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  กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดพิมพ์หนังสือ “รวมกฎหมายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด”  ซ่ึงได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีและเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปไดศึ้กษาคน้ควา้ โดย
การจดัท าหนงัสือรวมกฎหมายในคร้ังน้ีถือเป็นการจดัท าคร้ังแรกของเทศบาลนครปากเกร็ด อนัอาจ
มีขอ้ผดิพลาดปรากฏอยูห่ลายประการ กองวิชาการและแผนงานในฐานะเป็นผูจ้ดัท า จึงตอ้งขออภยั
ไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย อยา่งไรก็ตามกองวิชาการและแผนงานก็ยงัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่หนงัสือรวมกฎหมาย
เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่เจา้หน้าท่ี ประชาชน และผูส้นใจทัว่ไปได้ใช้เป็นแหล่งขอ้มูลในการ
ปฏิบติังานและการศึกษาคน้ควา้   อ่ืน ๆ ตรงตามวตัถุประสงคข์องการจดัท าต่อไป 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ๑ 

------------------ 
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามนิทราธิราช บรมนาถบพติร 
ตราไว ้ณ วนัท่ี ๒๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เป็นปีท่ี ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

ศุภมสัดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๕๐ พรรษา ปัจจุบนัสมยั จนัทรคตินิยม 
สูกรสมพตัสร สาวนมาส ชุณหปักษ์ เอกาทสีดิถี สุริยคติกาล สิงหาคมมาส จตุวีสติมสุรทินศุกรวาร    
โดยกาลบริเฉท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี              
จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหป้ระกาศ
ว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้น าความกราบบังคมทูลว่า การปกครองของประเทศไทย             
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ด าเนินวฒันามากว่าเจ็ดสิบห้าปี    
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ไดมี้การประกาศใช้ ยกเลิก และแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายคร้ัง  เพื่อให้
เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของบ้านเมืองและกาลสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป และโดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญข้ึน มีหนา้ท่ีจดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ทั้งฉบบัส าหรับเป็นแนว
ทางการปกครองประเทศ โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวางทุกขั้นตอนและ
น าความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นข้อค านึงพิเศษในการยกร่างและพิจารณาแปรญตัติ โดยต่อเน่ืองร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัท่ีจดัท าใหม่น้ีมีสาระส าคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนัของประชาชนชาวไทย 
ในการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกราชและความมั่นคงของชาติ  การท านุบ ารุงรักษาศาสนาทุกศาสนา              
ให้สถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและเป็นม่ิงขวญัของชาติ การยึดถือระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบ

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๗ ก/หนา้ ๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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การใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้ งฝ่ายนิติบัญญัติและ         
ฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบนัศาลและ
องค์กรอิสระอ่ืนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้โดยสุจริต เท่ียงธรรม  เม่ือจดัท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว      
สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจดัให้มีการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ความ
เห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบบั การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลวา่ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
โดยเสียงข้างมากของผูม้าออกเสียงประชามติเห็นชอบให้น าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บงัคบั 
ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติจึงน าร่างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลา้ ทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยสืบไป ทรงพระราชด าริว่าสมควร
พระราชทานพระบรมราชานุมติั ตามมติของมหาชน 

จึงมีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับน้ี ข้ึนไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ซ่ึงไดต้ราไว ้ณ วนัท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ตั้งแต่วนัประกาศน้ีเป็นตน้ไป 

ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมคัรสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอนัท่ีจะปฏิบติัตามและ
พิทกัษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยน้ี เพื่อธ ารงคงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยและอ านาจ
อธิปไตยของปวงชนชาวไทย  และน ามาซ่ึงความผาสุกสิริสวสัด์ิพิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผลสกล
เกียรติยศสถาพรแก่อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราชปณิธานปรารถนา              
ทุกประการ เทอญ 

 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได ้
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข 
มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุข

ทรงใชอ้ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี   
การปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ

หน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม 
มาตรา ๔ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บ

ความคุม้ครอง 
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มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความ
คุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั 

มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎหรือ
ขอ้บงัคบั ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี บทบญัญติันั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได ้

มาตรา ๗ ในเม่ือไม่มีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด ใหว้นิิจฉยักรณีนั้น
ไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

หมวด ๒ 
พระมหากษตัริย์ 

 
มาตรา ๘ องคพ์ระมหากษตัริยท์รงด ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นท่ีเคารพสักการะผูใ้ดจะละเมิด

มิได ้
ผูใ้ดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษตัริยใ์นทางใดๆ มิได ้
มาตรา ๙ พระมหากษตัริยท์รงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอคัรศาสนูปถมัภก 
มาตรา ๑๐ พระมหากษตัริยท์รงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทย 
มาตรา ๑๑ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจท่ีจะสถาปนาฐานนัดรศกัด์ิและ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
มาตรา ๑๒ พระมหากษตัริยท์รงเลือกและทรงแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเป็นประธานองคมนตรี

คนหน่ึงและองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรี  มีหน้าท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจ       

ทั้งปวงท่ีพระมหากษตัริยท์รงปรึกษา และมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญน้ี 
มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพน้จากต าแหน่งให้เป็นไป

ตามพระราชอธัยาศยั   
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ งประธาน

องคมนตรีหรือใหป้ระธานองคมนตรีพน้จากต าแหน่ง  
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอ่ืน

หรือใหอ้งคมนตรีอ่ืนพน้จากต าแหน่ง 
มาตรา ๑๔ องคมนตรีตอ้งไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  กรรมการ

การเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ  
ศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ขา้ราชการ  ซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ หรือสมาชิก
หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง และตอ้งไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ 

มาตรา ๑๕ ก่อนเขา้รับหน้าท่ี องคมนตรีตอ้งถวายสัตยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริย ์ 
ดว้ยถอ้ยค า ดงัต่อไปน้ี 

“ขา้พระพุทธเจา้ (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอถวายสัตยป์ฏิญาณวา่ ขา้พระพุทธเจา้จะจงรักภกัดี
ต่อพระมหากษัตริย  ์และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๖ องคมนตรีพน้จากต าแหน่งเม่ือตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการใหพ้น้
จากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการใหข้า้ราชการในพระองคแ์ละสมุหราชองครักษพ์น้จาก
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอธัยาศยั 

มาตรา ๑๘ ในเม่ือพระมหากษตัริยจ์ะไม่ประทบัอยูใ่นราชอาณาจกัร หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ไดด้ว้ยเหตุใดก็ตาม จะไดท้รงแต่งตั้งผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์และ
ใหป้ระธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีพระมหากษตัริยมิ์ไดท้รงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์าม
มาตรา ๑๘ หรือในกรณีท่ีพระมหากษตัริยไ์ม่สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคเ์พราะยงั
ไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืน ใหค้ณะองคมนตรีเสนอช่ือผูใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงสมควรด ารงต าแหน่ง
ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต่์อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาใหค้วามเห็นชอบแลว้ให้
ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์แต่งตั้งผูน้ั้นเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์

ในระหว่างท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินอายุหรือสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาท า
หนา้ท่ีรัฐสภาในการใหค้วามเห็นชอบตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๐ ในระหวา่งท่ีไม่มีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา๑๘ 
หรือมาตรา ๑๙ ใหป้ระธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคเ์ป็นการชัว่คราวไปพลางก่อน 

ในกรณีท่ีผู ้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งตามมาตรา ๑๘  หรือ       
มาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ประธานองคมนตรีท าหนา้ท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคเ์ป็น
การชัว่คราวไปพลางก่อน 

ในระหว่างท่ีประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหน่ึงหรือ
ในระหว่างท่ีประธานองคมนตรีท าหน้าท่ีผู ้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง  ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้  ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้คณะองคมนตรี  
เลือกองคมนตรีคนหน่ึงข้ึนท าหนา้ท่ีประธานองคมนตรีเป็นการชัว่คราวไปพลางก่อน 

มาตรา ๒๑ ก่อนเขา้รับหนา้ท่ี ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคซ่ึ์งไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา 
๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาดว้ยถอ้ยค า ดงัต่อไปน้ี 
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“ข้าพเจ้า (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย ์    
(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ทั้งจะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ” 

ในระหว่างท่ีสภาผู ้แทนราษฎรส้ินอายุหรือสภาผู ้แทนราษฎรถูกยุบ  ให้วุฒิสภา           
ท  าหนา้ท่ีรัฐสภาตามมาตราน้ี 

มาตรา ๒๒ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบติัใหเ้ป็นไปโดยนยัแห่งกฎมณเฑียรบาล
วา่ดว้ยการสืบราชสันตติวงศ ์พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗  

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริยโ์ดยเฉพาะ  เม่ือมีพระราชด าริประการใด  ให้คณะ
องคมนตรีจดัท าร่างกฎมณเฑียรบาลแกไ้ขเพิ่มเติม    กฎมณเฑียรบาลเดิมข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อมีพระราชวินิจฉัย  เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  ให้ประธานองคมนตรี
ด าเนินการแจง้ประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจง้ให้รัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ  และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมายได ้

ในระหว่างท่ีสภาผู ้แทนราษฎรส้ินอายุหรือสภาผู ้แทนราษฎรถูกยุบ  ให้วุฒิสภา           
ท าหนา้ท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีราชบลัลงัก์หากวา่งลงและเป็นกรณีท่ีพระมหากษตัริยไ์ดท้รงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไวต้ามกฎมณเฑียรบาลว่าดว้ยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗ แล้วให้
คณะรัฐมนตรีแจง้ให้ประธานรัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภา  เพื่อรับทราบ
และให้ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์พระรัชทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยสื์บไป แล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีท่ีพระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้ ง       
พระรัชทายาทไวต้ามวรรคหน่ึง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสื้บราชสันตติวงศ์ตามมาตรา๒๒   
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ  ในการน้ี  จะเสนอพระนาม           
พระราชธิดาก็ได ้เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบแลว้ ให้ประธานรัฐสภาอญัเชิญองค์ผูสื้บราชสันตติวงศ์
ข้ึนทรงราชยเ์ป็นพระมหากษตัริยสื์บไป แลว้ใหป้ระธานรัฐสภาประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

ในระหว่างท่ีสภาผู ้แทนราษฎรส้ินอายุหรือสภาผู ้แทนราษฎรถูกยุบ  ให้วุฒิสภา           
ท าหนา้ท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหน่ึงหรือใหค้วามเห็นชอบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ในระหวา่งท่ียงัไม่มีประกาศอญัเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผูสื้บราช
สันตติวงศข้ึ์นทรงราชยเ์ป็นพระมหากษตัริยต์ามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการ
แทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีท่ีราชบลัลังก์ว่างลงในระหว่างท่ีได้แต่งตั้ ง
ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ไวต้ามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหวา่งเวลาท่ีประธานองคมนตรี
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เป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๒๐ วรรคหน่ึง ให้ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์นั้นๆ 
แล้วแต่กรณี  เป็นผู ้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป  ทั้ งน้ี  จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค ์             
พระรัชทายาทหรือองคผ์ูสื้บราชสันตติวงศข้ึ์นทรงราชยเ์ป็นพระมหากษตัริย ์

ในกรณีท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคซ่ึ์งไดรั้บการแต่งตั้งไวแ้ละเป็นผูส้ าเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าท่ีผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองคเ์ป็นการชัว่คราวไปพลางก่อน 

ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหน่ึงหรือ     
ท าหนา้ท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคเ์ป็นการชัว่คราวตามวรรคสอง ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๐ วรรค
สามมาใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา ๑๙ หรือ มาตรา 
๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง 
หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างท่ีไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ให้คณะองคมนตรีท่ีเหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหน่ึงเพื่อท าหน้าท่ีประธานองคมนตรี          
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แลว้แต่กรณี 
 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

--------------------- 
ส่วนที ่๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๒๖ การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยายหรือโดย

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงัคบักฎหมาย และ
การตีความกฎหมายทั้งปวง 

มาตรา ๒๘ บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนได้
เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน 
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บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว ้สามารถยกบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีในศาลได ้

บุคคลยอ่มสามารถใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อบงัคบัให้รัฐตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในหมวด
น้ีไดโ้ดยตรงหากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบญัญติัรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวแ้ลว้ ให้การใชสิ้ทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิ
ตามความในหมวดน้ี 

มาตรา ๒๙ การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท า
มิไดเ้วน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละ
เท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบั
แก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
ท่ีใหอ้ านาจในการตรากฎหมายนั้นดว้ย 

บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้น ามาใช้บงัคบักบักฎท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๒ 
ความเสมอภาค 

 
มาตรา ๓๐ บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย เท่าเทียมกนั 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ือง          

ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อ
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้

มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
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มาตรา ๓๑ บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงาน
หรือลูกจา้งขององคก์รของรัฐ ยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป เวน้แต่ท่ี
จ  ากดัไวใ้นกฎหมายหรือกฎท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การเมือง สมรรถภาพ วนิยั หรือจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๓ 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

 
มาตรา ๓๒ บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย  
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะ

กระท ามิไดแ้ต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบญัญติัไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ
ดว้ยวธีิการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 

การจบัและการคุมขงับุคคล จะกระท ามิได ้เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

การคน้ตวับุคคลหรือการกระท าใดอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะ
กระท ามิไดเ้วน้แต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ในกรณีท่ีมีการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผู้เสียหาย
พนักงานอยัการหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้สียหาย  มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงบัหรือ   
เพิกถอนการกระท าเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนดว้ยก็ได ้

มาตรา ๓๓ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการท่ีจะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน          

โดยปกติสุข 
การเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค้รอบครอง  หรือการตรวจคน้

เคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน  จะกระท ามิได้ เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืน     
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู่
ภายในราชอาณาจกัร 

การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน            
การผงัเมือง หรือเพื่อสวสัดิภาพของผูเ้ยาว ์
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การเนรเทศบุคคลผูมี้สัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือห้ามมิให้บุคคลผูมี้
สัญชาติไทยเขา้มาในราชอาณาจกัร จะกระท ามิได ้

มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่
ส่วนตวัยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความหรือภาพไม่วา่ดว้ยวิธีใดไปยงัสาธารณชน 
อนัเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตวัจะกระท ามิได ้เวน้แต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๓๖ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยทางท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
การตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกนั รวมทั้ง การกระท า

ดว้ยประการอ่ืนใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงขอ้ความในส่ิงส่ือสารทั้งหลายท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกนั จะกระท ามิได้
เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลทัธิ
นิยมในทางศาสนา และยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบติัตามศาสนธรรม ศาสนบญัญติั หรือปฏิบติัพิธีกรรม
ตามความเช่ือถือของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของพลเมืองและไม่เป็นการขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ในการใชเ้สรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครองมิใหรั้ฐกระท าการใดๆ 
อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อนัควรมีควรได้ เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา ลทัธิ
นิยมในทางศาสนาหรือปฏิบติัตามศาสนธรรม  ศาสนบญัญัติ หรือปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือ 
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 

มาตรา ๓๘ การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะอนัมีมาเป็นการฉุกเฉิน  หรือโดย
อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงให้กระท าไดใ้นระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
หรือการรบ หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 
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ส่วนที ่๔ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 

มาตรา ๓๙ บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลา
ท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าความผดิมิได ้

ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ 
ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระท าความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคล

นั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได ้
มาตรา ๔๐ บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง 
(๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐาน   

เร่ือง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย  การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ      
การเสนอขอ้เทจ็จริง ขอ้โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของตน การคดัคา้นผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ การไดรั้บ
การพิจาณาโดยผูพ้ิพากษาหรือตุลาการท่ีนั่งพิจาณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผล
ประกอบค าวนิิจฉยั ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 

(๓) บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและ
เป็นธรรม 

(๔) ผูเ้สียหาย ผูต้้องหา โจทก์ จ าเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ
ได้รับการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้ งสิทธิในการได้รับ      
การสอบสวนอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ใหถ้อ้ยค าเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง 

(๕) ผูเ้สียหาย  ผูต้้องหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง      
และความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็น 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุม้ครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอยา่งเหมาะสม และยอ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสม
ในคดีท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางเพศ 

(๗) ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี     
ท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบ
พยานหลกัฐานตามสมควร การไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรั้บการปล่อย
ตวัชัว่คราว 

(๘) ในคดีแพง่ บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 
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                  ส่วนที ่๕ 
สิทธิในทรัพย์สิน 

 
มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นย่อมได้รับความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ

และการจ ากดัสิทธิเช่นวา่น้ียอ่มเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
การสืบมรดกย่อมได้รับความคุม้ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว ้นแต่โดยอาศัยอ านาจ         

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอนัเป็นสาธารณูปโภค การอนัจ าเป็นใน      
การป้องกันประเทศ การได้มาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ  การผงัเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปท่ีดิน การอนุรักษโ์บราณสถานและ
แหล่งทางประวติัศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน และตอ้งชดใช้ค่าทดแทนท่ีเป็นธรรม
ภายในเวลาอนัควรแก่เจา้ของตลอดจนผูท้รงสิทธิบรรดาท่ีไดรั้บความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคหน่ึงตอ้งก าหนดใหอ้ยา่งเป็นธรรมโดยค านึงถึงราคาท่ี
ซ้ือขายกนัตามปกติในทอ้งตลาด การไดม้า สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย ์ความเสียหายของผูถู้ก
เวนคืนและประโยชน์ท่ีรัฐและผูถู้กเวนคืนไดรั้บจากการใชส้อยอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์อ้งระบุวตัถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพยไ์วใ้ห้ชัดแจง้  ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ดงักล่าวตอ้งคืนใหเ้จา้ของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใ์ห้เจา้ของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม  และการเรียกคืนค่า
ทดแทนท่ีชดใชไ้ป ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 

ส่วนที ่๖ 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ

แข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ             
การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
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ประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู ้บ ริโภค  การผังเมือง  การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม สวสัดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัการผูกขาดหรือขจดั
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั 

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวสัดิภาพใน     
การท างานรวมทั้งหลกัประกนัในการด ารงชีพทั้งในระหวา่งการท างานและเม่ือพน้ภาวะการท างานทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 

ส่วนที ่๗ 
เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน 

 
มาตรา ๔๕ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์

การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี      
จะกระท ามิได ้

การห้ามหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือการแทรกแซงดว้ยวธีิการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้เวน้แต่
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง 

การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจา้หน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนงัสือพิมพ์
หรือส่ือมวลชนอ่ืน จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะกระท าในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงครามแต่ทั้งน้ี
จะตอ้งกระท าโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง 

เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืน       

ของเอกชนรัฐจะกระท ามิได ้
มาตรา  ๔๖  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือส่ือมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความ
คิดเห็นภายใตข้อ้จ ากดัตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใตอ้าณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ หรือเจา้ของกิจการนั้น แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวชิาชีพและมีสิทธิจดัตั้ง
องคก์รเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวชิาชีพ 

ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ
ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือส่ือมวลชนอ่ืน ยอ่มมีเสรีภาพเช่นเดียวกบัพนกังานหรือ
ลูกจา้งของเอกชนตามวรรคหน่ึง 

การกระท าใดๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
เจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือเจา้ของกิจการ อนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ านาจ
หนา้ท่ีโดยมิชอบและไม่มีผลใชบ้งัคบั เวน้แต่เป็นการกระท าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรม
แห่งการประกอบวชิาชีพ 

มาตรา  ๔๗  คล่ืนความถ่ี ท่ี ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และ
โทรคมนาคมเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ให้มีองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระองคก์รหน่ึงท าหน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง  
และก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 

การด าเนินการตามวรรคสองตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดบัชาติ
และระดบัท้องถ่ิน ทั้งในด้านการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอ่ืน และ   
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  รวมทั้ งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน                
การส่ือมวลชนสาธารณะ 

การก ากบัการประกอบกิจการตามวรรคสองตอ้งมีมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้มีการควบ
รวมการครองสิทธิขา้มส่ือ หรือการครอบง า ระหวา่งส่ือมวลชนดว้ยกนัเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมี
ผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือปิดกั้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย
ของประชาชน 

มาตรา ๔๘ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจา้ของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
หนงัสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือโทรคมนาคม มิได ้ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้
ผูอ่ื้นเป็นเจา้ของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม
ท่ีสามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
ดงักล่าว 
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ส่วนที ่๘ 
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

 
มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ

จะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ตอ้งได้รับสิทธิตาม

วรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน 
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา ๕๐ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในทางวชิาการ 
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการ

ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัต่อหนา้ท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 

ส่วนที ่๙ 
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ 

 
มาตรา ๕๑ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและ

ไดม้าตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตอ้งเป็นไปอย่างทัว่ถึงและ      
มีประสิทธิภาพ 

บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บการป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม
โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและทนัต่อเหตุการณ์ 

มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพฒันาด้านร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา ตามศกัยภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นส าคญั 

เด็ก  เยาวชน  สตรี  และบุคคลในครอบครัว  มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ              
ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิไดรั้บการบ าบดัฟ้ืนฟูในกรณี  
ท่ีมีเหตุดงักล่าว 
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การแทรกแซงและการจ ากดัสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท า
มิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซ่ึ้งสถานะ      
ของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น 

เด็กและเยาวชนซ่ึงไม่มีผูดู้แลมีสิทธิไดรั้บการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมท่ีเหมาะสม
จากรัฐ 

มาตรา ๕๓ บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ    
มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอยา่งสมศกัด์ิศรี และความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา ๕๔ บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จากสวสัดิการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

บุคคลวกิลจริตยอ่มไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา ๕๕ บุคคลซ่ึงไร้ท่ีอยู่อาศยัและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยงัชีพ ย่อมมีสิทธิ

ไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
 

ส่วนที ่๑๐ 
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

 
มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ       

ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การ
เปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชนหรือส่วน
ไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติหรือส่วนไดเ้สียส าคญั
อ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

การวางแผนพัฒนาสั งคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  การเวน คืน
อสังหาริมทรัพย์การวางผงัเมือง  การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคญัของประชาชน ให้รัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อนด าเนินการ 
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มาตรา ๕๘ บุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 

มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และได้รับแจง้ผลการพิจารณา
ภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล ให้รับผดิเน่ืองจากการกระท าหรือการละเวน้
การกระท าของขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูล
ท่ีเป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนั
เพื่อพิทกัษสิ์ทธิของผูบ้ริโภค 

ให้ มี องค์ก าร เพื่ อก ารคุ้มครองผู ้บ ริโภค ท่ี เป็น อิสระจากห น่ วยงานของรัฐ                     
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนผูบ้ริโภค ท าหนา้ท่ีให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ
ในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ  และให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ               
เพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภครวมทั้ งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งน้ีใหรั้ฐสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการขององคก์ารอิสระดงักล่าวดว้ย 

มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ี
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

บุคคลซ่ึงให้ขอ้มูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐหรือหน่วยงานของ
รัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

 

ส่วนที ่๑๑ 
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

 
มาตรา ๖๓ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือ            
ในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

มาตรา ๖๔ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน องคก์ารพฒันาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 
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ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป 
แต่ทั้ งน้ีต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเน่ืองในการจดัท า
บริการสาธารณะ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัมิใหมี้การผกูขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจ 

มาตรา ๖๕ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามท่ีบญัญัติไวใ้น
รัฐธรรมนูญน้ี 

การจดัองคก์รภายใน การด าเนินกิจการ และขอ้บงัคบัของพรรคการเมืองตอ้งสอดคลอ้ง
กบัหลกัการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง  กรรมการบริหารของ   
พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจ านวนท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยพรรคการเมือง ซ่ึงเห็นวา่มติหรือขอ้บงัคบัในเร่ืองใดของพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกอยูน่ั้นจะ
ขดัต่อสถานะและการปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือขดัหรือแยง้กบั
หลกัการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีสิทธิ
ร้องขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉยั 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่มติหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวขดัหรือแยง้กบัหลกัการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ขอ้บงัคบันั้นเป็นอนัยกเลิกไป 

 

ส่วนที ่๑๒ 
สิทธิชุมชน 

 
มาตรา ๖๖ บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิม        

ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและ   
ของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บ ารุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการคุม้ครอง 
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ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมไดรั้บความคุม้ครอง
ตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง      
ทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัให้มีกระบวน  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู ้มี ส่ วนได้เสี ยก่อน  รวมทั้ งได้ให้องค์การอิสระ                     
ซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
จดัการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ     
ก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว 

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถ่ินหรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ี เป็นนิติบุคคล  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัติน้ี  ย่อมได้รับ         
ความคุม้ครอง 

 

ส่วนที ่๑๓ 
สิทธิพทิกัษ์รัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๖๘ บุคคลจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลม้ลา้งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพื่อให้ไดม้า  ซ่ึงอ านาจใน
การปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี มิได ้

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท าการตามวรรคหน่ึง  ผูท้ราบการกระท า
ดงักล่าวยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองให้อยัการสูงสุดตรวจสอบขอ้เท็จจริงและยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท าดงักล่าว แต่ทั้งน้ี ไม่กระทบกระเทือนการด าเนินคดีอาญาต่อผูก้ระท า
การดงักล่าว 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท าการตาม    
วรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยบุพรรคการเมืองดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระท า
ความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งดงักล่าว 

มาตรา ๖๙ บุคคลยอ่มมีสิทธิต่อตา้นโดยสันติวิธีซ่ึงการกระท าใดๆ ท่ีเป็นไปเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี 
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หมวด ๔ 
หน้าทีข่องชนชาวไทย 

 
มาตรา  ๗๐  บุคคลมีหนา้ท่ีพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี 
มาตรา ๗๑ บุคคลมีหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบติัตาม

กฎหมาย 
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
บุคคลซ่ึงไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรท่ีท าให้ไม่อาจไปใช้

สิทธิไดย้อ่มไดรั้บสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
การแจง้เหตุท่ีท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหน้าท่ีรับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกนัและบรรเทาภยั

พิบัติสาธารณะ  เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๗๔ บุคคลผูเ้ป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงาน    
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ           
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีและในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน บุคคลตาม    
วรรคหน่ึงตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงละเลยหรือไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียยอ่มมีสิทธิขอใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึง หรือผูบ้งัคบับญัชาของบุคคล
ดงักล่าว ช้ีแจง แสดงเหตุผล และขอใหด้ าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองได ้
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หมวด ๕ 
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 

------------------ 
ส่วนที ่๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๗๕ บทบญัญติัในหมวดน้ีเป็นเจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนด

นโยบายในการบริหารราชการแผน่ดิน 
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้งช้ีแจง

ต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใด  ในระยะเวลาใด  เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป            
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ  รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหน่ึงคร้ัง 

มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีตอ้งจดัท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการ
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบติัราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ในการบริหารราชการแผน่ดิน คณะรัฐมนตรีตอ้งจดัใหมี้แผนการตรากฎหมายท่ีจ าเป็น
ต่อการด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผน่ดิน 

 

ส่วนที ่๒ 
แนวนโยบายด้านความมัน่คงของรัฐ 

 
มาตรา ๗๗ รัฐตอ้งพิทกัษ์รักษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย์ เอกราช อธิปไตยและ

บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ และตอ้งจดัให้มีก าลงัทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
จ าเป็น และเพียงพอ เพื่อพิทกัษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมัน่คงของรัฐ สถาบนัพระมหากษตัริย ์
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและ
เพื่อการพฒันาประเทศ 
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ส่วนที ่๓ 
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มาตรา ๗๘ รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดินดงัต่อไปน้ี 
(๑) บริหารราชการแผน่ดินให้เป็นไปเพื่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และความมัน่คง

ของประเทศอย่างย ัง่ยืน โดยตอ้งส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคญั 

(๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน  ให้มี
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีชดัเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศ และสนบัสนุนให้
จงัหวดัมีแผนและงบประมาณเพื่อพฒันาจงัหวดั เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

(๓) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการ
ของทอ้งถ่ินได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ พฒันาเศรษฐกิจของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ิน ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จงัหวดันั้น 

(๔) พฒันาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ 

(๕) จดัระบบงานราชการและงานของรัฐอยา่งอ่ืน เพื่อให้การจดัท าและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

(๖) ด าเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระเพื่อให้การบริหาร
ราชการแผน่ดินเป็นไปตามหลกันิติธรรม 

(๗) จดัให้มีแผนพฒันาการเมือง รวมทั้งจดัใหมี้สภาพฒันาการเมืองท่ีมีความเป็นอิสระ 
เพื่อติดตามสอดส่องใหมี้การปฏิบติัตามแผนดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

(๘) ด าเนินการใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดรั้บสิทธิประโยชน์อยา่งเหมาะสม 
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ส่วนที ่๔ 
แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม 

 
มาตรา ๗๙ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาท่ี

ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอ่ืน ทั้ งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ     
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนา      
มาใชเ้พื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพฒันาคุณภาพชีวติ 

มาตรา ๘๐ รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม  การสาธารณสุขการศึกษา 
และวฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา
ปฐมวยัส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของสถาบนั
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพและผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได ้

(๒) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ อนัน าไปสู่
สุขภาวะท่ีย ัง่ยืนของประชาชน รวมทั้ งจดัและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมี
มาตรฐานอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
สุขภาพและการจดับริการสาธารณสุข โดยผูมี้หนา้ท่ีให้บริการดงักล่าวซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐาน
วชิาชีพและจริยธรรม ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

(๓ ) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ                   
ให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมาย    
เพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กา้วหน้าทนั
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ชุมชนองค์การทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยัในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่
ขอ้มูลผลการศึกษาวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัจากรัฐ 

(๖) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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ส่วนที ่๕ 
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

 
มาตรา ๘๑ รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นกฎหมายและการยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 
(๑) ดูแลให้มีการปฏิบติัและบังคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็ว    

เป็นธรรม และทัว่ถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจดั
ระบบงานราชการและงานของรัฐอยา่งอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชน
และองคก์รวชิาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

(๒) คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พน้จากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจา้หน้าท่ี
ของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน และตอ้งอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั 

(๓) จดัให้มีกฎหมายเพื่อจดัตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายท่ีด าเนินการเป็นอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพฒันากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดว้ย 

(๔) จดัให้มีกฎหมายเพื่อจดัตั้งองคก์รเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมท่ีด าเนินการ
เป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรม 

(๕) สนบัสนุนการด าเนินการขององคก์รภาคเอกชนท่ีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน โดยเฉพาะผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

 

ส่วนที ่๖ 
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 

 
มาตรา ๘๒ รัฐต้องส่งเสริมสัมพนัธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และ      

พึงถือหลกัในการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเสมอภาค ตลอดจนตอ้งปฏิบติัตามสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตามพนัธกรณีท่ีไดก้ระท าไวก้บันานาประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 

รัฐตอ้งส่งเสริมการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวกบันานาประเทศ ตลอดจนตอ้งให้
ความคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ 
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ส่วนที ่๗ 
แนวนโยบายด้านเศรษฐกจิ 

 
มาตรา ๘๓ รัฐตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
มาตรา ๘๔ รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนุน

ให้มีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยตอ้งยกเลิกและละเวน้การตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีควบคุม
ธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการท่ีมี
ลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คง     ของรัฐ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจดัใหมี้สาธารณูปโภค 

(๒) สนับสนุนให้มีการใช้หลกัคุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่กบั
การประกอบกิจการ 

(๓) ควบคุมให้มีการรักษาวินยัการเงินการคลงัเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจดัเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๔) จดัให้มีการออมเพื่อการด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจา้หน้าท่ีของรัฐ
อยา่งทัว่ถึง 

(๕) ก ากบัให้การประกอบกิจการมีการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการผูกขาด
ตดัตอนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(๖) ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ บริการ และการประกอบอาชีพ 

(๗) ส่งเสริมให้ประชากรวยัท างานมีงานท า คุม้ครองแรงงานเด็กและสตรีจดัระบบ
แรงงานสัมพนัธ์และระบบไตรภาคีท่ีผูท้  างานมีสิทธิเลือกผูแ้ทนของตน  จดัระบบประกนัสังคม รวมทั้ง
คุม้ครองให้ผูท้  างานท่ีมีคุณค่าอยา่งเดียวกนัไดรั้บค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีเป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบติั 

(๘) คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดส่งเสริม  
ให้สินคา้เกษตรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร
เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกร 
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(๙) ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ  และการรวมกลุ่ม    
การประกอบอาชีพหรือวชิาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อด าเนินกิจการดา้นเศรษฐกิจ 

(๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน      
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตอ้งมิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อนัจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของประชาชนอยูใ่นความผกูขาดของเอกชนอนัอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ 

(๑๑) การด าเนินการใดท่ีเป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอนัจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมัน่คงของรัฐ
ตกไปเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน หรือท าใหรั้ฐเป็นเจา้ของนอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็จะกระท ามิได ้

(๑๒)  ส่งเสริมและสนบัสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทางราง รวมทั้งการด าเนินการ
ตามระบบบริหารจดัการขนส่งทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้ งในระดับชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ินใหมี้ความเขม้แขง็ 

(๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในทาง
เศรษฐกิจ 

 

ส่วนที ่๘ 
แนวนโยบายด้านทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

 
มาตรา ๘๕ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดหลกัเกณฑ์การใชท่ี้ดินให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยให้ค  านึงถึงความสอดคลอ้ง

กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้ งผืนดิน ผืนน ้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน และ การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ท่ีดินอย่างย ัง่ยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากหลกัเกณฑก์ารใชท่ี้ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย 

(๒) กระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวธีิอ่ืนรวมทั้งจดัหาแหล่ง
น ้าเพื่อใหเ้กษตรกรมีน ้าใชอ้ยา่งพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

(๓) จดัให้มีการวางผงัเมือง พฒันา และด าเนินการตามผงัเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
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(๔) จดัให้มีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยา่งเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้ งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน  บ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 

(๕) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวสัดิภาพ  และคุณภาพชีวิต              
ของประชาชน  โดยประชาชน  ชุมชนท้องถ่ิน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ต้องมีส่วนร่วม            
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 

ส่วนที ่๙ 
แนวนโยบายด้านวทิยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลงังาน 

 
มาตรา ๘๖ รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นวิทยาศาสตร์ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และพลงังาน ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส่งเสริมให้มีการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมด้านต่างๆ    

โดยจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  ค้นควา้ วิจัย และให้มี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา  จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา  การถ่ายทอด
เทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ และการพฒันาบุคลากรท่ีเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ และสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชห้ลกัดา้นวทิยาศาสตร์ในการด ารงชีวติ 

(๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่  รักษาและพัฒนา       
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั  พฒันา และใช้ประโยชน์จากพลงังานทดแทน      
ซ่ึงไดจ้ากธรรมชาติและเป็นคุณต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 

ส่วนที ่๑๐ 
แนวนโยบายด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
มาตรา ๘๗ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
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(๒) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง
การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวชิาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แข็งในทางการเมือง และจดัให้มีกฎหมายจดัตั้ง
ทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้งสนบัสนุน
การด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี 

(๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดใ้ช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ีตอ้งค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

------------------ 
ส่วนที ่๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๘๘ รัฐสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 
รัฐสภาจะประชุมร่วมกนัหรือแยกกนั ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาในขณะเดียวกนัมิได ้
มาตรา ๘๙ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเป็น       

รองประธานรัฐสภา 
ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อยูห่รือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีประธานรัฐสภาได ้ใหป้ระธานวฒิุสภาท าหนา้ท่ีประธานรัฐสภาแทน 
ประธานรัฐสภามีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี และด าเนินกิจการของ

รัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
ประธานรัฐสภาและผูท้  าหนา้ท่ีแทนประธานรัฐสภาตอ้งวางตนเป็นกลางในการปฏิบติั

หนา้ท่ี 
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รองประธานรัฐสภามีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี และตามท่ี
ประธานรัฐสภามอบหมาย 

มาตรา ๙๐ ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบญัญติัจะตราข้ึน
เป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน า และยินยอมของรัฐสภา และเม่ือพระมหากษัตริย์ได้ทรงลง          
พระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญน้ีแล้ว ให้ประกาศ            
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายต่อไป 

มาตรา ๙๑ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็น
สมาชิกวา่สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห่งสภานั้นส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓)(๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘)แลว้แต่กรณี และให้ประธานแห่ง
สภาท่ีไดรั้บค าร้องส่งค าร้องนั้นไปยงัศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยัวา่สมาชิกภาพของสมาชิกผูน้ั้นส้ินสุด
ลงหรือไม ่

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้ นไปยงั
ประธานแห่งสภาท่ีไดรั้บค าร้องตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหน่ึงมีเหตุส้ินสุดลงตามวรรคหน่ึง ให้ส่งเร่ืองไปยงัประธานแห่งสภาท่ีผู ้
นั้นเป็นสมาชิก และใหป้ระธานแห่งสภานั้นส่งเร่ืองไปยงัศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยัตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสอง 

มาตรา ๙๒ การออกจากต าแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ภายหลงัวนัท่ีสมาชิกภาพส้ินสุดลง หรือวนัท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก    
คนใดคนหน่ึงส้ินสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีสมาชิกผูน้ั้นได้กระท าไปในหน้าท่ีสมาชิก
รวมทั้งการได้รับเงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนก่อนท่ีสมาชิกผูน้ั้นออกจาก
ต าแหน่ง หรือก่อนท่ีประธานแห่งสภาท่ีผูน้ั้ นเป็นสมาชิกได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
แลว้แต่กรณี เวน้แต่ในกรณีท่ีออกจากต าแหน่งเพราะเหตุท่ีผูน้ั้นไดรั้บเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่ชอบ
ดว้ยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา ให้คืนเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีผูน้ั้นไดรั้บมาเน่ืองจากการ
ด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
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ส่วนที ่๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 
มาตรา ๙๓ สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนส่ีร้อยแปดสิบคน  โดยเป็น

สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ  านวนส่ีร้อยคน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วนจ านวนแปดสิบคน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ   
โดยใหใ้ชบ้ตัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบละหน่ึงใบ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิวฒิุสภา 

ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยงัมิได้มี      
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรข้ึนแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้สภาผู ้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเท่าท่ีมีอยู ่

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๐๙  (๒ ) ในกรณี ท่ี มี เห ตุใดๆ  ท าให้ในระหว่างอายุของ              
สภาผูแ้ทนราษฎรมีสมาชิกซ่ึงได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจ านวนไม่ถึงแปดสิบคน     
ใหส้มาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ท า ให้การเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังใดมีจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรไม่ถึงส่ีร้อยแปดสิบคน แต่มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเกา้สิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรทั้ งหมด ให้ถือว่าสมาชิกจ านวนนั้นประกอบเป็นสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ต้องด าเนินการให้มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้ครบจ านวนตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั
และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเหลืออยู ่

มาตรา ๙๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งผู ้สมัครรับเลือกตั้ งได้เท่าจ  านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมีไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น 

การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะพึงมีได้ในแต่ละเขตเลือกตั้งและ    
การก าหนดเขตเลือกตั้ง ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ให้ค  านวณเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหน่ึงคน โดยค านวณจากจ านวนราษฎร
ทั้งประเทศตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้งเฉล่ียด้วย
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส่ีร้อยคน 
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(๒) จังหวดัใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหน่ึงคนตาม (๑) ให้
จงัหวดันั้นมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดห้น่ึงคน จงัหวดัใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิก
หน่ึงคนให้จงัหวดันั้นมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนทุกจ านวนราษฎรท่ีถึงเกณฑ์จ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหน่ึงคน 

(๓) เม่ือไดจ้  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของแต่ละจงัหวดัตาม (๒) แลว้ ถา้จ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีค านวณไดย้งัไม่ครบส่ีร้อยคน ให้จงัหวดัท่ีมีเศษเหลือจากการค านวณตาม 
(๒) มากท่ีสุด มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน และให้เพิ่มจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรตามวธีิการดงักล่าวแก่จงัหวดัท่ีมีเศษเหลือจากการค านวณตาม (๒) ในล าดบัรองลงมาตามล าดบั
จนไดจ้ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรครบส่ีร้อยคน 

(๔) การก าหนดเขตเลือกตั้งให้ด าเนินการโดยจงัหวดัใดมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้
ไม่เกินสามคน ให้ถือเขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถา้จงัหวดัใดมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้กินสาม
คนให้แบ่งเขตจงัหวดัออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยจดัให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจ  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรสามคน 

(๕) ในกรณีท่ีแบ่งเขตเลือกตั้งในจงัหวดัหน่ึงให้มีจ  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ครบสามคนทุกเขตไม่ได ้ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นเขตเลือกตั้งท่ีมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขตละ
สามคนเสียก่อน  แต่ เขตท่ี เห ลือต้องไม่น้อยกว่า เขตละสองคน  ถ้าจังหวัดใดมีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดส่ี้คน ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นสองเขต เขตหน่ึงให้มีสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรสองคน 

(๖) จงัหวดัใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกวา่หน่ึงเขต ตอ้งแบ่งพื้นท่ีของเขตเลือกตั้งแต่
ละเขตใหติ้ดต่อกนั และตอ้งใหมี้จ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกลเ้คียงกนั 

ให้ด าเนินการนับคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้ง และให้ส่งผลการนับคะแนนของหน่วย
เลือกตั้งนั้นไปรวมท่ีเขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย      
ณ สถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะทอ้งท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดใหน้บัคะแนน รวมผล
การนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 

มาตรา ๙๕  การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ให้มีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองจดัท าข้ึน โดยให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองท่ีจดัท าบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นไดห้น่ึงเสียง 

พรรคการเมืองหน่ึงจะส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนทุกเขตเลือกตั้ง หรือจะส่ง
เพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได ้
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บัญชีรายช่ือผูส้มัครรับเลือกตั้ งแบบสัดส่วนของพรรคการเมืองใดท่ีได้ยื่นไวแ้ล้ว        
ถ้าปรากฏว่าก่อนหรือในวนัเลือกตั้งมีเหตุไม่ว่าด้วยประการใดท่ีมีผลท าให้บัญชีรายช่ือของพรรค
การเมืองนั้นมีจ านวนผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนไม่ครบตามจ านวนท่ีพรรคการเมืองนั้นไดย้ื่นไว ้
ให้ถือว่าบญัชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นมีจ านวนผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนเท่าท่ีมีอยู่และ       
ในกรณีน้ีใหถื้อวา่สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเท่าท่ีมีอยู ่

มาตรา ๙๖ การก าหนดเขตเลือกตั้ งส าหรับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร      
แบบสัดส่วน ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหจ้ดัแบ่งพื้นท่ีประเทศออกเป็นแปดกลุ่มจงัหวดั และใหแ้ต่ละกลุ่มจงัหวดัเป็นเขต
เลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งใหมี้จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดสิ้บคน 

(๒) การจดักลุ่มจงัหวดั ให้จดัจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนัอยูใ่นกลุ่มจงัหวดัเดียวกนั และ
ในกลุ่มจงัหวดัทุกกลุ่มตอ้งมีจ านวนราษฎรตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดทา้ยก่อน
ปีท่ีมีการเลือกตั้งรวมกนัแลว้ใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี โดยใหจ้งัหวดัทั้งจงัหวดัอยูใ่นเขตเลือกตั้งเดียว 

มาตรา ๙๗  การจัดท าบัญชีรายช่ือผู ้สมัครรับเลือกตั้ งของพรรคการเมืองส าหรับ       
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วน ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) บญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งตอ้งมีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ครบตามจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วนท่ีจะมีได้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง และตอ้งเรียง
ตามล าดับหมายเลข  แล้วให้ยื่น ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ก่อนวัน เปิดสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

(๒) รายช่ือของบุคคลตาม (๑) ตอ้งไม่ซ ้ ากบัรายช่ือของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ทั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนไม่ว่าของพรรคการเมืองใด และตอ้งค านึงถึงโอกาส สัดส่วนท่ีเหมาะสม
และความเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิงและชาย 

มาตรา ๙๘  การค านวณสัดส่วนท่ีผู ้สมัครรับเลือกตั้ งตามบัญชีรายช่ือของแต่ละ      
พรรคการเมืองจะได้รับเลือกในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้น าคะแนนท่ีแต่ละพรรคการเมืองได้รับในเขต
เลือกตั้งนั้ นมารวมกัน แล้วค านวณเพื่อแบ่งจ านวนผูท่ี้จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมืองเป็น
สัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กนัโดยตรงกบัจ านวนคะแนนรวมขา้งตน้ คะแนนท่ีแต่ละพรรคการเมืองไดรั้บ และ
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วนท่ีจะพึงมีไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น โดยให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ซ่ึงมีรายช่ือในบญัชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนท่ีค านวณได้ เรียง
ตามล าดบัหมายเลขในบญัชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบญัญติัไว้
ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มา       
ซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 
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ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๔ วรรคสาม มาใช้บังคบักับการนับคะแนนการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วนดว้ยโดยอนุโลม ทั้งน้ี คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดให้มี
การรวมผลการนบัคะแนนเบ้ืองตน้ท่ีจงัหวดัก่อนก็ได ้

มาตรา ๙๙ บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตอ้งไดส้ัญชาติไทย

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้งและ 
(๓) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึง

วนัเลือกตั้ง 
ผูมี้สิทธิเลือกตั้ งซ่ึงอยู่นอกเขตเลือกตั้ งท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีช่ืออยู ่      

ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ ง หรือมีถ่ินท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจกัรยอ่มมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบญัญติั
ไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้า   
ซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 

มาตรา ๑๐๐ บุคคลผู ้มีลักษณะดังต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้         
ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
(๒) อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๓) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
(๔) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
มาตรา ๑๐๑  บุคคลผู ้มี คุณสมบัติดังต่อไปน้ี  เป็นผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกนัไม่น้อยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยุบสภา 
ตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สามสิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้ง 

(๔ ) ผู ้สมัครรับเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจงัหวดัท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 

(ข) เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง 
(ค)  เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนั

ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง

เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
(๕) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตาม (๔) ดว้ยแต่

ลกัษณะดงักล่าวในกรณีใดท่ีก าหนดถึงจงัหวดั ใหห้มายถึงกลุ่มจงัหวดั 
(๖) คุณสมบติัอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 
มาตรา  ๑๐๒  บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๒) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
(๓) เป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตาม

มาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๔) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
(๕) เคยตอ้งค าพิพากษาให้จ  าคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงห้าปีในวนัเลือกตั้งเวน้แต่  

ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๖) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ

รัฐวสิาหกิจเพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือถือวา่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร ่ ารวยผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 
(๘) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากขา้ราชการการเมือง 
(๙) เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงแลว้ยงั

ไม่เกินสองปี 
(๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ 



 34 

(๑๒) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

(๑๓) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓ 
(๑๔) เคยถูกวฒิุสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 
มาตรา ๑๐๓ พรรคการเมืองท่ีส่งสมาชิกเข้าเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ ง      

ในเขตเลือกตั้งใด ตอ้งส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้งให้ครบจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะพึงมี
ไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น และจะส่งเกินจ านวนดงักล่าวมิได ้

เม่ือพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้งครบจ านวนตามวรรคหน่ึง แลว้แม้
ภายหลงัจะมีจ านวนลดลงจนไม่ครบจ านวน ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ให้ถือวา่พรรคการเมืองนั้น ส่งสมาชิกเขา้
สมคัรรับเลือกตั้งครบจ านวนแลว้ 

เม่ือพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ งแล้ว พรรคการเมืองนั้ นหรือ
ผูส้มัครรับเลือกตั้ งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูส้มัคร         
รับเลือกตั้งมิได ้

มาตรา ๑๐๔ อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรมีก าหนดคราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง            
ในระหว่างอายุของสภาผูแ้ทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมิได ้
มาตรา ๑๐๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎร หรือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๑๐๑ 
(๕) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐๒ 
(๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกมีมติ

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของท่ีประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีสังกดัพรรคการเมืองนั้น ให้พน้จากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตน
เป็นสมาชิก ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่ส้ินสุดสมาชิกภาพนบัแต่วนัท่ีลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติเวน้แต่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ั้นไดอุ้ทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพรรคการเมือง
มีมติคดัคา้นวา่มติดงักล่าวมีลกัษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา่มติดงักล่าว
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มิไดมี้ลกัษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ถือวา่สมาชิกภาพส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
แต่ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่มติดงักล่าวมีลกัษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผูน้ั้นอาจเขา้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั 

(๘) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบ
พรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรผู ้นั้ น เป็นสมาชิก  และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของ               
พรรคการเมืองอ่ืนไดภ้ายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่ง ในกรณีเช่นน้ีให้ถือวา่ส้ินสุด
สมาชิกภาพนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดหกสิบวนันั้น 

(๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญ
มีค าวินิจฉัยให้พน้จากสมาชิกภาพตามมาตรา  ๙๑ หรือศาลฎีกามีค าสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง      
ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าส้ินสุดสมาชิกภาพนับแต่วนัท่ีวุฒิสภามีมติหรือศาลมีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง
แลว้แต่กรณี 

(๑๐) ขาดประชุมเกินจ านวนหน่ึงในส่ีของจ านวนวนัประชุมในสมยัประชุมท่ีมีก าหนดเวลา
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยยีสิ่บวนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๑๑) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก แมจ้ะมีการรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นการรอการ
ลงโทษในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ หรือความผดิฐานหม่ินประมาท 

มาตรา ๑๐๗ เม่ืออายุของสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงตรา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทัว่ไป ซ่ึงตอ้งก าหนด
วนัเลือกตั้งภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง และวนัเลือกตั้งนั้นตอ้ง
ก าหนดเป็นวนัเดียวกนัทัว่ราชอาณาจกัร 

มาตรา ๑๐๘ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจท่ีจะยบุสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ 

การยุบสภาผูแ้ทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงตอ้งก าหนดวนัเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทัว่ไปภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าส่ีสิบห้าวนัแต่ไม่เกิน
หกสิบวนันบัแต่วนัยบุสภาผูแ้ทนราษฎร และวนัเลือกตั้งนั้นตอ้งก าหนดเป็นวนัเดียวกนัทัว่ราชอาณาจกัร 

การยบุสภาผูแ้ทนราษฎรจะกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียวในเหตุการณ์เดียวกนั 
มาตรา ๑๐๙ เม่ือต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึง

คราวออกตามอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรหรือเม่ือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่งภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี
ต าแหน่งนั้นวา่ง เวน้แต่อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 
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(๒) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน
ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรประกาศให้ผูมี้ช่ืออยูใ่นล าดบัถดัไปในบญัชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น
ในเขตเลือกตั้ งนั้ น เล่ือนข้ึนมาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่าง โดยต้องประกาศ        
ในราชกิจจานุเบกษาภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้นวา่งลง เวน้แต่ไม่มีรายช่ือเหลืออยูใ่นบญัชีท่ีจะ
เล่ือนข้ึนมาแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วนประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม (๑) ให้เร่ิมนบัแต่วนัเลือกตั้ง
แทนต าแหน่งท่ีวา่ง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม (๒)ใหเ้ร่ิมนบัแต่วนั
ถดัจากวนัประกาศช่ือในราชกิจจานุเบกษา และใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนต าแหน่งท่ีวา่ง
นั้น อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเหลืออยู ่

มาตรา ๑๑๐ ภายหลงัท่ีคณะรัฐมนตรีเขา้บริหารราชการแผน่ดินแลว้พระมหากษตัริยจ์ะ
ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ป็นหวัหนา้พรรคการเมืองในสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีสมาชิกในสังกดั
ของพรรคตนมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรี และมีจ านวนมากท่ีสุดในบรรดาพรรคการเมืองท่ีสมาชิกใน
สังกดัมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
สภาผูแ้ทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 

ในกรณีท่ีไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู ้แทนราษฎรมีลักษณะท่ีก าหนดไวต้าม      
วรรคหน่ึง ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซ่ึงได้รับเสียงสนบัสนุนขา้งมาก  
จากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีเป็นผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ในกรณีท่ีมีเสียงสนบัสนุนเท่ากนั ใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 

ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผูน้  า
ฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 

ผูน้ าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเม่ือขาดคุณสมบัติดังกล่าว      
ในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๒๔ วรรคส่ี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณี
เช่นน้ีพระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงแต่งตั้งผูน้  าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 

 

ส่วนที ่๓ 
วุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๑๑ วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนรวมหน่ึงร้อยห้าสิบคน  ซ่ึงมาจากการ

เลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคน และมาจากการสรรหาเท่ากบัจ านวนรวมขา้งตน้หักด้วย
จ านวนสมาชิกวฒิุสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
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ในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือลดจังหวดัในระหว่างวาระของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจาก         
การเลือกตั้งใหว้ฒิุสภาประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ และยงัมิได้มีการเลือกตั้ง
หรือสรรหาข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่ง แลว้แต่กรณี ใหว้ฒิุสภาประกอบดว้ยสมาชิกวฒิุสภาเท่าท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ท าให้สมาชิกวุฒิสภาไม่ครบจ านวนตามวรรคหน่ึง แต่มี
จ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละเกา้สิบห้าของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ให้ถือวา่วุฒิสภาประกอบดว้ย
สมาชิกจ านวนดงักล่าว แต่ตอ้งมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาให้ไดส้มาชิกวุฒิสภาครบจ านวนตามวรรค
หน่ึงภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุการณ์ดงักล่าว และให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีเขา้มานั้นอยู ่ 
ในต าแหน่งเพียงเท่าอายขุองวฒิุสภาท่ีเหลืออยู ่

มาตรา ๑๑๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจงัหวดั ให้ใชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง
และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจงัหวดัละหน่ึงคน โดยให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัร
รับเลือกตั้งไดห้น่ึงเสียงและใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสามารถหาเสียง
เลือกตั้งไดก้็แต่เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของวฒิุสภา 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิก
วฒิุสภาให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 

มาตรา ๑๑๓ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวฒิุสภาคณะหน่ึง ประกอบดว้ยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต้รวจการแผน่ดิน ประธานกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารง
ต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูพ้ิพากษาศาลฎีกาท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจ านวนหน่ึงคนและตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดท่ีท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจ านวนหน่ึงคนเป็นกรรมการ 
ท าหน้าที่สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ไดรั้บบญัชีรายช่ือ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลว้แจง้ผลการสรรหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไ้ดรั้บ
การสรรหาเป็นสมาชิกวฒิุสภา 

ใหก้รรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกนัเองใหก้รรมการผูห้น่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดถ้า้กรรมการ

ท่ีเหลืออยูน่ั้นมีจ านวนไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบดว้ยกรรมการ
ท่ีเหลืออยู ่
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มาตรา ๑๑๔ ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาด าเนินการสรรหาบุคคลที่มี    
ความเหมาะสมจากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจากองคก์รต่างๆ ในภาควชิาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาชีพ
และภาคอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีของวุฒิสภาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเท่าจ านวน
ท่ีจะพึงมีตามท่ีก าหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหน่ึง 

ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ 
ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานของวุฒิสภาเป็นส าคญั และให้ค  านึงถึงองคป์ระกอบจากบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั โอกาสและความเท่าเทียมกนัทางเพศ สัดส่วนของบุคคล
ในแต่ละภาคตามวรรคหน่ึงท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งการใหโ้อกาสกบัผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมดว้ย 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการสรรหาสมาชิกวฒิุสภา ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 

มาตรา ๑๑๕ บุคคลผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามดังต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิ
สมคัรรับเลือกตั้งหรือไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวฒิุสภา 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ในวนัสมคัรรับเลือกตั้งหรือวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งตอ้งมีลกัษณะอย่างใด

อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลา

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 
(ข) เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลา

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปีการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง

เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
(๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผูด้  ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๖) ไม่เป็นสมาชิกหรือผูด้  ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเคยเป็นสมาชิกหรือ

เคยด ารงต าแหน่งและพน้จากการเป็นสมาชิกหรือการด ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองมาแลว้ยงัไม่
เกินหา้ปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้งหรือวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและพน้จาก
การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมาแลว้ไม่เกินห้าปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้งหรือวนัท่ีไดรั้บการเสนอ
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ช่ือ (๘) เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ (๑)(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

(๙) ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือเคยเป็นแต่พน้จากต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ยงัไม่เกินหา้ปี 

มาตรา ๑๑๖ สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนหรือ         
ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได ้

บุคคลผูเ้คยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงมาแลว้ยงัไม่เกิน
สองปีจะเป็นรัฐมนตรี หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง มิได ้

มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ งเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ีมี     
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีก าหนดคราวละหกปีนับแต่วนัเลือกตั้ง หรือวนัท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัเกินหน่ึงวาระไม่ได ้

ให้สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงส้ินสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกวา่จะมีสมาชิกวฒิุสภาข้ึนใหม่ 

มาตรา ๑๑๘ เม่ือวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งส้ินสุดลงพระมหากษตัริย์
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งใหม่เป็นการ
เลือกตั้งทัว่ไป ซ่ึงตอ้งก าหนดวนัเลือกตั้งภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมา
จากการเลือกตั้งส้ินสุดลง และวนัเลือกตั้งนั้นตอ้งก าหนดเป็นวนัเดียวกนัทัว่ราชอาณาจกัรเม่ือวาระของ
สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการสรรหาส้ินสุดลง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวนัเร่ิมการ
สรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงตอ้งท าการสรรหาให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบั
แต่วนัท่ีวาระของสมาชิกวฒิุสภาท่ีมาจากการสรรหาส้ินสุดลง 

มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกวฒิุสภาส้ินสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑๕ 
(๕) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญ

มีค าวินิจฉัยให้พน้จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีค าสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสองหรือ
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มาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าส้ินสุดสมาชิกภาพนับแต่วนัท่ีวุฒิสภามีมติหรือศาลมี    
ค  าวนิิจฉยัหรือมีค าสั่ง แลว้แต่กรณี 

(๗) ขาดประชุมเกินจ านวนหน่ึงในส่ีของจ านวนวนัประชุมในสมยัประชุมท่ีมีก าหนดเวลา
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยยีสิ่บวนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากประธานวฒิุสภา 

(๘) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกแมจ้ะมีการรอการลงโทษ  เวน้แต่เป็นการรอการ
ลงโทษในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ หรือความผดิฐานหม่ินประมาท 

มาตรา ๑๒๐ เม่ือต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาวา่งลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บงัคบักบัการเลือกตั้งหรือการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาในกรณีดงักล่าว และให้สมาชิกวฒิุสภาผูเ้ขา้มาแทนต าแหน่งท่ีวา่งนั้น อยูใ่นต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน เวน้แต่วาระของสมาชิกวฒิุสภาท่ีวา่งลงจะเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อย
แปดสิบวนัจะไม่ด าเนินการเลือกตั้งหรือการสรรหาก็ได ้

มาตรา ๑๒๑ ในการท่ีวุฒิสภาจะพิจารณาใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญน้ี ให้วุฒิสภาแต่งตั้ งคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหน่ึง ท าหน้าท่ีตรวจสอบประวติัความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้ ง
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอนัจ าเป็น  แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณา
ต่อไปการด าเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
การประชุมวฒิุสภา 

 

ส่วนที ่๔ 
บททีใ่ช้แก่สภาทั้งสอง 

 
มาตรา ๑๒๒ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผูแ้ทนปวงชน    

ชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมดัแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง าใดๆ และตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขดักันแห่ง
ผลประโยชน์ 

มาตรา ๑๒๓  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา          
ตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกดว้ยถอ้ยค าดงัต่อไปน้ี 

“ขา้พเจา้ (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา่ขา้พเจา้จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ทุกประการ” 
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มาตรา ๑๒๔ สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มีประธานสภาคนหน่ึงและ   
รองประธานคนหน่ึงหรือสองคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ตามมติ     
ของสภา 

ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนส้ินอายุของสภาหรือ       
มีการยบุสภา 

ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวนัก่อนวนัเลือกประธานและ
รองประธานวฒิุสภาใหม่ 

ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา  
ยอ่มพน้จากต าแหน่งก่อนวาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แลว้แต่กรณี เม่ือ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
(๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขา้ราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ตอ้งค าพิพากษาให้จ  าคุก แมค้ดีนั้นจะยงัไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษเวน้แต่ 

เป็นกรณีท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอนัได้กระท าโดยประมาทความผิด     
ลหุโทษหรือความผดิฐานหม่ินประมาท 

ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจะเป็น
กรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกนัมิได ้

มาตรา ๑๒๕ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอ านาจหน้าท่ีด าเนิน
กิจการของสภานั้นๆ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั รองประธานมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีประธานมอบหมายและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานเม่ือประธานไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูท้  าหนา้ท่ีแทน ตอ้งวางตนเป็นกลาง
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

เม่ือประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภา
ไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้ นๆ เลือกกันเองให้สมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในคราว      
ประชุมนั้น 

มาตรา ๑๒๖ การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิก        
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
เวน้แต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถ้ามตามมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗สภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒิุสภาจะก าหนดเร่ืององคป์ระชุมไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

การลงมติวินิจฉัยขอ้ปรึกษาให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นประมาณ  เวน้แต่ท่ีมีบญัญติัไว้
เป็นอยา่งอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 
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สมาชิกคนหน่ึงยอ่มมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู ้แทนราษฎร  และประธานวุฒิสภา  ต้องจัดให้มี          
การบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบนัทึกดงักล่าวไวใ้นท่ีท่ีประชาชน    
อาจเขา้ไปตรวจสอบได ้เวน้แต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลบั 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด ให้
กระท าเป็นการลบั เวน้แต่ท่ีมีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี และสมาชิกยอ่มมีอิสระและไม่ถูก
ผกูพนัโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอ่ืนใด 

มาตรา ๑๒๗  ภายในสามสิบวนันับแต่วนัเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ให้มี      
การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหส้มาชิกไดม้าประชุมเป็นคร้ังแรก 

ในปีหน่ึงใหมี้สมยัประชุมสามญัทัว่ไป และสมยัประชุมสามญันิติบญัญติั 
วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง  ให้ ถือเป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญทั่วไป           

ส่วนวนัเร่ิมสมยัประชุมสามญันิติบญัญติัให้สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูก้  าหนด ในกรณีท่ีการเร่ิมประชุม
คร้ังแรกตามวรรคหน่ึงมีเวลาจนถึงส้ินปีปฏิทินไม่ถึงหน่ึงร้อยห้าสิบวนั จะไม่มีการประชุมสมยัสามญั
นิติบญัญติัส าหรับปีนั้นก็ได ้

ในสมยัประชุมสามญันิติบญัญติั ให้รัฐสภาด าเนินการประชุมไดเ้ฉพาะกรณีท่ีบญัญติั
ไวใ้นหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบญัญัติ     
การอนุมติัพระราชก าหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟังค าช้ีแจงและการให้
ความเห็นชอบหนงัสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งการถอดถอน
บุคคลออกจากต าแหน่ง การตั้งกระทูถ้าม และการแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เวน้แต่รัฐสภาจะมีมติให้
พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ              
ทั้งสองสภา 

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึงๆ  ให้มีก าหนดเวลาหน่ึงร้อยยี่สิบวนัแต่
พระมหากษตัริยจ์ะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหข้ยายเวลาออกไปก็ได ้

การปิดสมยัประชุมสมยัสามญัก่อนครบก าหนดเวลาหน่ึงร้อยยี่สิบวนั จะกระท าไดแ้ต่
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

มาตรา ๑๒๘ พระมหากษตัริยท์รงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 
พระมหากษตัริยจ์ะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐพิธีเปิดประชุมสมยัประชุมสามญั

ทัว่ไปคร้ังแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหน่ึง ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให ้   
พระรัชทายาทซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ หรือผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูแ้ทนพระองค ์มาท ารัฐพิธีก็ได ้

เม่ือมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษตัริยจ์ะทรงเรียกประชุมรัฐสภา
เป็นการประชุมสมยัวสิามญัก็ได ้
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ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุม
รัฐสภาใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๒๙ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกนัหรือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มีจ  านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภามีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอให้น าความกราบบงัคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมยัวสิามญัได ้

ค าร้องขอดงักล่าวในวรรคหน่ึง ใหย้ืน่ต่อประธานรัฐสภา            
ใหป้ระธานรัฐสภาน าความกราบบงัคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
มาตรา ๑๓๐ ในท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุมร่วมกนั

ของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม่คุม้ครองสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าในการประชุมท่ีมีการถ่ายทอด
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ หากถอ้ยค าท่ีกล่าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภาและ
การกล่าวถอ้ยค านั้นมีลกัษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง ถา้สมาชิกกล่าวถอ้ยค าใดท่ีอาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่รัฐมนตรี
หรือสมาชิกแห่งสภานั้นไดรั้บความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการโฆษณาค าช้ีแจงตามท่ี
บุคคลนั้นร้องขอตามวธีิการและภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัการประชุมของสภานั้น ทั้งน้ีโดย
ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 

เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไวใ้นมาตราน้ี ย่อมคุ้มครองไปถึงผูพ้ิมพ์และผูโ้ฆษณารายงาน      
การประชุมตามข้อบังคบัของสภาผูแ้ทนราษฎร  วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุม้ครองไป        
ถึงบุคคลซ่ึงประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม
ตลอดจนผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ท่ีไดรั้บอนุญาต
จากประธานแห่งสภานั้นดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๑ ในระหว ่างสมยัประชุม  ห้ามมิให ้จบั  คุมขงั  หรือหมายเรียกตวั
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผูน้ั้นเป็น ผูต้อ้งหา
ในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีท่ีจบัในขณะกระท า
ความผดิ 

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท า
ความผดิให้รายงานไปยงัประธานแห่งสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยพลนั และประธานแห่งสภาท่ีผูน้ั้นเป็น
สมาชิกอาจสั่งใหป้ล่อยผูถู้กจบัได ้
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ในกรณีท่ีมีการฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาในคดีอาญาไม่วา่จะได้
ฟ้องนอกหรือในสมยัประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวา่งสมยัประชุมมิได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอนัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดี
ตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการท่ีสมาชิกผูน้ั้นจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลไดก้ระท าก่อนมีค าอา้งว่าจ  าเลยเป็นสมาชิกของสภาใด
สภาหน่ึงยอ่มเป็นอนัใชไ้ด ้

ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขงัในระหว่างสอบสวนหรือ
พิจารณาอยูก่่อนสมยัประชุม เม่ือถึงสมยัประชุม พนกังานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี ตอ้งสั่งปล่อย
ทนัทีถา้ประธานแห่งสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิกไดร้้องขอ 

ค าสั่งปล่อยใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่วนัสั่งปล่อยจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุม 
มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างท่ีอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงหรือสภาผูแ้ทนราษฎร

ถูกยบุ จะมีการประชุมวฒิุสภามิได ้เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) การประชุมท่ีให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙ โดยถือคะแนนเสียงจากจ านวนสมาชิกของวฒิุสภา 
(๒) การประชุมท่ีให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตามบทบญัญติั

แห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
(๓) การประชุมท่ีให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีพิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจาก

ต าแหน่ง 
มาตรา ๑๓๓ การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร การประชุมวฒิุสภา และการประชุมร่วมกนั

ของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา                 
แต่ถา้คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกนั มีจ  านวนไม่น้อย
กว่าหน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกของทั้งสองสภา
เท่าท่ีมีอยูร่วมกนั แลว้แต่กรณี ร้องขอใหป้ระชุมลบั ก็ใหป้ระชุมลบั 

มาตรา ๑๓๔ สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจตราขอ้บงัคบัการประชุมเก่ียวกบั
การเลือกและการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานสภา รองประธานสภา เร่ืองหรือกิจการอนัเป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมาธิการสามญัแต่ละชุด การปฏิบติัหน้าท่ีและองคป์ระชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม 
การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบญัญติั การเสนอญตัติ
การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบนัทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถ้าม การเปิด
อภิปรายทัว่ไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ านาจตราขอ้บงัคบั
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เก่ียวกบัประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืนเพื่อด าเนินการตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๑๓๕ สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามญั และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมิไดเ้ป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามญั เพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใดๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา 
แลว้รายงานต่อสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัดงักล่าวตอ้งระบุกิจการหรือเร่ืองให้ชดัเจนและ
ไม่ซ ้ าหรือซอ้นกนั 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียก
บุคคลใดมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาอยูน่ั้นได ้และให้ค  าสั่งเรียกดงักล่าวมีผลบงัคบัตามท่ีกฎหมายบญัญติัแต่ค าสั่งเรียกเช่นวา่นั้นมิให้
ใชบ้งัคบักบัผูพ้ิพากษาหรือตุลาการท่ีปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใชบ้งัคบักบัผูต้รวจการแผน่ดินหรือกรรมการในองคก์ร
อิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในแต่ละองคก์รตามรัฐธรรมนูญตามบทบญัญติั
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองเป็นขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจง้ให้รัฐมนตรี  
ซ่ึงบงัคบับญัชาหรือก ากบัดูแลหน่วยงานท่ีบุคคลนั้นสังกดัทราบและมีค าสั่งให้บุคคลนั้นด าเนินการ
ตามวรรคสอง เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของแผน่ดิน ให้ถือวา่เป็น
เหตุยกเวน้การปฏิบติัตามวรรคสอง 

เอกสิทธ์ิท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหคุ้ม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหนา้ท่ีตามมาตราน้ีดว้ย 
กรรมาธิการสามญัซ่ึงตั้งจากผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมด ตอ้งมีจ านวน

ตามหรือใกล้เคียงกบัอตัราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มพรรคการเมืองท่ีมีอยูใ่นสภาผูแ้ทนราษฎร 

ในระหวา่งท่ียงัไม่มีขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๔ ให้ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรเป็นผูก้  าหนดอตัราส่วนตามวรรคหา้ 
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ส่วนที ่๕ 
การประชุมร่วมกนัของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๓๖ ในกรณีต่อไปน้ี ใหรั้ฐสภาประชุมร่วมกนั 
(๑) การใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามมาตรา ๑๙ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต่์อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์      

พระพุทธศกัราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒ 
(๔) การรับทราบหรือใหค้วามเห็นชอบในการสืบราชสมบติัตามมาตรา ๒๓ 
(๕) การมีมติใหรั้ฐสภาพิจารณาเร่ืองอ่ืนในสมยัประชุมสามญันิติบญัญติัไดต้ามมาตรา ๑๒๗ 
(๖) การใหค้วามเห็นชอบในการปิดสมยัประชุมตามมาตรา ๑๒๗ 
(๗) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘ 
(๘) การตราขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗ 
(๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ        

หรือร่างพระราชบญัญติัตามมาตรา ๑๔๕ 
(๑๐) การปรึกษาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบญัญติัใหม่

ตามมาตรา ๑๕๑ 
(๑๑) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบญัญติัต่อไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖ 
(๑๓) การเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตรา ๑๗๙ 
(๑๔) การใหค้วามเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๘๙ 
(๑๕) การรับฟังค าช้ีแจงและการใหค้วามเห็นชอบหนงัสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ 
(๑๖) การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ 
มาตรา ๑๓๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคบัการประชุมรัฐสภา      

ในระหว่างที่ยงัไม่มีขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร            
โดยอนุโลมไปพลางก่อน 

ในการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา ให้น าบทท่ีใชแ้ก่สภาทั้งสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
เวน้แต่ในเร่ืองการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซ่ึงตั้งจากผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะตอ้ง
มีจ านวนตามหรือใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 
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ส่วนที ่๖ 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๑๓๘ ใหมี้พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

และการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 
(๒) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 
(๔) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการออกเสียงประชามติ 
(๕) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง 
(๗) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน 
(๘) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน 
มาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก้็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา หรือ 

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประธานศาลและ
ประธานองคก์รนั้นเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

มาตรา ๑๔๐ การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒิุสภาใหก้ระท าเป็นสามวาระ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงขั้นรับหลักการ และในวาระท่ีสองขั้น
พิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ใหถื้อเสียงขา้งมากของแต่ละสภา 

(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม ตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบดว้ยในการท่ีจะ
ใหอ้อกใชเ้ป็นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของแต่ละสภา 

ให้น าบทบัญญัติในหมวด  ๖  ส่วนท่ี  ๗  การตราพระราชบัญญัติ  มาใช้บังคับกับ          
การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดว้ยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๔๑ เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบกบัร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
แลว้ก่อนน าข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญซ่ึงตอ้งกระท าใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ือง 

ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญท่ีวินิจฉยัวา่ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญใด
มีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ให้ขอ้ความท่ีขดัหรือแยง้นั้นเป็นอนัตกไป ในกรณีท่ีวินิจฉัยว่า
ขอ้ความดงักล่าวเป็นสาระส าคญัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญตราข้ึนโดยไม่ถูกตอ้ง
ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ใหร่้างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอนัตกไป 

ในกรณีท่ีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท าให้ขอ้ความท่ีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ
เป็นอนัตกไปตามวรรคสอง ให้ส่งร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลบัคืนสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล าดบั ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้สภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไ้ข
เพิ่มเติมเพื่อมิให้ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญได ้โดยมติในการแกไ้ขเพิ่มเติมให้ใชค้ะแนนเสียงมากกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา แลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๙๐ 
และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลว้แต่กรณี ต่อไป 
 

ส่วนที ่๗ 
การตราพระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๑๔๒ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบญัญติัจะเสนอไดก้็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บคน 
(๓) ศาลหรือองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัองคก์รและ

กฎหมายท่ีประธานศาลและประธานองคก์รนั้นเป็นผูรั้กษาการ หรือ 
(๔) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคนเขา้ช่ือเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ 
ในกรณีท่ีร่างพระราชบญัญติัซ่ึงมีผูเ้สนอตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นร่างพระราชบญัญติั

เก่ียวดว้ยการเงินจะเสนอไดก้็ต่อเม่ือมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
ในกรณีท่ีประชาชนได้เสนอร่างพระราชบญัญติัใดตาม (๔) แลว้ หากบุคคลตาม (๑) 

หรือ (๒) ไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการเดียวกบัร่างพระราชบญัญติันั้นอีก ให้น าบทบญัญติั
มาตรา ๑๖๓ วรรคส่ี มาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาร่างพระราชบญัญติันั้นดว้ย 

ร่างพระราชบญัญติัใหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน 
ในการเสนอร่างพระราชบญัญติัตามวรรคหน่ึงตอ้งมีบนัทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคญั

ของร่างพระราชบญัญติัเสนอมาพร้อมกบัร่างพระราชบญัญติัดว้ย 
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ร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนอต่อรัฐสภาตอ้งเปิดเผยให้ประชาชนทราบและให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลรายละเอียดของร่างพระราชบญัญติันั้นไดโ้ดยสะดวก 

มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบญัญติั   
วา่ดว้ยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การตั้ งข้ึน  ยกเลิก  ลด  เปล่ียนแปลง แก้ไข  ผ่อน  หรือวางระเบียบการบังคับ          
อนัเก่ียวกบัภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่าย      
ของแผน่ดิน 

(๓) การกูเ้งิน การค ้าประกนั การใชเ้งินกู ้หรือการด าเนินการท่ีผกูพนัทรัพยสิ์นของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีท่ีเป็นท่ีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วย   

การเงินท่ีจะต้องมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอ านาจของท่ีประชุมร่วมกันของ
ประธานสภาผู ้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู ้แทนราษฎรทุกคณะ            
เป็นผูว้นิิจฉยั 

ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจดัให้มีการประชุมร่วมกนัเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีกรณีดงักล่าว 

มติของท่ีประชุมร่วมกนัตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงขา้งมากเป็นประมาณ  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๔๔ ร่างพระราชบญัญติัใดท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้สนอและในขั้น
รับหลกัการไม่เป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวด้วยการเงิน แต่สภาผูแ้ทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเห็นวา่การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นท าให้มีลกัษณะเป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ย
การเงิน ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสั่งระงบัการพิจารณาไวก่้อน และภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีมี
กรณีดังกล่าว ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้ นไปให้ท่ีประชุมร่วมกันของ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรทุกคณะเป็นผู ้
วนิิจฉยั 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมร่วมกนัตามวรรคหน่ึงวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ท าให้ร่าง
พระราชบญัญติันั้นมีลกัษณะเป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร    
ส่งร่างพระราชบญัญติันั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่ให้ค  ารับรอง ให้สภา
ผูแ้ทนราษฎรด าเนินการแกไ้ขเพื่อมิใหร่้างพระราชบญัญติันั้นเป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงิน 

มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบญัญติัท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไวใ้นนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๗๖ วา่จ าเป็นต่อการบริหารราชการแผน่ดิน หากสภาผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ 
และคะแนนเสียงท่ีไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเท่าท่ี
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มีอยู ่คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรั้ฐสภาประชุมร่วมกนัเพื่อมีมติอีกคร้ังหน่ึง หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบ
ใหต้ั้งบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจ านวนเท่ากนัตามท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกนั
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกนัของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญติันั้น และให้คณะกรรมาธิการ
ร่วมกนัของรัฐสภารายงานและเสนอร่างพระราชบญัญติัท่ีได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติ
เห็นชอบดว้ยร่างพระราชบญัญติันั้น ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถา้รัฐสภามีมติไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
ใหร่้างพระราชบญัญติันั้นเป็นอนัตกไป 

มาตรา  ๑๔๖  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๖๘ เม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติั
ท่ีเสนอตามมาตรา ๑๔๒ และลงมติเห็นชอบแลว้ ให้สภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญติันั้นต่อ
วุฒิสภา วุฒิสภาตอ้งพิจารณาร่างพระราชบญัญติัที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวนั แต่ถ้าร่าง
พระราชบญัญติันั้นเป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวด้วยการเงิน ตอ้งพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวนั 
ทั้งน้ี เวน้แต่วุฒิสภาจะไดล้งมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซ่ึงตอ้งไม่เกินสามสิบวนั ก าหนดวนั
ดงักล่าวใหห้มายถึงวนัในสมยัประชุม และใหเ้ร่ิมนบัแต่วนัท่ีร่างพระราชบญัญติันั้นมาถึงวฒิุสภา 

ระยะเวลาดงักล่าวในวรรคหน่ึง ไม่ให้นบัรวมระยะเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๙ 

ถา้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญติัไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง 
ใหถื้อวา่วฒิุสภาไดใ้หค้วามเห็นชอบในร่างพระราชบญัญติันั้น 

ในกรณีท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญติัเก่ียวด้วยการเงินไปยงัวุฒิสภา     
ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรแจง้ไปด้วยว่าร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนอไปนั้นเป็นร่างพระราชบญัญติั
เก่ียวดว้ยการเงิน ค าแจง้ของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรใหถื้อเป็นเด็ดขาด 

ในกรณีท่ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรมิไดแ้จง้ไปวา่ร่างพระราชบญัญติัใดเป็นร่างพระราชบญัญติั
เก่ียวดว้ยการเงิน ใหถื้อวา่ร่างพระราชบญัญติันั้นไม่เป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงิน 

มาตรา ๑๔๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๖๘ เม่ือวฒิุสภาไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติัเสร็จแลว้ 
(๑) ถา้เห็นชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ 
(๒) ถา้ไม่เห็นชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ยบัย ั้งร่างพระราชบญัญติันั้นไวก่้อน 

และส่งร่างพระราชบญัญติันั้นคืนไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๓) ถา้แกไ้ขเพิ่มเติม ใหส่้งร่างพระราชบญัญติัตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร

ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรเห็นชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถา้เป็น
กรณีอ่ืน ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ  านวนเท่ากนัตามท่ี
สภาผูแ้ทนราษฎรก าหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกนัเพื่อพิจารณาร่างนั้น และใหค้ณะกรรมาธิการ
ร่วมกนัรายงานและเสนอร่างพระราชบญัญติัท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกนัไดพ้ิจารณาแลว้ต่อสภาทั้งสอง 
ถา้สภาทั้งสองต่างเห็นชอบดว้ยร่างพระราชบญัญติัท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกนัไดพ้ิจารณาแลว้ ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถา้สภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบดว้ย ก็ใหย้บัย ั้งร่างพระราชบญัญติันั้นไวก่้อน 
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คณะกรรมาธิการร่วมกนัอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัได ้และเอกสิทธ์ิท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา ๑๓๐ นั้น ใหคุ้ม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหนา้ท่ีตามมาตราน้ีดว้ย 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุม      
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมาธิการทั้ งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้น าบทบัญญัติ      
มาตรา ๑๓๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบญัญัติคืนไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรภายในก าหนดเวลา   
ตามมาตรา ๑๔๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบญัญติันั้น และให้ด าเนินการ    
ตามมาตรา ๑๕๐ ต่อไป 

มาตรา ๑๔๘ ร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไวต้ามมาตรา ๑๔๗ นั้น สภาผูแ้ทนราษฎร
จะยกข้ึนพิจารณาใหม่ไดต่้อเม่ือเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวนัไดล่้วงพน้ไปนบัแต่วนัท่ีวุฒิสภาส่งร่างพระราชบญัญติั
นั้นคืนไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร ส าหรับกรณีการยบัย ั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๒) และนบัแต่วนัท่ีสภาใดสภา
หน่ึงไม่เห็นชอบดว้ย ส าหรับกรณีการยบัย ั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ในกรณีเช่นวา่น้ี  ถา้สภาผูแ้ทนราษฎร
ลงมติยืนยนัร่างเดิมหรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกนัพิจารณาดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบญัญัตินั้นเป็นอนั
ไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา และใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ 

ถ้าร่างพระราชบัญญัติ ท่ีต้องย ับย ั้ งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน           
สภาผูแ้ทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัตินั้ นข้ึนพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่าน้ี ถ้าสภา
ผูแ้ทนราษฎรลงมติยืนยนัร่างเดิมหรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกนัพิจารณาดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ ให้ถือวา่ร่างพระราชบญัญติันั้น
เป็นอนัไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา และใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ 

มาตรา ๑๔๙ ในระหวา่งท่ีมีการยบัย ั้งร่างพระราชบญัญติัใดตามมาตรา ๑๔๗คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการอย่างเดียวกนัหรือคล้ายกนักบั
หลกัการของร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไวมิ้ได ้

ในกรณีท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนอหรือ 
ส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยกนักบัหลกัการของร่าง
พระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไว ้ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบญัญติั
ดงักล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการ
อยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยกนักบัหลกัการของร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไว ้ให้ร่างพระราชบญัญติันั้น
เป็นอนัตกไป 
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มาตรา ๑๕๐ ร่างพระราชบญัญติัท่ีไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ให้นายกรัฐมนตรี
น าข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายภายในยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างพระราชบญัญติันั้นจากรัฐสภาเพื่อ
พระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคบัเป็น
กฎหมายได ้

มาตรา ๑๕๑ ร่างพระราชบัญญัติใด  พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระราชทานคืนมายงัรัฐสภา หรือเม่ือพน้เกา้สิบวนัแลว้มิไดพ้ระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอ้งปรึกษา
ร่างพระราชบญัญติันั้นใหม่ ถา้รัฐสภามีมติยืนยนัตามเดิมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภาแลว้ ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบญัญติันั้นข้ึน
ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหน่ึง เม่ือพระมหากษตัริยมิ์ไดท้รงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืน
มาภายในสามสิบวนัให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบญัญติันั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบ้งัคบัเป็น
กฎหมายไดเ้สมือนหน่ึงวา่พระมหากษตัริยไ์ดท้รงลงพระปรมาภิไธยแลว้ 

มาตรา ๑๕๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรวินิจฉัย      
วา่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแ้ทนราษฎร
มิไดพ้ิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผูแ้ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัข้ึนประกอบดว้ย
ผู ้แทนองค์การเอกชนเก่ียวกับบุคคลประเภทนั้ นมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด ทั้งน้ี โดยมีสัดส่วนหญิงและชายท่ีใกลเ้คียงกนั 

มาตรา ๑๕๓ ในกรณีท่ีอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎร
ร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่างพระราชบญัญติัท่ีพระมหากษตัริยไ์ม่ทรงเห็นชอบดว้ยหรือ
เม่ือพน้เกา้สิบวนัแลว้มิไดพ้ระราชทานคืนมา ใหเ้ป็นอนัตกไป 

ในกรณีท่ีอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎรภายหลงั
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอนัเป็นการเลือกตั้งทัว่ไป รัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภา
แลว้แต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบญัญติัท่ีรัฐสภายงัมิไดใ้ห้ความ
เห็นชอบต่อไปได ้ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่ภายหลงัการเลือกตั้งทัว่ไปร้องขอภายในหกสิบวนั
นบัแต่วนัเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลงัการเลือกตั้งทัว่ไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดว้ย แต่ถา้คณะรัฐมนตรี
มิไดร้้องขอภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบญัญติันั้น
เป็นอนัตกไป 

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบญัญติัต่อไปตามวรรคสอง
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือรัฐสภา แลว้แต่กรณี 
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ส่วนที ่๘ 
การควบคุมการตรากฎหมายทีข่ดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๑๕๔ ร่างพระราชบญัญติัใดท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแลว้ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรี

จะน าข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรือ
ร่างพระราชบญัญติัใดท่ีรัฐสภาลงมติยนืยนัตามมาตรา ๑๕๑ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบญัญติันั้น
ข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหน่ึง 

(๑) หากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกนั
มีจ านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบญัญติั
ดงักล่าวมีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี 
แล้วให้ประธานแห่งสภาท่ีไดรั้บความเห็นดงักล่าวส่งความเห็นนั้นไปยงัศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจง้ใหน้ายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวมีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อ
รัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี ให้ส่งความเห็นเช่นวา่นั้นไป
ยงัศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ        
โดยไม่ชกัชา้ 

ในระหว่างท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีระงบัการด าเนินการ
เพื่อประกาศใชร่้างพระราชบญัญติัดงักล่าวไวจ้นกวา่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวนิิจฉยั 

ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่ร่างพระราชบญัญติันั้นมีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี
หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี และขอ้ความดงักล่าวเป็นสาระส าคญัให้
ร่างพระราชบญัญติันั้นเป็นอนัตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้ นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญน้ีแต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม  ให้ข้อความท่ีขัดหรือแย้งนั้ น เป็นอันตกไป  และให้
นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลว้แต่กรณี ต่อไป 

มาตรา ๑๕๕ บทบญัญติัมาตรา ๑๕๔ ให้น ามาใช้บงัคบักบัร่างขอ้บงัคบัการประชุม
สภาผู ้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิ สภา  และร่างข้อบังคับการประชุม รัฐสภา                          
ท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี  ให้ความเห็นชอบแล้ว  แต่ยงัมิได้ประกาศ           
ในราชกิจจานุเบกษาดว้ยโดยอนุโลม 
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ส่วนที ่๙ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มาตรา ๑๕๖ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถ้าม

รัฐมนตรีในเร่ืองใดเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีได ้แต่รัฐมนตรียอ่มมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวา่
เร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของแผน่ดิน 

มาตรา ๑๕๗ การบริหารราชการแผน่ดินเร่ืองใดท่ีเป็นปัญหาส าคญัท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของประชาชน เป็นเร่ืองท่ีกระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน  หรือท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอาจแจง้เป็นลายลกัษณ์อักษรต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎรก่อนเร่ิมประชุม    
ในวนันั้นวา่จะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรั้บผดิชอบในการบริหารราชการแผน่ดินเร่ืองนั้นโดยไม่ตอ้ง
ระบุค าถาม และใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรบรรจุเร่ืองดงักล่าวไวใ้นวาระการประชุมวนันั้น 

การถามและการตอบกระทูต้ามวรรคหน่ึงให้กระท าได้สัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง และให้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ั้นตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาเร่ืองการบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้เร่ืองละ
ไม่เกินสามคร้ัง ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 

มาตรา ๑๕๘ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรี ญตัติดงักล่าวตอ้งเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซ่ึงเป็นบุคคล
ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ด้วย และเม่ือได้มีการเสนอญตัติแลว้ จะมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎรมิได้ 
เวน้แต่จะมีการถอนญตัติหรือการลงมตินั้นไม่ไดค้ะแนนเสียงตามวรรคสาม 

การเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของนายกรัฐมนตรีท่ีมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือจงใจฝ่าฝืน
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มีการยืน่ค  าร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ ก่อนมิได ้
และเม่ือได้มีการยื่นค าร้องขอตามมาตรา  ๒๗๑ แล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการ
ด าเนินการตามมาตรา ๒๗๒ 

เม่ือการอภิปรายทัว่ไปส้ินสุดลงโดยมิใช่ดว้ยมติให้ผา่นระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้น
ไปให้สภาผู ้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไวว้างใจ การลงมติในกรณีเช่นว่าน้ีมิให้กระท า             
ในวนัเดียวกบัวนัท่ีการอภิปรายส้ินสุด มติไม่ไวว้างใจตอ้งมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร 
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ในกรณีท่ีมติไม่ไวว้างใจมีคะแนนเสียงไม่มากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายนั้น       
เป็นอนัหมดสิทธิท่ีจะเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีอีก
ตลอดสมยัประชุมนั้น 

ในกรณีท่ีมติไม่ไวว้างใจมีคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรน าช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ ตามวรรคหน่ึงกราบบงัคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิใหน้ ามาตรา ๑๗๒ มาใชบ้งัคบั 

มาตรา ๑๕๙ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในหกของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคส่ี มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

รัฐมนตรีคนใดพน้จากต าแหน่งเดิมแต่ยงัคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอ่ืนภายหลงัจาก
วนัท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ช่ือตามวรรคหน่ึง ให้รัฐมนตรีคนนั้นยงัคงตอ้งถูกอภิปรายเพื่อลงมติ
ไม่ไวว้างใจตามวรรคหน่ึงต่อไป 

ใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัรัฐมนตรีผูซ่ึ้งพน้จากต าแหน่งเดิมไม่เกินเกา้สิบ
วนัก่อนวนัท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ช่ือตามวรรคหน่ึง แต่ยงัคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอ่ืนด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๐ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมิไดอ้ยูใ่นพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกดั
ของพรรคนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมีจ านวนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตรา ๑๕๘ 
หรือมาตรา ๑๕๙ ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ดงักล่าวทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูมี่สิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘หรือมาตรา ๑๕๙ ไดเ้ม่ือคณะรัฐมนตรีไดบ้ริหารราชการ
แผน่ดินมาเกินกวา่สองปีแลว้ 

มาตรา ๑๖๑ สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเขา้ช่ือขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงขอ้เท็จจริง
หรือช้ีแจงปัญหาส าคญัเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินโดยไม่มีการลงมติ 

การขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตราน้ี จะกระท าไดค้ร้ังเดียวในสมยัประชุมหน่ึง 
มาตรา ๑๖๒ ในกรณีท่ีมีการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้งกระทู ้ถาม   

ในเร่ืองใดเก่ียวกบังานในหน้าท่ี หรือการอภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใ้ดให้เป็น
หนา้ท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูน้ั้นตอ้งเขา้ร่วมประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อช้ีแจง
หรือตอบกระทูถ้ามในเร่ืองนั้นดว้ยตนเอง เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นอนัมิอาจหลีกเล่ียงไดท้  าใหไ้ม่อาจเขา้ช้ีแจง
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หรือตอบกระทู้ แต่ตอ้งแจง้ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบก่อนหรือในวนั
ประชุมสภาในเร่ืองดงักล่าว 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทู ้ถามการอภิปราย 
และการลงมติในการอภิปรายไม่ไวว้างใจ 

 

หมวด ๗ 
การมส่ีวนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

 
มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหน่ึงหม่ืนคน มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอ

ต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญติัตามท่ีก าหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ 
แห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

ค าร้องขอตามวรรคหน่ึงตอ้งจดัท าร่างพระราชบญัญติัเสนอมาดว้ย 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเขา้ช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา     

ตอ้งให้ผูแ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติันั้นช้ีแจงหลกัการของ   
ร่างพระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้อง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติันั้นจ านวนไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดดว้ย 

มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน มีสิทธิเขา้ช่ือ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ 
ออกจากต าแหน่งได ้

ค าร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาว่าผูด้  ารงต าแหน่งดังกล่าว
กระท าความผดิเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเข้าช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึง      
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การจดัใหมี้การออกเสียงประชามติใหก้ระท าไดใ้นเหตุ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวา่กิจการในเร่ืองใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของ

ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรและประธานวฒิุสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมี้การออกเสียงประชามติได ้
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(๒) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้มีการออกเสียงประชามติ การออกเสียงประชามติ
ตาม (๑) หรือ (๒) อาจจดัให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีขอ้ยติุโดยเสียงขา้งมากของผูมี้สิทธิออกเสียงประชามติ
ในปัญหาท่ีจดัให้มีการออกเสียงประชามติหรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้ค  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได ้
เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการ
ตามท่ีจดัให้มีการออกเสียงประชามติ และการจดัการออกเสียงประชามติในเร่ืองท่ีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเก่ียวกบัตวับุคคลหรือคณะบุคคล จะกระท ามิได ้

ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐตอ้งด าเนินการให้ขอ้มูลอย่างเพียงพอ และให้บุคคล
ฝ่ายท่ีเห็นชอบและไม่เห็นชอบกบักิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการออกเสียงประชามติ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการออกเสียง
ประชามติระยะเวลาในการด าเนินการ และจ านวนเสียงประชามติ เพื่อมีขอ้ยติุ 
 

หมวด ๘ 
การเงิน การคลงั และงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๖๖ งบประมาณรายจ่ายของแผน่ดินให้ท าเป็นพระราชบญัญติั ถา้พระราชบญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทนัปีงบประมาณใหม่ ใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

มาตรา ๑๖๗ ในการน าเสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ตอ้งมีเอกสารประกอบซ่ึงรวมถึงประมาณการรายรับ  และวตัถุประสงค์ กิจกรรมแผนงาน โครงการใน
แต่ละรายการของการใชจ่้ายงบประมาณให้ชดัเจน รวมทั้งตอ้งแสดงฐานะการเงินการคลงัของประเทศ
เก่ียวกบัภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการใชจ่้ายและการจดัหารายได ้ประโยชน์และการขาดรายได้
จากการยกเวน้ภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่างๆ ความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผกูพนัขา้มปี ภาระหน้ี
และการก่อหน้ีของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปีท่ีขออนุมติังบประมาณนั้นและปีงบประมาณ
ท่ีผา่นมาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

หากรายจ่ายใดไม่สามารถจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐได้โดยตรง ให้จดัไวใ้นรายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและ     
ความจ าเป็นในการก าหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นดว้ย 

ให้มีกฎหมายการเงินการคลงัของรัฐเพื่อก าหนดกรอบวินยัการเงินการคลงั ซ่ึงรวมถึง
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจดัหารายได ้การก าหนดแนวทาง ในการจดัท า
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งบประมาณรายจ่ายของแผน่ดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิ์น การบญัชีกองทุนสาธารณะการก่อหน้ี
หรือการด าเนินการท่ีผกูพนัทรัพยสิ์นหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลกัเกณฑ์ การก าหนดวงเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะตอ้งใชเ้ป็นกรอบในการจดัหารายได้ ก ากบัการ
ใชจ่้ายเงินตามหลกัการรักษาเสถียรภาพ พฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื และความเป็นธรรมในสังคม 

มาตรา ๑๖๘ ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณร่างพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่ายสภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้ง
วิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าวนันบัแต่วนัท่ีร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวมาถึง
สภาผูแ้ทนราษฎร 

ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบญัญติันั้นไม่แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา
ท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ให้ถือวา่สภาผูแ้ทนราษฎรไดใ้หค้วามเห็นชอบในร่างพระราชบญัญติันั้นและให้เสนอ
ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวต่อวฒิุสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วฒิุสภาจะตอ้งให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ภายในยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีร่างพระราชบญัญติันั้นมาถึงวฒิุสภา โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆมิได ้ถา้พน้ก าหนดเวลา
ดงักล่าวให้ถือวา่วุฒิสภาไดใ้ห้ความเห็นชอบในร่างพระราชบญัญติันั้น ในกรณีเช่นน้ีและในกรณีท่ีวุฒิสภา
ใหค้วามเห็นชอบ ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ 

ถา้ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบดว้ย ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๔๘ 
วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติ   
ในทางลดหรือตดัทอนรายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เงินส่งใชต้น้เงินกู ้
(๒) ดอกเบ้ียเงินกู ้
(๓) เงินท่ีก าหนดใหจ่้ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร  วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ 

การแปรญตัติหรือการกระท าดว้ยประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการมีส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได ้

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา เห็นวา่มีการกระท าฝ่าฝืนบทบญัญติัตาม วรรคหก
ใหเ้สนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตอ้งพิจารณาวินิจฉยัภายในเจ็ด
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นดงักล่าว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่มีการกระท าฝ่าฝืนบทบญัญติั
ตามวรรคหก ใหก้ารเสนอการแปรญตัติหรือการกระท าดงักล่าวส้ินผลไป 
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รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา          
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยติุธรรม ศาลปกครองและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาล  และองค์กรตามวรรคแปด          
หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจดัสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอ      
ค  าขอแปรญตัติต่อคณะกรรมาธิการไดโ้ดยตรง 

มาตรา ๑๖๙ การจ่ายเงินแผน่ดินจะกระท า ไดก้็เฉพาะท่ีไดอ้นุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเก่ียวดว้ยการโอนงบประมาณหรือกฎหมาย
วา่ดว้ยเงินคงคลงั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั ในกรณีเช่นวา่น้ีตอ้งตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใชเ้งินคงคลงัในพระราชบญัญติั
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณถดัไป ทั้งน้ี ใหก้ าหนดแหล่งท่ีมาของรายได ้ เพื่อชดใชร้ายจ่ายท่ีไดใ้ชเ้งินคงคลงั
จ่ายไปก่อนแลว้ดว้ย 

ในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมีอ านาจ      
โอนหรือน ารายจ่ายท่ีก าหนดไวส้ าหรับหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ในรายการท่ีแตกต่าง    
จากท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ทนัที และให้รายงานรัฐสภาทราบ  
โดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีท่ีมีการโอนหรือน ารายจ่ายตามงบประมาณท่ีก าหนดไวใ้นรายการใดไปใช ้   
ในรายการอ่ืนของหน่วยราชการหรือรัฐวสิาหกิจ ใหรั้ฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน 

มาตรา ๑๗๐ เงินรายไดข้องหน่วยงานของรัฐใดท่ีไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดินใหห้น่วยงาน
ของรัฐนั้นท ารายงานการรับและการใชจ่้ายเงินดงักล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือส้ินปีงบประมาณทุกปี 
และใหค้ณะรัฐมนตรีท า รายงานเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาต่อไป 

การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรคหน่ึงต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังตาม   
หมวดน้ีดว้ย 

หมวด ๙ 
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๗๑ พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรีอ่ืนอีก   

ไม่ เกินสามสิบห้ าคน  ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี  มีหน้าท่ีบ ริหารราชการแผ่นดินตามหลัก               
ความรับผดิชอบร่วมกนั 

นายกรัฐมนตรีตอ้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒ 
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ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ ง
นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินกวา่แปดปีมิได ้
มาตรา ๑๗๒ ให้สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรั้บ

แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นคร้ังแรก
ตามมาตรา ๑๒๗ 

การเสนอช่ือบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ต้องมี
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าห น่ึ งในห้ าของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่ าท่ี มีอยู่ของ                  
สภาผูแ้ทนราษฎรรับรอง 

มติของสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเห็นชอบดว้ยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ตอ้งมีคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร การลงมติ
ในกรณีเช่นวา่น้ีใหก้ระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 

มาตรา ๑๗๓ ในกรณีท่ีพน้ก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้มาประชุมเป็นคร้ังแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนน
เสียงเห็นชอบให้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
น าความข้ึนกราบบงัคมทูลภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๗๔ รัฐมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘)(๙) (๑๑)(๑๒) 

(๑๓) หรือ (๑๔) 
(๕) ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาให้จ  าคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงห้าปีก่อนไดรั้บแต่งตั้ง 

เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวฒิุสภาซ่ึงสมาชิกภาพส้ินสุดลง มาแลว้

ยงัไม่เกินสองปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๗๕ ก่อนเขา้รับหนา้ท่ี รัฐมนตรีตอ้งถวายสัตยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริยด์ว้ย

ถอ้ยค า ดงัต่อไปน้ี 
“ขา้พระพุทธเจา้ (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอถวายสัตยป์ฏิญาณวา่ ขา้พระพุทธเจา้จะจงรักภกัดี

ต่อพระมหากษัตริย  ์และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ” 
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มาตรา ๑๗๖ คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
และช้ีแจงการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มีการลงมติความ
ไวว้างใจทั้งน้ี ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัเขา้รับหน้าท่ี และเม่ือแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ตอ้งจดัท า
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบติัราชการแต่ละปีตามมาตรา ๗๖ 

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหน่ึง หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วน     
ซ่ึงหากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคญัของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีท่ีเขา้รับหน้าท่ี      
จะด าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นก็ได ้

มาตรา ๑๗๗ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเขา้ประชุมและแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในท่ีประชุมสภา และในกรณีท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เขา้ประชุมในเร่ืองใด  รัฐมนตรี
ตอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหน้ าเอกสิทธ์ิท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๓๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  ถ้ารัฐมนตรีผู ้ใดเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร         
ในขณะเดียวกนัดว้ยห้ามมิให้รัฐมนตรีผูน้ั้นออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองที่เก่ียวกบัการด ารงต าแหน่ง
การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น 

มาตรา ๑๗๘ ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีตอ้งด าเนินการตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีได้แถลงไวต้ามมาตรา ๑๗๖ และต้องรับผิดชอบต่อสภา
ผู ้แทนราษฎรในหน้าท่ีของตน  รวมทั้ งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๗๙ ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคญัเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรีจะแจง้
ไปยงัประธานรัฐสภาขอใหมี้การเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมร่วมกนัของรัฐสภาก็ได ้ในกรณีเช่นวา่น้ี
รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายมิได ้

มาตรา ๑๘๐ รัฐมนตรีทั้งคณะพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ 
(๒) อายสุภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
ในกรณีท่ีความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) 

(๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘๑ คณะรัฐมนตรีท่ีพน้จากต าแหน่ง ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหน้าท่ี

ต่อไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี แต่ในกรณีพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘๐ (๒) 
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ไม่กระท าการอนัเป็นการใชอ้  านาจแต่งตั้งหรือโยกยา้ยขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า หรือพนกังานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคล
ดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือพน้จากต าแหน่ง หรือให้ผูอ่ื้นมาปฏิบติัหนา้ท่ีแทน เวน้แต่จะไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๒) ไม่กระท าการอนัมีผลเป็นการอนุมติัให้ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่าย  เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๓) ไม่กระท าการอนัมีผลเป็นการอนุมติังานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้าง
ความผกูพนัต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 

(๔) ไม่ใชท้รัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการใดซ่ึงจะมีผลต่อการเลือกตั้ง
และไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๘๒ ความเป็นรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตวั เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคุก แมค้ดีนั้นจะยงัไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ เวน้แต่

เป็นกรณีท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอนัได้กระท าโดยประมาทความผิด     
ลหุโทษหรือความผดิฐานหม่ินประมาท 

(๔) สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่ไวว้างใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ 
(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๗๔ 
(๖) มีพระบรมราชโองการใหพ้น้จากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓ 
(๗) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ 
(๘) วฒิุสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 
นอกจากเหตุท่ีท าให้ความเป็นรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหน่ึงแล้ว        

ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเม่ือครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคส่ี ดว้ย 
ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใช้บงัคบักบัการส้ินสุดของความเป็น

รัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูส่้งเร่ือง    
ใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัไดด้ว้ย 

มาตรา ๑๘๓ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรีพน้จากความเป็น
รัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า 

มาตรา ๑๘๔  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ     
ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภยัพิบัติสาธารณะ
พระมหากษตัริยจ์ะทรงตราพระราชก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติัก็ได ้
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การตราพระราชก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้กระท าไดเ้ฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอนัมิอาจจะหลีกเล่ียงได ้

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภา
เพื่อพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ ถา้อยูน่อกสมยัประชุมและการรอการเปิดสมยัประชุมสามญัจะเป็นการชกัชา้
คณะรัฐมนตรีตอ้งด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมยัวิสามญัเพื่อพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติั
พระราชก าหนดโดยเร็ว ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมติั หรือสภาผูแ้ทนราษฎรอนุมติัแต่วฒิุสภาไม่อนุมติั
และสภาผูแ้ทนราษฎรยืนยนัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่มากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีได้
เป็นไปในระหวา่งท่ีใชพ้ระราชก าหนดนั้น 

หากพระราชก าหนดตามวรรคหน่ึงมีผลเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบญัญติั
แห่งกฎหมายใด และพระราชก าหนดนั้นตอ้งตกไปตามวรรคสาม ใหบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีอยูก่่อน
การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบ้งัคบัต่อไปนบัแต่วนัท่ีการไม่อนุมติัพระราชก าหนดนั้นมีผล 

ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมติัพระราชก าหนดนั้น หรือถา้วุฒิสภาไม่อนุมติั
และสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ี
มีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร ใหพ้ระราชก าหนดนั้นมีผลใชบ้งัคบัเป็นพระราชบญัญติัต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไม่อนุมติั ใหมี้ผลตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผูแ้ทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยนั    
การอนุมติัพระราชก าหนด จะตอ้งกระท าในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น 

มาตรา ๑๘๕ ก่อนท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอ้นุมติัพระราชก าหนดใดตาม
มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาท่ี
ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และให้ประธาน
แห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยงัศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นเพื่อวินิจฉัย 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยงัประธานแห่งสภาท่ี
ส่งความเห็นนั้นมา 

เม่ื อประธานสภาผู ้แทนราษฎรห รือประธานวุฒิ สภาได้ รับความ เห็นของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้น
ไวก่้อนจนกวา่จะไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหพ้ระราชก าหนดนั้นไม่มีผลบงัคบัมาแต่ตน้ 
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ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญวา่พระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

มาตรา ๑๘๖ ในระหว่างสมยัประชุม ถ้ามีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวด้วยภาษี
อากรหรือเงินตราซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน
พระมหากษตัริยจ์ะทรงตราพระราชก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติัก็ได ้

พระราชก าหนดท่ีได้ตราข้ึนตามวรรคหน่ึง จะต้องน าเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร   
ภายในสามวนันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๘๔ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘๗ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 

มาตรา ๑๘๘ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการประกาศใช้และเลิกใช้
กฎอยัการศึกตามลกัษณะและวธีิการตามกฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารยอ่มกระท าไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก 

มาตรา ๑๘๙ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการประกาศสงคราม  เม่ือไดรั้บ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา 

ในระหว่างท่ีอายุสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงหรือสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภา
ท าหน้าท่ีรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง และการลงมติตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง  
ในสามของจ านวนสมาชิกวฒิุสภาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่

มาตรา ๑๙๐ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน กบันานาประเทศหรือกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขต          
ซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ
หรือจะตอ้งออกพระราชบญัญติัเพื่อให้การเป็นไปตามหนงัสือสัญญา  หรือมีผลกระทบต่อความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า  การลงทุนหรือ
งบประมาณของประเทศอยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา ในการน้ีรัฐสภาจะตอ้ง
พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองดงักล่าว 
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ก่อนการด าเนินการเพื่อท าหนงัสือสัญญากบันานาประเทศหรือองค์การระหวา่งประเทศ
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตอ้งให้ขอ้มูลและจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และตอ้ง
ช้ีแจงต่อรัฐสภาเก่ียวกบัหนงัสือสัญญานั้น ในการน้ี ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา
เพื่อขอความเห็นชอบดว้ย 

เม่ือลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนท่ีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพนั
คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้ น และในกรณีท่ี          
การปฏิบติัตามหนงัสือสัญญาดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว
เหมาะสม และเป็นธรรม 

ให้มีกฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจดัท าหนงัสือสัญญาท่ีมีผลกระทบ
ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรือมีผลผูกพนัด้านการคา้ หรือ   
การลงทุนอย่างมีนยัส าคญั รวมทั้งการแกไ้ขหรือเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัตามหนังสือ
สัญญาดงักล่าวโดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผูท่ี้ได้ประโยชน์กบัผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบติัตามหนงัสือสัญญานั้นและประชาชนทัว่ไป 

ในกรณีท่ีมีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะวินิจฉยัช้ีขาด 
โดยใหน้ าบทบญัญติัตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบ้งัคบักบัการเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙๑ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ 
มาตรา ๑๙๒ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการถอดถอนฐานันดรศกัด์ิ

และเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
มาตรา ๑๙๓ พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งขา้ราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนต าแหน่ง

ปลดักระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พน้จากต าแหน่ง เวน้แต่กรณีท่ีพน้จากต าแหน่งเพราะ
ความตาย 

มาตรา ๑๙๔ ขา้ราชการและพนกังานของรัฐซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่
ขา้ราชการการเมือง จะเป็นขา้ราชการการเมืองหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนมิได ้

มาตรา ๑๙๕ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอนัเก่ียวกับ
ราชการแผน่ดิน ตอ้งมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวน้แต่ท่ีมีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน
ในรัฐธรรมนูญน้ี 

บทกฎหมายท่ีทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วห รือถือเส มือนห น่ึงว่าได้ทรงลง                
พระปรมาภิไธยแลว้ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลนั 
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มาตรา ๑๙๖ เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรี
ประธานและรองประธานสภาผู ้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้น าฝ่ายค้าน                
ในสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา    
ซ่ึงตอ้งก าหนดใหจ่้ายไดไ้ม่ก่อนวนัเขา้รับหนา้ท่ี 

บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรีซ่ึงพน้จากต าแหน่ง
ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 

หมวด ๑๐ 
ศาล 

-------------------- 
ส่วนที ่๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาลซ่ึงต้องด าเนินการ      

ใหเ้ป็นไปโดยยติุธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์             
ผูพ้ิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง  

รวดเร็วและเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
การโยกยา้ยผูพ้ิพากษาและตุลาการโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูพ้ิพากษาและตุลาการนั้น

จะกระท ามิได ้เวน้แต่เป็นการโยกยา้ยตามวาระตามท่ีกฎหมายบญัญติั เป็นการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน
เป็นกรณี ท่ีอยู่ในระหว่างถูกด า เนินการทางวินัยห รือตก เป็นจ า เลยในคดีอาญาเป็นกรณี ท่ี
กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ  าเป็นอ่ืน
อนัไม่อาจกา้วล่วงได ้ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ผู ้พิพ ากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองห รือผู ้ด ารงต าแหน่งทาง         
การเมืองมิได ้

มาตรา ๑๙๘ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดก้็แต่โดยพระราชบญัญติั 
การตั้งศาลข้ึนใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงหรือคดีท่ีมีขอ้หาฐานใดฐานหน่ึง

โดยเฉพาะแทนศาลท่ีมีอยูต่ามกฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท ามิได ้
การบญัญติักฎหมายให้มีผลเป็นการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย

ธรรมนูญศาลหรือวธีิพิจารณาเพื่อใชแ้ก่คดีใดคดีหน่ึงโดยเฉพาะ จะกระท ามิได ้
 



 67 

มาตรา ๑๙๙ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหาร หรือศาลอ่ืน ให้พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยคณะกรรมการคณะหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยประธาน
ศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอ่ืน และผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม่เกินส่ีคน
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั เป็นกรรมการ 

หลกัเกณฑก์ารเสนอปัญหาตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
มาตรา ๒๐๐ พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งผูพ้ิพากษาและตุลาการ และทรงให้พน้จากต าแหน่ง 

เวน้แต่กรณีท่ีพน้จากต าแหน่งเพราะความตาย 
การแต่งตั้งและการให้ผูพ้ิพากษาและตุลาการในศาลอ่ืนนอกจากศาลรัฐธรรมนูญศาล

ยติุธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พน้จากต าแหน่ง ตลอดจนอ านาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของ
ศาลดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลนั้น 

มาตรา  ๒๐๑  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี ผูพ้ิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษตัริยด์ว้ยถอ้ยค าดงัต่อไปน้ี 

“ขา้พระพุทธเจา้ (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอถวายสัตยป์ฏิญาณวา่ ขา้พระพุทธเจา้จะจงรักภกัดี
ต่อพระมหากษตัริย ์และจะปฏิบติัหนา้ท่ีในพระปรมาภิไธยดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  โดยปราศจากอคติ
ทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจกัรทั้งจะรักษาไวแ้ละ
ปฏิบติัตามซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

มาตรา ๒๐๒ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผูพ้ิพากษา
และตุลาการ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั ทั้งน้ี จะน าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง
ของขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัมิได ้

ให้น าความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคบักับกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดิน
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐๓ บุคคลจะด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอ่ืน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ในเวลาเดียวกนัมิได ้ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ 
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ส่วนที ่๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๒๐๔  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหน่ึงและ   

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจาก
บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงไดรั้บเลือก
โดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวธีิลงคะแนนลบั จ านวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงได้รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดโดยวธีิลงคะแนนลบั จ านวนสองคน 

(๓) ผูท้รงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นนิติศาสตร์อย่าง
แทจ้ริงและไดรั้บเลือกตามมาตรา ๒๐๖ จ านวนสองคน 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อ่ืน  ซ่ึงมี
ความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นการบริหารราชการแผน่ดินอยา่งแทจ้ริงและไดรั้บเลือกตามมาตรา ๒๐๖ 
จ านวนสองคน 

ในกรณีท่ีไม่มีผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรั้บเลือกตาม 
(๑) หรือ (๒) ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลว้แต่กรณี
เลือกบุคคลอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๒๐๕ และมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ทางด้านนิติศาสตร์ท่ีเหมาะสมจะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แลว้แต่กรณี 

ให้ผู ้ได้รับเลือกตามวรรคหน่ึง  ประชุมและเลือกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธาน        
ศาลรัฐธรรมนูญ แลว้แจง้ผลใหป้ระธานวฒิุสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๐๕ ผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง

ผูต้รวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองอยัการสูงสุดอธิบดี
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หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการท่ีมีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่
ต ่ากว่าศาสตราจารย ์หรือเคยเป็นทนายความท่ีประกอบวิชาชีพอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า
สามสิบปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(๔) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๑๓) หรือ (๑๔) 

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมือง ในระยะ   
สามปีก่อนด ารงต าแหน่ง 

(๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มาตรา ๒๐๖ การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๐๔(๓) 
และ (๔) ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหน่ึง ประกอบดว้ยประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร และ
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเลือกกนัเองให้เหลือหน่ึงคน เป็นกรรมการ ท าหน้าท่ีสรรหา
และคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุ
ท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว แล้วให้เสนอรายช่ือผูไ้ด้รับเลือกพร้อมความ
ยินยอมของผูน้ั้นต่อประธานวุฒิสภา มติในการคดัเลือกดงักล่าวตอ้งลงคะแนนโดยเปิดเผยและตอ้งมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้ งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการใน
ต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้กรรมการท่ีเหลืออยูน่ั้นมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยกรรมการท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ี ให้น าบทบญัญติั
ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผูไ้ดรั้บ
การคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับรายช่ือ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ          
ในกรณีท่ีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป    
ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายช่ือใด ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายช่ือนั้ นกลับไปยงั
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม่            
หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นดว้ยกบัวุฒิสภาและมีมติยนืยนัตามมติเดิมดว้ย
คะแนนเอกฉนัท ์ใหส่้งรายช่ือนั้นใหป้ระธานวฒิุสภาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถา้
มติท่ียืนยนัตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่ ซ่ึงตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุใหต้อ้งด าเนินการดงักล่าว 
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ในกรณีท่ีไม่อาจสรรหาผูท้รงคุณวุฒิตาม (๑) ได้ภายในเวลาท่ีก าหนด ไม่ว่าด้วย       
เหตุใดๆ ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้ิพากษา
ศาลฎีกาจ านวนสามคน  และให้ ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้ งตุลาการ                 
ในศาลปกครองสูงสุดจ านวนสองคน เป็นกรรมการสรรหาเพื่อด าเนินการตาม (๑) แทน 

มาตรา ๒๐๗ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอ้ง 
(๑) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒)  ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน

หรือไม่เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษทั หรือองค์การท่ีด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหา

ผลก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 
(๔) ไม่ประกอบวชิาชีพอิสระอ่ืนใด 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด   

เลือกบุคคลหรือวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอม    
ของบุคคลนั้นผูไ้ดรั้บเลือกจะเร่ิมปฏิบติัหน้าท่ีไดต่้อเม่ือตนไดล้าออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) หรือแสดงหลกัฐานให้เป็นท่ีเช่ือไดว้่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดงักล่าวแลว้ ซ่ึงตอ้ง
กระท าภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเลือกหรือไดรั้บความเห็นชอบ แต่ถา้ผูน้ั้นมิไดล้าออกหรือเลิก
ประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ถือวา่ผูน้ั้นมิไดเ้คยรับเลือกหรือไดรั้บความเห็นชอบให้
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๐๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเกา้ปีนบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ   
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่
จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจา้พนกังานในการยติุธรรม
ตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๐๙ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๐๕ 
(๕) กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐๗ 
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(๖) วฒิุสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 
(๗) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคุก แมค้ดีนั้นจะยงัไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ เวน้แต่

เป็นกรณีท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอนัได้กระท าโดยประมาทความผิด      
ลหุโทษหรือความผดิฐานหม่ินประมาท 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได้
ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๑๖ 

มาตรา ๒๑๐ ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้น      
จากต าแหน่งตามวาระพร้อมกนัทั้งหมด ให้เร่ิมด าเนินการตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง 

ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง
นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงไดรั้บเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา   
ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง 

(๒) ในกรณีท่ีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงไดรั้บเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ   
ในศาลปกครองสูงสุด ให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีพน้   
จากต าแหน่ง 

(๓ ) ในกรณี ท่ี เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๐๔  (๓ ) หรือ  (๔ ) ให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง 

ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน้จากต าแหน่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนอก  
สมยัประชุมของรัฐสภา ให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเปิดสมยัประชุมของ
รัฐสภา 

ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ 
วรรคสามมาใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๑๑ ในการท่ีศาลจะใชบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายบงัคบัแก่คดีใด ถา้ศาลเห็นเอง
หรือคู่ความโตแ้ยง้พร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้นตอ้งด้วยบทบญัญติัมาตรา ๖ และ    
ยงัไม่มีค  าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบญัญติันั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพ้ิจารณาวินิจฉยั ในระหวา่งนั้นให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไป
ไดแ้ต่ใหร้อการพิพากษาคดีไวช้ัว่คราว จนกวา่จะมีค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แยง้ของคู่ความตามวรรคหน่ึงไม่เป็นสาระ     
อนัควรไดรั้บการวนิิจฉยั ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองดงักล่าวไวพ้ิจารณาก็ได ้

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้ งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึง        
ค  าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุดแลว้ 
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มาตรา ๒๑๒ บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวมี้สิทธิยื่น
ค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวนิิจฉยัวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญได ้

การใช้สิทธิตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นกรณีท่ีไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งน้ี
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๓ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ตลอดจนขอให้พนักงานสอบสวนหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการ
พิจารณาได ้

ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจแต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
มอบหมาย 

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้เก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรข้ึนไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี 
หรือองคก์รนั้น เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวนิิจฉยั 

มาตรา ๒๑๕ ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา่เร่ืองใดหรือประเด็นใดท่ีไดมี้การเสนอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  เป็นเร่ืองหรือประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว         
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองหรือประเด็นดงักล่าวไวพ้ิจารณาก็ได ้

มาตรา ๒๑๖ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนัง่พิจารณาและในการท า   
ค  าวินิจฉยั ตอ้งประกอบดว้ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่นอ้ยกวา่ห้าคน ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ    
ใหถื้อเสียงขา้งมาก เวน้แต่จะมีบญัญติัเป็นอยา่งอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท าความเห็นในการวินิจฉัย     
ในส่วนของตนพร้อมแถลงดว้ยวาจาต่อท่ีประชุมก่อนการลงมติ 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทุกคนใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยความเป็นมาหรือค ากล่าวหา
สรุปขอ้เท็จจริงท่ีไดม้าจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉยัในปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย และ
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอา้งอิง 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองคก์รอ่ืนของรัฐ 

วธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา ๒๑๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเป็นอิสระโดยมี
เลขาธิการส านกังานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องมาจากการเสนอของประธาน   
ศาลรัฐธรรมนูญและไดรั้บความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 

ส่วนที ่๓ 
ศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๒๑๘ ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวน้แต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญน้ี

หรือกฎหมายบญัญติัใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลอ่ืน 
มาตรา ๒๑๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เวน้แต่ท่ี

มีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติัให้เสนอต่อ

ศาลฎีกาได้โดยตรง และคดีท่ีอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีศาลฎีกาเห็นวา่ขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริงท่ีอุทธรณ์หรือฎีกา
นั้นจะไม่เป็นสาระอนัควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกามีอ านาจไม่รับคดีไวพ้ิจารณาพิพากษาได ้ทั้งน้ีตาม
ระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด 

ให้ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ งในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา และให ้            
ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง          
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไป     
ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยตอ้งใชร้ะบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว 

ให้มีแผนกคดีอาญาของผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้
พิพากษาประกอบด้วยผู ้พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู ้พิพากษาศาลฎีกาหรือ               
ผูพ้ิพากษาอาวุโสซ่ึงเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้ิพากษาศาลฎีกาจ านวนเก้าคน  ซ่ึงได้รับเลือก          
โดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวธีิลงคะแนนลบั และใหเ้ลือกเป็นรายคดี 

อ านาจหน้าท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ีและ      
ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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มาตรา ๒๒๐ การแต่งตั้งและการให้ผูพ้ิพากษาในศาลยุติธรรมพน้จากต าแหน่งตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมก่อน แลว้จึงน าความกราบบงัคมทูล 

การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน  และการลงโทษผูพ้ิพากษาในศาลยุติธรรม      
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม ในการน้ีให้คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการข้ึนชั้นศาลละหน่ึงคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเร่ืองดังกล่าว       
เพื่อประกอบการพิจารณา 

การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหน่ึงและ    
วรรคสองตอ้งค านึงถึงความรู้ความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวดว้ยเป็นส าคญั 

มาตรา ๒๒๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎีกาหกคน ศาลอุทธรณ์ส่ีคน

และศาลชั้นตน้สองคน ซ่ึงเป็นขา้ราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และไดรั้บเลือกจากขา้ราชการตุลาการ
ในแต่ละชั้นศาล 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการตุลาการ และไดรั้บเลือก
จากวฒิุสภา 

คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 

ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  (๓) หรือมีแต่ไม่ครบสองคน       
ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนเห็นว่ามีเร่ืองเร่งด่วนท่ีต้องให ้        
ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจ านวนดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบและองคป์ระชุม
พิจารณาเร่ืองเร่งด่วนนั้นได ้

มาตรา ๒๒๒ ศาลยติุธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยติุธรรมท่ีเป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการ
ส านกังานศาลยติุธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานศาลฎีกา 

การแต่งตั้งเลขาธิการส านกังานศาลยติุธรรม ตอ้งมาจากการเสนอของประธานศาลฎีกา
และไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ส านักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และ            
การด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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ส่วนที ่๔ 
ศาลปกครอง 

 
มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอ้ านาจทางปกครองตาม
กฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติัให้อยูใ่นอ านาจของ
ศาลปกครอง 

อ านาจศาลปกครองตามวรรคห น่ึงไม่ รวมถึงการวิ นิ จฉัย ช้ีขาดขององค์กร                
ตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นการใชอ้  านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคก์รตามรัฐธรรมนูญนั้น 

ใหมี้ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน้ และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ดว้ยก็ได ้
มาตรา ๒๒๔ การแต่งตั้งและการใหตุ้ลาการในศาลปกครองพน้จากต าแหน่งตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบญัญติัก่อน แลว้จึงน าความกราบ
บงัคมทูล 

ผูท้รงคุณวฒิุสาขานิติศาสตร์และผูท้รงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผน่ดินอาจไดรั้บ
แต่งตั้ งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้ การแต่งตั้ งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดให้แต่งตั้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และ
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบญัญติัและไดรั้บความ
เห็นชอบจากวฒิุสภาก่อน แลว้จึงน าความกราบบงัคมทูล 

การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน  และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง         
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองก าหนด 

มาตรา ๒๒๕ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ด ารงต าแหน่งประธานศาล
ปกครองสูงสุดนั้น เม่ือไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแลว้ให้
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 
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มาตรา ๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนเกา้คนซ่ึงเป็นตุลาการในศาลปกครองและไดรั้บเลือก

จากตุลาการในศาลปกครองดว้ยกนัเอง 
(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บเลือกจากวฒิุสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีก

หน่ึงคน 
คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายบญัญติั 
ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง (๓) หรือมีแต่ไม่ครบสามคน       

ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนไม่น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีต้องให ้    
ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบและองคป์ระชุม
พิจารณาเร่ืองเร่งด่วนนั้นได ้

มาตรา ๒๒๗ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองท่ีเป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการ
ส านกังานศาลปกครองเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 

การแต่งตั้ งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง  ต้องมาจากการเสนอของประธาน        
ศาลปกครองสูงสุดและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ี           
กฎหมายบญัญติั 

ส านักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และ           
การด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 

ส่วนที ่๕ 
ศาลทหาร 

 
มาตรา ๒๒๘ ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงผูก้ระท าผิดเป็นบุคคล   

ท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหารและคดีอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
การแต่งตั้ งและการให้ ตุลาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง  ให้ เป็นไปตาม ท่ี        

กฎหมายบญัญติั 
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หมวด ๑๑ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

--------------- 
ส่วนที ่๑ 

องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 
--------------- 

๑. คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
 

มาตรา ๒๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหน่ึง   
และกรรมการอ่ืนอีกส่ีคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูซ่ึ้งมีความเป็น
กลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ 

ใหป้ระธานวฒิุสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๓๐ กรรมการการเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๓) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ(๖) 
(๔ )ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู ้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๗ มาใชบ้งัคบักบักรรมการการเลือกตั้งดว้ยโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๓๑ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง    

ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจ  านวนเจ็ดคน ซ่ึงประกอบดว้ย 

ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้ า
ฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาคดัเลือกจ านวนหน่ึงคน และบุคคลซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกจ านวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ท าหน้าท่ีสรรหา        
ผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๓๐ ซ่ึงสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ  านวนสามคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยตอ้งเสนอพร้อมความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือนั้น มติในการสรรหาดงักล่าวตอ้งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการใน
ต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้กรรมการท่ีเหลืออยูน่ั้นมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
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ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ี ให้น าบทบญัญติั
ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาและท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด   
เลือกตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิใช่ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ และตอ้งไม่เป็นกรรมการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่ง  
ในองคก์รตามรัฐธรรมนูญอ่ืนในขณะเดียวกนั 

(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูม้ีคุณสมบตัิตามมาตรา  ๒๓๐            
ซ่ึงสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ  านวนสองคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยตอ้งเสนอพร้อม   
ความยนิยอมของผูน้ั้น 

(๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ใหก้ระท าภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุท่ีท าให้
ตอ้งมีการเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีท าให้ไม่อาจด าเนินการสรรหาได้
ภายในเวลาท่ีก าหนดหรือไม่อาจสรรหาไดค้รบจ านวนภายในเวลาท่ีก าหนดตาม (๑) ให้ท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจ านวนภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดตาม (๑) 

(๔)  ใหป้ระธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบผูไ้ดรั้บการสรรหาตาม 
(๑) (๒) หรือ (๓) ซ่ึงตอ้งกระท าโดยวธีิลงคะแนนลบั 

(๕) ในกรณีท่ีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตาม  (๖) แต่ถ้าวุฒิสภาไม่
เห็นชอบในรายช่ือใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายช่ือนั้นกลบัไปยงัคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้ งหรือท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ด าเนินการสรรหาใหม่              
หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นดว้ยกบัวุฒิสภาและมี
มติยืนยนัตามมติเดิมดว้ยคะแนนเอกฉันท์หรือดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกา แลว้แต่กรณีใหด้ าเนินการต่อไปตาม (๖) แต่ถา้มติท่ียืนยนัตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉนัทห์รือไม่ได้
คะแนนตามท่ีก าหนดให้เร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่ ซ่ึงตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีมีเหตุใหต้อ้งด าเนินการดงักล่าว 

(๖) ใหผู้ไ้ดรั้บความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ประชุมและเลือกกนัเองใหค้นหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  และให้ประธานวุฒิสภา               
น าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

มาตรา ๒๓๒ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริย์
ทรงแต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

กรรมการการเลือกตั้งซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
ต่อไปจนกวา่กรรมการการเลือกตั้งซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และการขาดคุณสมบติัและมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๐ มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้ ง        
ดว้ยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๓๓ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ งสอง      
สภารวมกนั มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา มีสิทธิ
เขา้ช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหน่ึงขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะ
ตอ้งห้าม หรือกระท าการอนัตอ้งห้ามตามมาตรา ๒๓๐ และให้ประธานรัฐสภาส่งค าร้องนั้นไปยงัศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้อง เพื่อใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแลว้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจง้ค าวินิจฉัยไปยงัประธาน
รัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๙๒  มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ          
การเลือกตั้งดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๔ ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระพร้อมกัน       
ทั้งคณะใหด้ าเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง 

ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกตั้งพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุดงักล่าว และ
ใหผู้ไ้ดรั้บความเห็นชอบอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 

มาตรา ๒๓๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจดัหรือจดัให้มี
การเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ให้มีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคลการงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทั้งหลายอนัจ าเป็นแก่การปฏิบติัตามกฎหมาย

ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตั้งและการด าเนินการใดๆ ของ
พรรคการเมือง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมและก าหนด
หลกัเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการสนบัสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทดัเทียมกนั
ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
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(๒) วางระเบียบเก่ียวกบัขอ้ห้ามในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ขณะอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา ๑๘๑ โดยค านึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ  และ
ค านึงถึงความสุจริต เท่ียงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทดัเทียมกนัในการเลือกตั้ง 

(๓) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองการสนบัสนุน
ทางการเงินโดยรัฐ การใชจ่้ายเงินของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบญัชี
ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย  และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ใน
การลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) มีค  าสั่งให้ขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือเจ้าหน้าท่ี อ่ืนของรัฐ  ปฏิบัติการทั้ งหลายอันจ าเป็น              
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึน
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๖) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วย
เลือกตั้งหน่ึงหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เม่ือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
ในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือสนบัสนุนองคก์ารเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 

(๙) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ในการปฏิบติัหน้าท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า  ตลอดจนขอให้พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวนหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ินด าเนินการ                 
เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบติัหนา้ท่ี การสืบสวน สอบสวน หรือวนิิจฉยัช้ีขาด 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้ งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแ้ทนองค์การ
เอกชนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีมอบหมาย 

มาตรา ๒๓๗ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูใ้ดกระท าการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผูอ่ื้นกระท า   
การอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลท าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวตาม
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พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา 

ถ้าการกระท าของบุคคลตามวรรคหน่ึง ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าหัวหน้า   
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ้ด  มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือ
ทราบถึงการกระท านั้นแลว้ มิได้ยบัย ั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม    
ให้ถือวา่พรรคการเมืองนั้นกระท าการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้
เป็นไปตามวิถีทางท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ีตามมาตรา ๖๘ และในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้
ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมืองดงักล่าวมีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีค  าสั่งใหย้บุพรรคการเมือง 

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งด าเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาขอ้เทจ็จริง
โดยพลนัเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ ง ผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง หรือพรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกสมัคร            
รับเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งใดเขตเลือกตั้ งหน่ึง คัดค้านว่าการเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งนั้ นเป็นไป             
โดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

(๒) ผูเ้ขา้รับการสรรหา หรือสมาชิกขององคก์รตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหน่ึง คดัคา้นวา่
การสรรหาสมาชิกวฒิุสภานั้น เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

(๓) ปรากฏหลักฐานอนัควรเช่ือได้ว่า ก่อนได้รับเลือกตั้ งหรือสรรหาสมาชิกสภา   
ผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูใ้ดไดก้ระท าการใดๆ โดยไม่
สุจริตเพื่อใหต้นเองไดรั้บเลือกตั้งหรือสรรหา หรือไดรั้บเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่สุจริต โดยผลของ
การท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดก้ระท าลงไปโดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ ตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภาพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง หรือกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(๔) ปรากฏหลักฐานอนัควรเช่ือได้ว่าการออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยชอบ   
ด้วยกฎหมาย หรือผูมี้สิทธิเลือกตั้ งคัดค้านว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้ งใดเป็นไป        
โดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

เม่ือด าเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแลว้ คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งพิจารณาวนิิจฉยั
สั่งการโดยพลนั 

มาตรา ๒๓๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ  
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา     
ใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสุด 
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ในกรณีท่ีประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าควรให ้       
มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ด ให้ยื่น  
ค  าร้องต่อศาลฎีกาเพื่ อวินิจฉัย  เม่ือศาลฎีกาได้รับค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ งแล้ว
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาผูน้ั้นจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไม่ได ้จนกวา่ศาลฎีกาจะมีค าสั่ง
ยกค าร้องในกรณีท่ีศาลฎีกามีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวฒิุสภาในเขตเลือกตั้งนั้นส้ินสุดลง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปไม่ได้ มิให้นับบุคคลดังกล่าวเข้า     
ในจ านวนรวมของสมาชิกเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา แลว้แต่กรณี 

ให้น าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงัคบักบัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดว้ยโดยอนุโลม โดยการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคสองให้ยื่นต่อศาล
อุทธรณ์ และใหค้  าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 

มาตรา ๒๔๐ ในกรณีท่ีมีการคดัคา้นวา่การสรรหาสมาชิกวฒิุสภาผูใ้ดเป็นไป  โดยไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือปรากฏหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้่าก่อนไดรั้บการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ผูใ้ดกระท าการตามมาตรา ๒๓๘ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลนั 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดว้ินิจฉัยสั่งการเป็นอยา่งใดแลว้ ให้เสนอต่อศาลฎีกา
เพื่อพิจารณาวินิจฉยัโดยพลนั และให้น าความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บงัคบักบั
การท่ีสมาชิกวฒิุสภาผูน้ั้นไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาผูใ้ดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูน้ั้ นส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ีศาลฎีกามีค าสั่ง และให้
ด าเนินการสรรหาสมาชิกวฒิุสภาใหม่แทนต าแหน่งท่ีวา่ง 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองประธานกรรมการการเลือกตั้งจะร่วม
ด าเนินการหรือวนิิจฉยัสั่งการมิได ้และใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีองคป์ระกอบเท่าท่ีมีอยู ่

การคดัคา้นและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหเ้ป็นไปตามท่ีบญัญติัไว้
ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มา       
ซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 

มาตรา ๒๔๑ ในระหวา่งท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ 
มีผลใช้บงัคบั ห้ามมิให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน เวน้แต่   
ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีจบัในขณะกระท าความผดิ 
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ในกรณีท่ีมีการจบักรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจบั หรือคุมขงั
กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานไปยงัประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธาน
กรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผูถู้กจบัได ้แต่ถา้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูถู้กจบัหรือ
คุมขงัใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีมีอยูเ่ป็นผูด้  าเนินการ 

 

๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

มาตรา ๒๔๒ ผูต้รวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ ง    
ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูซ่ึ้งเป็นท่ียอมรับนบัถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์
ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะ และมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ ์

ใหผู้ไ้ดรั้บเลือกเป็นผูต้รวจการแผน่ดินประชุมและเลือกกนัเองใหค้นหน่ึงเป็นประธาน
ผูต้รวจการแผน่ดินแลว้แจง้ผลใหป้ระธานวฒิุสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ งประธาน
ผูต้รวจการแผน่ดินและผูต้รวจการแผน่ดิน 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจการแผน่ดินให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน 

ผูต้รวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วนัท่ีพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

ให้มีส านกังานผูต้รวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๒๔๓ การสรรหาและการเลือกผูต้รวจการแผ่นดินให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๖ 
และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจ านวนเจ็ดคนประกอบดว้ย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาคดัเลือกจ านวนหน่ึงคน และบุคคลซ่ึง
ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกจ านวนหน่ึงคน และให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๓๑ (๑) 
วรรคสอง มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔๔ ผูต้รวจการแผน่ดินมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงตามค าร้องเรียนในกรณี 

(ก) การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือปฏิบติันอกเหนืออ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ของขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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(ข) การปฏิบติัหรือละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้ง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  ท่ี ก่อให้ เกิด             
ความเสียหายแก่ผูร้้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบดว้ยอ านาจ
หนา้ท่ีก็ตาม 

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบติัหน้าท่ีหรือการปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งน้ี ไม่รวมถึง     
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 

(ง) กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
(๒) ด าเนินการเก่ียวกบัจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ 
(๓) ติดตาม ประเมินผล และจดัท าข้อเสนอแนะในการปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญรวม

ตลอดถึงขอ้พิจารณาเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นวา่จ าเป็น 
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีพร้อมขอ้สังเกตต่อคณะรัฐมนตรี

สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งน้ี ให้ประกาศรายงานดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย
ต่อสาธารณะดว้ย 

การใช้อ านาจหน้าท่ีตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผูต้รวจการแผ่นดิน ด าเนินการเม่ือมี
การร้องเรียน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูต้รวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อความ
เสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะผูต้รวจการแผ่นดินอาจพิจารณา
และสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได ้

มาตรา ๒๔๕ ผูต้รวจการแผ่นดินอาจเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง
ไดเ้ม่ือเห็นวา่มีกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยัโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี
ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหา
เก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลปกครองและ
ให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชกัช้า ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการจดัตั้งศาลปกครอง
และวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
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๓. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกแปดคน  ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของวฒิุสภา 

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตอ้งเป็นผูซ่ึ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต
เป็นท่ีประจกัษ์และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕  โดยเคยเป็นรัฐมนตรี 
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่อธิบดีหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการ
ท่ีมีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ศาสตราจารย ์ผูแ้ทนองคก์ารพฒันาเอกชน 
หรือผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีมีองคก์รวชิาชีพตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบปีซ่ึงองคก์ารพฒันา
เอกชนหรือองคก์รวชิาชีพนั้นใหก้ารรับรองและเสนอช่ือเขา้สู่กระบวนการสรรหา 

การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้น า
บทบญัญติัมาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคส่ี มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจ านวนห้าคนประกอบดว้ยประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ งประธาน
กรรมการและกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวดั  โดยคุณสมบัติ
กระบวนการสรรหา  และอ านาจหน้าท่ี  ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๒๔๗ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเกา้ปีนบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ     
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่กรรมการซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

การพ้นจากต าแหน่ง การสรรหา และการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตแห่งชาติแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้น าบทบญัญัติมาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ มาใช้บังคบั      
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔๘ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคน มีสิทธิ
เขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาวา่กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผูใ้ดกระท าการ
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ขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือมีพฤติการณ์ท่ีเป็นการเส่ือมเสียแก่ 
เกียรติศกัด์ิของการด ารงต าแหน่งอยา่งร้ายแรง เพื่อใหว้ฒิุสภามีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

มติของวุฒิสภาใหก้รรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพน้จากต าแหน่ง
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวฒิุสภา 

มาตรา ๒๔๙ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา    
มีจ  านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา มีสิทธิเขา้ช่ือร้อง
ขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวา่ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติผูใ้ดร ่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีราชการ 

ค าร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาว่าผูด้  ารงต าแหน่งดังกล่าว
กระท าการตามวรรคหน่ึงเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภา         
ไดรั้บค าร้องแลว้ ให้ส่งค าร้องดงักล่าวไปยงัศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง   
เพื่อพิจารณาพิพากษา 

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผูถู้กกล่าวหา จะปฏิบติัหน้าท่ี     
ในระหวา่งนั้นมิได ้จนกวา่จะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
ใหย้กค าร้องดงักล่าว 

ในกรณีท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ี     
ไดต้ามวรรคสาม และมีกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเหลืออยู่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้ งหมด ให้ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกนัแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามเช่นเดียวกบั
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเป็นการชัว่คราว โดยให้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งไดจ้นกว่ากรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่ีตนด ารงต าแหน่งแทนจะปฏิบติัหน้าท่ีได ้หรือจนกวา่จะมีค าพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวา่ผูน้ั้นกระท าความผดิ 

มาตรา ๒๕๐ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ไต่สวนขอ้เทจ็จริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเก่ียวกบัการถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งเสนอต่อวฒิุสภาตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้ งท าความเห็นเก่ียวกับการด าเนิน
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองส่งไปยงัศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๗๕ 
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(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจา้หน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือขา้ราชการ     
ซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปร ่ ารวยผิดปกติ กระท าความผดิฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ีหรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม 
รวมทั้งด าเนินการกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือขา้ราชการในระดบัต ่ากว่าท่ีร่วมกระท าความผิดกบัผูด้  ารง
ต าแหน่งดงักล่าวหรือกบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือท่ีกระท าความผดิในลกัษณะท่ีคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรด าเนินการดว้ย ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

(๔) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริง รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์น
และหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔ ตามบญัชีและเอกสารประกอบท่ีได้
ยื่นไว  ้ทั้ งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนด 

(๕) ก ากบัดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีพร้อมขอ้สังเกตต่อคณะรัฐมนตรี

สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งน้ี ให้ประกาศรายงานดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย
ต่อสาธารณะดว้ย 

(๗) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ให้น าบทบญัญัติมาตรา ๒๑๓ มาใช้บงัคบักับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดว้ยโดยอนุโลม 
ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นเจา้พนกังานในการยติุธรรมตามกฎหมาย 
มาตรา ๒๕๑ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน่วยธุรการ

ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่ีเป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

การแต่งตั้ งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ         
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวฒิุสภา 

ให้มีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
ท่ี เป็นอิสระในการบ ริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการด าเนินการอ่ืน  ทั้ ง น้ี  ตาม ท่ี             
กฎหมายบญัญติั 

 
 
 



 88 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

มาตรา ๒๕๒ การตรวจเงินแผ่นดินให้กระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่ี
เป็นอิสระและเป็นกลาง 

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืน
อีกหกคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากผูมี้ความช านาญและประสบการณ์  ดา้นการตรวจเงินแผน่ดิน
การบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลงั และดา้นอ่ืน 

การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดินให้
น าบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๔  วรรคสามและวรรคส่ี  มาตรา ๒๐๖  และมาตรา ๒๐๗  มาใช้บังคับ            
โดยอนุโลม เวน้แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๒๔๓ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ งประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริย์
ทรงแต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน รวมทั้งอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินผูว้า่การตรวจเงิน
แผน่ดิน และส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การตรวจเงินแผน่ดิน 

การก าหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซ่ึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
ตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน จะตอ้งเป็นไปเพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ และเพื่อให้ไดห้ลกัประกนัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
บุคคลดงักล่าว 

มาตรา ๒๕๓  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน ให้ค  าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะให้มีการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดิน และมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลงัท่ีเป็น
อิสระเพื่อท าหน้าท่ีวินิจฉยัการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัวินยัทางการเงิน การคลงั และการงบประมาณ และ
ให้คดีท่ีพิพาทเก่ียวกบัค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวนิยัทางการเงินและการคลงัในเร่ืองดงักล่าวเป็นคดี
ท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง 

ให้ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นอิสระ
และเป็นกลาง 

 



 89 

มาตรา ๒๕๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการ    
ตรวจเงินแผน่ดินท่ีเป็นอิสระ โดยมีผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธาน 
กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

ใหมี้ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 

ส่วนที ่๒ 
องค์กรอืน่ตามรัฐธรรมนูญ 

----------------------- 
๑. องค์กรอยัการ 

 
มาตรา ๒๕๕  พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ีและ      

ตามกฎหมายวา่ดว้ยอ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการและกฎหมายอ่ืน 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่ งคดีและการปฏิบัติหน้าท่ีให้ เป็นไป          

โดยเท่ียงธรรม 
การแต่งตั้ งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากต าแหน่งต้องเป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการอยัการ และไดรั้บความเห็นชอบจากวฒิุสภา 
ใหป้ระธานวฒิุสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอยัการสูงสุด 
องค์กรอยัการมีหน่วยธุรการท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ   

และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
พนักงานอยัการตอ้งไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในท านอง

เดียวกนัเวน้แต่จะได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการอยัการ ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือ
กระท ากิจการใดอนัเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ และตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือท่ีปรึกษากฎหมาย หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมี
ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนบริษทั 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 



 90 

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

มาตรา ๒๕๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ
คนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกหกคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวฒิุสภา จากผูซ่ึ้งมี
ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจกัษ์ ทั้งน้ี โดยตอ้ง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนจากองคก์ารเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนดว้ย 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ งประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม การถอดถอน และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

กรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่ว ัน ท่ี
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ 
(๒) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๒๔๓ 

ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ        
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท า  อนัเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็น
ภาคีและเสนอมาตรการการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือละเลยการกระท า
ดังกล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอให้รายงานต่อรัฐสภา          
เพื่อด าเนินการต่อไป 

(๒) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมี       
ผูร้้องเรียนว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๓) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มี             
ผูร้้องเรียนว่ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและ        
วธีิพิจารณาคดีปกครอง 

(๔) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผูเ้สียหาย เม่ือไดรั้บการร้องขอจากผูเ้สียหายและเป็น
กรณีท่ีเห็นสมควรเพื่อแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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(๕) เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  และกฎ ต่อรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

(๖) ส่งเสริมการศึกษา การวจิยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน 
(๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหน่วยราชการ องค์การเอกชน 

และองคก์ารอ่ืนในดา้นสิทธิมนุษยชน 
(๘) จดัท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

และเสนอต่อรัฐสภา 
(๙) อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบดว้ย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยค า รวมทั้งมีอ านาจอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 

๓. สภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

มาตรา ๒๕๘ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัตอ้งใหส้ภา
ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใหค้วามเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช ้

องค์ประกอบ ท่ีมา อ านาจหน้าท่ี และการด าเนินงานของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ให้มีส านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ    
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

---------------------- 
ส่วนที ่๑ 

การตรวจสอบทรัพย์สิน 
 

มาตรา ๒๕๙ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองดงัต่อไปน้ี มีหน้าท่ียื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทุกคร้ังท่ีเขา้รับต าแหน่งหรือพน้จากต าแหน่ง 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวฒิุสภา 
(๕) ขา้ราชการการเมืองอ่ืน 
(๖) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
บัญชีตามวรรคหน่ึงให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซ่ึงเป็นส าเนาหลักฐานท่ีพิสูจน์     

ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสินดังกล่าว รวมทั้ งส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในรอบปีภาษีท่ีผา่นมา 

การยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้รวมถึง
ทรัพยสิ์นของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีมอบหมายใหอ้ยูใ่นความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืน
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มดว้ย 

มาตรา ๒๖๐ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา ๒๕๙ ให้แสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีมีอยู่จริงในวนัท่ีเข้ารับต าแหน่งหรือวนัท่ีพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่       
กรณี และตอ้งยืน่ภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป็นการเขา้รับต าแหน่ง ใหย้ืน่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเขา้รับต าแหน่ง 
(๒) ในกรณีท่ีเป็นการพน้จากต าแหน่ง ใหย้ื่นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัพน้จากต าแหน่ง 
(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา  ๒๕๙ ซ่ึงได้ยื่นบญัชีไวแ้ล้ว ตายในระหว่างด ารง

ต าแหน่งหรือก่อนยื่นบญัชีหลงัจากพน้จากต าแหน่ง ให้ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดก  ยื่นบญัชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินที่มีอยู่ในวนัที่ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นตาย ภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที่ผู ้
ด  ารงต าแหน่งตาย 
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ผู ้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู ้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน          
หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงพน้จากต าแหน่ง นอกจากตอ้งยื่นบญัชีตาม (๒) แลว้ ให้มีหนา้ท่ียื่น
บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีมีอยูจ่ริงในวนัครบหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่งดงักล่าว
อีกคร้ังหน่ึงโดยใหย้ืน่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่งมาแลว้เป็นเวลาหน่ึงปีดว้ย 

มาตรา ๒๖๑  บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
โดยเร็วแต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดตอ้งยื่นบญัชีดงักล่าว บญัชีของผูด้  ารงต าแหน่ง
อ่ืนจะเปิดเผยไดต่้อเม่ือการเปิดเผยดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวนิิจฉยั
ช้ีขาด และไดรั้บการร้องขอจากศาลหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

ให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริง
ของทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่าวโดยเร็ว 

มาตรา ๒๖๒ ในกรณีท่ีมีการยืน่บญัชีเพราะเหตุท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ผูใ้ดพน้
จากต าแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท าการตรวจสอบ
ความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งนั้น แลว้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
รายงานดงักล่าวใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูด้  ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึงผูใ้ดมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ       
ให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดท่ีมีอยู่พร้อมทั้ ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองให้ทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มข้ึนผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้น าบทบญัญติัมาตรา 
๒๗๒ วรรคหา้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๓ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองผูใ้ดจงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์น
และหน้ีสินและเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี หรือจงใจยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีควรแจง้ให้
ทราบให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเร่ืองให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัต่อไป 

ถา้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่าผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองผูใ้ดกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ให้ผูน้ั้นพน้จากต าแหน่งในวนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉยั โดยให้น าบทบญัญติัมาตรา ๙๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมและผู ้
นั้นตอ้งห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนบัแต่
วนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉยัดว้ย 
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มาตรา ๒๖๔  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง และ   
มาตรา ๒๖๓ วรรคหน่ึง ให้ใช้บงัคบักบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ ตามท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก าหนดดว้ยโดยอนุโลม 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจเปิดเผยบัญชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบท่ีมีการยื่นไวแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียได ้ถา้เป็นประโยชน์  
ในการด าเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระท าความผิด  ตามท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

 

ส่วนที ่๒ 
การกระท าทีเ่ป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

 
มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาตอ้ง 
(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหนา้ท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

หรือต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเขา้รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขา้เป็นคู่สัญญากบัรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจอนัมีลักษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษทัท่ีรับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาในลกัษณะดงักล่าว ทั้งน้ี ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนๆ
ในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๔) ไม่กระท าการอนัเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ 
บทบัญญัติมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภารับเบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน      
และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งในการบริหาร
ราชการแผน่ดิน 

ให้น าความใน  (๒ ) (๓ ) และ  (๔ ) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิก             
สภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ท่ีด าเนินการในลกัษณะผูถู้กใช้ ผูร่้วมด าเนินการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
จากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาใหก้ระท าการตามมาตราน้ีดว้ย 
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มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือต าแหน่ง
การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขา้ไปกา้วก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ของผูอ่ื้น หรือของพรรคการเมือง ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) การปฏิบติัราชการหรือการด าเนินงานในหน้าท่ีประจ าของขา้ราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ      
ส่วนทอ้งถ่ิน 

(๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย โอน เล่ือนต าแหน่ง และเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการ
ซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ขา้ราชการการเมือง พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุน้ใหญ่ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ 

(๓) การให้ขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ขา้ราชการการเมือง
พนักงาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พน้จากต าแหน่ง 

มาตรา ๒๖๗  ให้น าบทบญัญตัิมาตรา  ๒๖๕  มาใช้บงัคบักบันายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีด้วย เวน้แต่เป็นการด ารงต าแหน่งหรือด าเนินการตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย และจะด ารง
ต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษทั หรือองค์การท่ีด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 
หรือเป็นลูกจา้งของบุคคลใดก็มิไดด้ว้ย 

มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใดท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๒๖๖ 
มิได้ เวน้แต่เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงต่อรัฐสภา
หรือตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอ้งไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้น ในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษทั หรือไม่คงไวซ่ึ้งความเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัต่อไปทั้งน้ีตาม
จ านวนท่ีกฎหมายบญัญติั ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใ้ดประสงค์จะไดรั้บประโยชน์จาก
กรณีดงักล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูน้ั้นแจง้ให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผูน้ั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัดงักล่าวให้นิติบุคคลซ่ึงจดัการทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือ
จดัการใดๆ เก่ียวกบัหุน้หรือกิจการของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัตามวรรคหน่ึง มิได ้

บทบญัญติัมาตราน้ีให้น ามาใช้บงัคบักบัคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว้ย และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 



 96 

ส่วนที ่๓ 
การถอดถอนจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๒๗๐ ผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออยัการ
สูงสุดผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าท่ีขดัต่อบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
วฒิุสภามีอ านาจถอดถอนผูน้ั้นออกจากต าแหน่งได ้

บทบญัญติัวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัผูด้  ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน และกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดิน 
(๒) ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนกังานอยัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง ทั้งน้ีตามพระราช 

บญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
มาตรา ๒๗๑ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวฒิุสภาเพื่อให้วฒิุสภามีมติตาม
มาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากต าแหน่งได้ ค าร้องขอดงักล่าวต้องระบุ
พฤติการณ์ท่ีกล่าวหาวา่ผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวกระท าความผดิเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน 

สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าท่ีมีอยู ่    
ของวุฒิสภามีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอน
สมาชิกวฒิุสภาออกจากต าแหน่งได ้

ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคนมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอให ้   
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากต าแหน่งไดต้ามมาตรา ๑๖๔ 

มาตรา ๒๗๒ เม่ือไดรั้บค าร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ แลว้ ใหป้ระธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

เม่ือไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      
ท  ารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดงักล่าวตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่ขอ้กล่าวหาตามค าร้องขอขอ้ใด
มีมูลหรือไม่ เพียงใด มีพยานหลักฐานท่ีควรเช่ือได้อย่างไร พร้อมทั้งระบุข้อยุติว่าจะให้ด าเนินการ
อยา่งไรดว้ย 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าขอ้กล่าวหา
ตามค าร้องขอข้อใดเป็นเร่ืองส าคัญ  จะแยกท ารายงานเฉพาะข้อนั้ นส่งไปให้ประธานวุฒิสภา              
ตามวรรคหน่ึงเพื่อใหพ้ิจารณาไปก่อนก็ได ้

ถ้าคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติด้วยคะแนนเสียง      
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ว่าขอ้กล่าวหาใดมีมูล นับแต่วนัดงักล่าว       
ผูด้  ารงต าแหน่งท่ีถูกกล่าวหาจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปมิไดจ้นกวา่วุฒิสภาจะมีมติ และใหป้ระธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานและเอกสารท่ี มีอยู่พ ร้อมทั้ งความเห็น                  
ไปยงัประธานวุฒิสภาเพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และอยัการสูงสุด เพื่อด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถา้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเห็นวา่ขอ้กล่าวหาใดไม่มีมูล ใหข้อ้กล่าวหาขอ้นั้นเป็นอนัตกไป 

ในกรณีท่ีอยัการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรคส่ียงัไม่สมบูรณ์พอท่ีจะด าเนินคดีได ้ให้อยัการสูงสุด
แจง้ให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุ
ขอ้ท่ีไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถว้นในคราวเดียวกนั ในกรณีน้ี ให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและอยัการสูงสุดตั้งคณะท างานข้ึนคณะหน่ึง โดยมีผูแ้ทนจากแต่ละฝ่ายจ านวน
เท่ากนั เพื่อด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานให้สมบูรณ์ แลว้ส่งให้อยัการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีต่อไปใน
กรณีท่ีคณะท างานดงักล่าวไม่อาจหาขอ้ยุติเก่ียวกบัการด าเนินการฟ้องคดีได ้ให้คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจด าเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความใหฟ้้องคดีแทนก็ได ้

มาตรา ๒๗๓ เม่ือไดรั้บรายงานตามมาตรา ๒๗๒ แลว้ ให้ประธานวุฒิสภาจดัให้มีการ
ประชุมวฒิุสภาเพื่อพิจารณากรณีดงักล่าวโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานให ้   
นอกสมัยประชุม  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเพื่อน า  ความกราบบังคมทูล           
เพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมยัวิสามญั  และให้ประธานรัฐสภา      
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๒๗๔ สมาชิกวฒิุสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซ่ึงตอ้งกระท า  โดยวิธี
ลงคะแนนลบั มติท่ีให้ถอดถอนผูใ้ดออกจากต าแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวฒิุสภา 

ผูใ้ดถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งให้ผูน้ั้นพน้จากต าแหน่งหรือให้ออกจากราชการ    
นบัแต่วนัท่ีวุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตดัสิทธิผูน้ั้นในการด ารงต าแหน่งใดในทางการเมืองหรือ
ในการรับราชการเป็นเวลาหา้ปี 
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มติของวุฒิสภาตามมาตราน้ีให้เป็นท่ีสุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคล
ดงักล่าวโดยอาศยัเหตุเดียวกนัอีกมิได ้แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 

ส่วนที ่๔ 
การด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 
มาตรา ๒๗๕ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา

หรือขา้ราชการการเมืองอ่ืน ถูกกล่าวหาวา่ร ่ ารวยผิดปกติ กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืนให้
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง มีอ านาจพิจารณาพิพากษา 

บทบญัญติัวรรคหน่ึงให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลอ่ืนเป็นตวัการ 
ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน รวมทั้งผูใ้ห้ ผูข้อให้ หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตาม
วรรคหน่ึง เพื่อจูงใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวงิการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ีดว้ย 

การยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 

ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาตามวรรคหน่ึง เป็นผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ผูเ้สียหายจากการกระท าดังกล่าวจะยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อใหด้ าเนินการตามมาตรา๒๕๐ (๒) หรือจะ
ยืน่ค  าร้องต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อขอให้ตั้งผูไ้ต่สวนอิสระตามมาตรา๒๗๖ ก็ไดแ้ต่ถา้ผูเ้สียหายได้
ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแลว้ ผูเ้สียหายจะยื่นค าร้องต่อท่ี
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ต่อเม่ือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่รับ
ด าเนินการไต่สวน ด าเนินการล่าชา้เกินสมควร หรือด าเนินการไต่สวนแลว้เห็นวา่ไม่มีมูลความผิดตาม
ขอ้กล่าวหา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นวา่มีเหตุอนัควร
สงสัยว่ามีกรณีตามวรรคส่ี  และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ี
มีอยู่ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) 
โดยเร็วในกรณีน้ี ผูเ้สียหายจะยืน่ค  าร้องต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคส่ีมิได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๗๒ วรรคหน่ึง วรรคส่ี และวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๗๖ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นควรด าเนินการตามค าร้องที่ยื่น   
ตามมาตรา ๒๗๕ วรรคส่ี ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผูไ้ต่สวนอิสระจากผูซ่ึ้งมีความเป็น
กลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ ์หรือจะส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตั้งผูไ้ต่สวนอิสระ ก็ได ้

คุณสมบติั อ านาจหน้าท่ี วิธีการไต่สวน และการด าเนินการอ่ืนท่ีจ าเป็นของผูไ้ต่สวน
อิสระใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

เม่ือผูไ้ต่สวนอิสระได้ด าเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท า
ความเห็นแล้วถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู่พร้อมทั้ งความเห็นไปยงั
ประธานวุฒิสภาเพื่อด าเนินการตามมาตรา  ๒๗๓ และส่งส านวนและความเห็นไปยงัอยัการสูงสุด      
เพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป และให้น าบทบญัญติั
มาตรา ๒๗๒ วรรคหา้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๗  ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด ารงต าแหน่ง      
ทางการเมืองยึดส านวนของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือของผูไ้ต่สวน
อิสระ แลว้แต่กรณี เป็นหลกัในการพิจารณา และอาจไต่สวนหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเพิ่มเติม
ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เป็นไป
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง และให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๑๓ มาใช้บงัคบักบัการปฏิบติัหน้าท่ีของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางเมืองดว้ยโดยอนุโลม 

บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา        
ตามมาตรา ๑๓๑ มิให้น ามาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

มาตรา ๒๗๘ การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก  โดยผูพ้ิพากษาซ่ึงเป็นองค์คณะ     
ทุกคนตอ้งท าความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือพร้อมทั้งตอ้งแถลงด้วยวาจาต่อท่ีประชุมก่อน    
การลงมติ 

ค าสั่งและค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองให้
เปิดเผยและเป็นท่ีสุด เวน้แต่เป็นกรณีตามวรรคสาม 

ในกรณีท่ีผูต้ ้องค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีพยานหลกัฐานใหม่ ซ่ึงอาจท าใหข้อ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญั อาจยืน่อุทธรณ์ต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได ้
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หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา           
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด 

 

หมวด ๑๓ 
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดข้ึน 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง  จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงาน

เพื่อให้การบงัคบัใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็น       
การกระท าผิดทางวินยั ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม ให้ผูต้รวจการ
แผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี  และหากเป็น        
การกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา
ด าเนินการ โดยใหถื้อเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 

การพิจารณา สรรหา กลัน่กรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เขา้สู่ต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการใชอ้ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกยา้ย การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น
จะตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวดว้ย 

มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดน้ี ให้ผูต้รวจการแผน่ดินมีอ านาจ
หนา้ท่ีเสนอแนะหรือให้ค  าแนะน าในการจดัท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง 
และส่งเสริมให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีจิตส านึกในดา้นจริยธรรม 
รวมทั้งมีหนา้ท่ีรายงานการกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผู้ท่ี้รับผดิชอบในการบงัคบัการ
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙ 
วรรคสาม 

ในกรณีท่ีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลกัษณะร้ายแรงหรือ    
มีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าการด าเนินการของผูรั้บผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมผูต้รวจการ
แผน่ดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได ้
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หมวด ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรา ๒๘๑ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑ รัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินและส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  และมีส่วนร่วม              
ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 

ทอ้งถ่ินใดมีลกัษณะท่ีจะปกครองตนเองได ้ยอ่มมีสิทธิจดัตั้งเป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๒๘๒ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าเท่าท่ีจ  าเป็นและ 
มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั โดยตอ้งเป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน     
ในทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคญัแห่งหลกัการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวมิ้ได ้

ในการก ากับดูแลตามวรรคหน่ึง ให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทาง          
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเลือกไปปฏิบติัได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง    
ในระดับของการพฒันาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละ
รูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลกั 

มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีอ านาจหน้าท่ีโดยทัว่ไปในการดูแล
และจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  และย่อมมีความเป็นอิสระ             
ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั 
และมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดัและ
ประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีความเขม้แข็ง   
ในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในท้องถ่ินได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพฒันาระบบการคลงัทอ้งถ่ินให้จดับริการสาธารณะไดโ้ดยครบถว้นตามอ านาจ
หนา้ท่ี จดัตั้งหรือร่วมกนัจดัตั้งองคก์ารเพื่อการจดัท าบริการสาธารณะตามอ านาจหนา้ท่ีเพื่อให้เกิดความ
คุม้คา่เป็นประโยชน์ และใหบ้ริการประชาชนอยา่งทัว่ถึง  
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ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพื่อก าหนดการแบ่งอ านาจ
หน้าท่ีและจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง         
ส่วนทอ้งถ่ินและระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มข้ึน
ตามระดบัความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบ
และประเมินผล  โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูท้รงคุณวฒิุ โดยมีจ านวนเท่ากนั เป็นผูด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย    

ให้มีกฎหมายรายไดท้อ้งถ่ิน เพื่อก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีและรายไดอ่ื้น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตามลกัษณะของภาษีแต่ละชนิด การ
จดัสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดท่ี้เพียงพอกบัรายจ่ายตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทั้งน้ี โดยค านึงถึงระดบัขั้นการพฒันาทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินสถานะทางการคลงัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และความย ัง่ยนืทางการคลงัของรัฐ 

ในกรณีท่ีมีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและการจดัสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถ่ินแล้ว คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้องน าเร่ืองดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก
ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าท่ี และการจดัสรร
รายได้ท่ีได้กระท าไปแล้ว ทั้งน้ี ต้องค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มข้ึนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 

การด าเนินการตามวรรคห้า เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงาน
รัฐสภาแลว้ใหมี้ผลบงัคบัได ้

มาตรา ๒๘๔ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง 
คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู ้บ ริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ

ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน 
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินและคณะผู ้บริหารท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน       

ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผูบ้ริหารท้องถ่ิน หรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละส่ีปี 
คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินจะเป็นข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือ

เงินเดือนประจ าพนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และจะมีผลประโยชน์ขดักนักบัการด ารงต าแหน่งตามท่ีกฎหมายบญัญติัมิได ้

คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งและผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 



 103 

ในกรณีท่ีคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินต้องพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ หรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน     
พน้จากต าแหน่งและจ าเป็นตอ้งมีการแต่งตั้งคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว 
มิใหน้ าบทบญัญติัวรรคสาม และวรรคหก มาใชบ้งัคบั ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

การจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีโครงสร้างการบริหารท่ี
แตกต่างจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตราน้ี ให้กระท าไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติั แต่คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใช้
บงัคบักบัสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี ดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘๕ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดเห็นว่า
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูใ้ดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น
ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินคณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง ทั้งน้ี จ านวนผูมี้สิทธิเขา้ช่ือหลกัเกณฑ์และวิธีการ
เขา้ช่ือ การตรวจสอบรายช่ือ และการลงคะแนนเสียง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๒๘๖ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิเขา้ช่ือ
ร้องขอต่อประธานสภาทอ้งถ่ินเพื่อใหส้ภาทอ้งถ่ินพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินได ้

จ านวนผูมี้สิทธิเข้าช่ือ  หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ  รวมทั้ งการตรวจสอบรายช่ือ        
ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในทอ้งถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดงักล่าวไดด้ว้ย 

ในกรณีท่ีการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถ่ินในสาระส าคญั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแจง้ขอ้มูลรายละเอียด
ให้ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือไดรั้บการร้องขอ
จากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
การกระท านั้ น หรืออาจจดัให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตดัสินใจก็ได้ทั้ งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจดัท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากบัการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวรรคสาม  ให้น า
บทบญัญติัมาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๘๘ การแต่งตั้งและการให้ขา้ราชการและลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พน้จากต าแหน่ง ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีมาตรฐานสอดคลอ้งกนั และอาจไดรั้บการพฒันาร่วมกนั
หรือสับเปล่ียนบุคลากรระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัได ้รวมทั้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นซ่ึงเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นก่อน 
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีองค์กรพิทกัษ์ระบบ
คุณธรรมของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างระบบคุม้ครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย ผูแ้ทนของ
หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูแ้ทนขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและ
ผูท้รงคุณวฒิุ โดยมีจ านวนเท่ากนั ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

การโยกยา้ย การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน  และการลงโทษข้าราชการและ
ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา ๒๘๙ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีอ านาจหน้าท่ีบ ารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษาอบรม  และการฝึกอาชีพ     
ตามความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้น และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรม
ของรัฐโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

การจดัการศึกษาอบรมภายในท้องถ่ินตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
ตอ้งค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินดว้ย 

มาตรา ๒๙๐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(๑)  การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 
(๒) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่

นอกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติของประชาชนในพื้นท่ีของตน 
(๓)  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นท่ีซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ี 
(๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
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หมวด ๑๕ 
การแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๒๙๑ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระท าได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมตอ้งมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีจ านวน

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร หรือจากสมาชิก    
สภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภามีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมี
อยูข่องทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่น้อยกวา่ห้าหม่ืนคนตามกฎหมายว่าดว้ย
การเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย 

ญตัติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได ้

(๒) ญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมตอ้งเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมและให้รัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงขั้นรับหลกัการ ให้ใชว้ิธีเรียกช่ือและลงคะแนน
โดยเปิดเผย และตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบดว้ยในการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ตอ้งจดัให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ย 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ให้ถือเอาเสียง   
ขา้งมากเป็นประมาณ 

(๕) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแลว้ ให้รอไวสิ้บห้าวนั เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้
ใหรั้ฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดทา้ย ให้ใชว้ิธีเรียกช่ือและลงคะแนน
โดยเปิดเผยและตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบดว้ยในการท่ีจะให้ออกใชเ้ป็นรัฐธรรมนูญมากกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา 

(๗) เม่ือการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ให้น าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม      
ข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย  และให้น าบทบญัญตัิมาตรา  ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑  มาใช้บงัคบั          
โดยอนุโลม 
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๒๙๒ ให้คณะองคมนตรีซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี
เป็นคณะองคมนตรีตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๒๙๓ ให้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย     
(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญน้ีจนกวา่จะมีการประชุมรัฐสภาเป็นคร้ังแรกตามมาตรา ๑๒๗ 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหน่ึง ถ้าบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
บญัญัติให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา  เป็นผูล้งนามรับสนอง     
พระบรมราชโองการใหป้ระธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในวาระเร่ิมแรก  หากปรากฏว่าเม่ือต้องมีการประชุมรัฐสภาเป็นคร้ังแรกตาม        
มาตรา ๑๒๗  แล้วแต่ยงัไม่มีวุฒิสภา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีวุฒิสภาต่อไป  เวน้แต่           
การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งและการถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี
จนกวา่จะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญน้ี และกิจการใดท่ีสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดด้ าเนินการ ในระหวา่ง
เวลาดงักล่าว ให้มีผลเป็นการด าเนินการของวุฒิสภา และในกรณีท่ีบทบญัญติัใดในรัฐธรรมนูญน้ีหรือ
กฎหมายอ่ืนบญัญติัให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ  ให้ประธานสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มิให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๙๓  มาตรา ๙๔  มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒  มาตรา ๑๐๖   
มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๙๗ 
วรรคส่ี มาตรา ๒๖๑ และบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดท่ีห้ามมิให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมือง มาใช้
บงัคบักบัการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๕๓ มาใช้บงัคบักบัการส้ินสุดของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
ดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙๔ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ          
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ส้ินสุดลงในวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญน้ี 

เพื่อประโยชน์แห่งการขจดัส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญลง
สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปี นบัแต่
วนัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง 
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มาตรา ๒๙๕ ให้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาร่างพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ท่ีได้รับจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ในกรณีท่ีพน้ก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงแลว้ แต่สภานิติบญัญติัแห่งชาติยงัพิจารณา   
ร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ         
น าร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจดัท าข้ึนทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในเจด็วนัเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนวา่สภานิติบญัญติัแห่งชาติได้
ใหค้วามเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวแลว้ 

ในระหวา่งท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง และพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหน่ึง ยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัให้พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยงัคงใช้บังคบัต่อไปจนกว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๙๖ ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีให้แลว้
เสร็จภายในเก้าสิบวนั และด าเนินการให้ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญน้ีให้แล้วเสร็จ     
ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนั ทั้งน้ี นับแต่วนัที่พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 
มีผลใชบ้งัคบั 

ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรทั่วไปคร้ังแรกภายหลังวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญน้ีผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  แต่เพียง
พรรคเดียวไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้ง ส่วนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ก)ใหใ้ชก้ าหนด
เป็นเวลาหน่ึงปี และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ใหใ้ชก้ าหนดเป็นสองปี 

ในวาระเร่ิมแรก ห้ามมิให้ผูเ้คยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงได้รับเลือกตั้ งเป็นคร้ังแรก      
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา            
ซ่ึงจะมีการไดม้าเป็นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี และมิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ 
วรรคสอง มาใช้บงัคบักบัผูเ้คยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงได้รับเลือกตั้งคร้ังหลงัสุดตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๙๗ ในวาระเร่ิมแรก ให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหามีวาระสามปีนบั
แต่วนัเร่ิมตน้สมาชิกภาพ และมิให้น าบทบญัญติัเก่ียวกบัการห้ามด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินหน่ึงวาระ
มาใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวในการสรรหาคราวถดัไปหลงัจากส้ินสุดสมาชิกสภาพ 
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มาตรา ๒๙๘ ให้คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผน่ดินอยูใ่นวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี
คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี และให้พน้จากต าแหน่งทั้งคณะเม่ือคณะรัฐมนตรี
ท่ีตั้งข้ึนใหม่ตามรัฐธรรมนูญน้ีเขา้รับหนา้ท่ี 

ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            
(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ พน้จากต าแหน่งทั้งคณะพร้อมกบัคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการ
แผน่ดินอยูใ่นวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ีดว้ย 

มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒ 
(๔) (๗) และ (๘) มาใชบ้งัคบักบัการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผน่ดิน
อยูใ่นวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๒๙๙ ให้ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญน้ี เป็นผูต้รวจการแผน่ดินตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี และให้คงด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะส้ินสุดวาระ โดยให้เร่ิมนับวาระตั้งแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งและให้ผูต้รวจการ
แผน่ดินดงักล่าวเลือกกนัเองให้คนหน่ึงเป็นประธานผูต้รวจการแผน่ดินใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบั
แต่วนัท่ีประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี และให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ
สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 
คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดวาระ โดยใหเ้ร่ิมนบัวาระตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ
น้ีคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญน้ี  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งยงัไม่เกินหน่ึงปีนับถึงวนั
ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี มิใหน้ าบทบญัญติัเก่ียวกบัการห้ามด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินหน่ึงวาระมาใช้
บงัคบักบับุคคลนั้นในการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้ึนใหม่เป็นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี 

ให้บุคคลตามมาตราน้ีปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายท่ี เก่ียวข้องท่ีใช้บังคับอยู่ในว ันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีต่อไป  จนกว่าจะมีการตรา
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญน้ีข้ึนใชบ้งัคบั เวน้แต่
บทบญัญติัใดขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีใหใ้ชบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีแทน 

มาตรา  ๓๐๐ ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชั่วคราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ เป็นศาลรัฐธรรมนูญตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ีโดยให ้        
ผูด้  ารงต าแหน่งประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งประธานศาลปกครอง
สูงสุดเป็นรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ท่ีได้รับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศกัราช 
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๒๕๔๙ คงด ารงต าแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญข้ึนใหม่ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้
การแต่งตั้งประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรภายหลงัจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปคร้ังแรกตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙(๕) มาใช้
บงัคบักบัการด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง 

ให้บทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ยงัคงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าจะมีการตรา
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญข้ึนใชบ้งัคบั 

บรรดาคดีหรือการใดท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหน่ึงให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตราน้ีด าเนินการต่อไป  และเม่ือมีการแต่งตั้ งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ีแลว้ บรรดาคดีหรือการท่ีคา้งด าเนินการนั้นให้โอนไปอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี
ของศาลรัฐธรรมนูญท่ีแต่งตั้งข้ึนใหม่นั้น 

ในระหวา่งท่ียงัมิไดมี้การตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจออกข้อก าหนดเก่ียวกบัวิธีพิจารณาและการท าค า
วินิจฉยัไดแ้ต่ทั้งน้ี ตอ้งตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปี นบั
แต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๓๐๑ ให้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงิน
แผน่ดินภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการแต่งตั้งประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ายคา้นใน
สภาผูแ้ทนราษฎร ภายหลงัจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปคร้ังแรกตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญน้ี และหากยงัไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญน้ี 
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการเท่าท่ีมีอยู ่

ในระหว่างท่ียงัไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดิน     
เป็นผูใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

มาตรา ๓๐๒ ให้พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงัต่อไปน้ีมีผลใช้บงัคบัต่อไป
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นมาตราน้ี 

(๑)  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยใหป้ระธานผูต้รวจการแผน่ดินเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๒) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 



 110 

(๓) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
โดยใหป้ระธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๔) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธานศาลฎีกาเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญโดยพระราชบญัญติั     
ท่ีไดป้ระกาศใช้บงัคบัในระหวา่งวนัท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 
๒๕๔๙ มีผลใชบ้งัคบั เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ี 

ให้ผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง  ด าเนินการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี        
ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ในกรณีท่ียงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเป็นผูรั้กษาการ    
ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าว ระยะเวลาหน่ึงปีให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีมีการแต่งตั้ง      
ผูด้  ารงต าแหน่งนั้น 

ให้สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตราน้ี   
ให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าว 
และให้วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับร่างพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น 

การลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งจดัท าร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี โดยให้น าความในวรรคสาม วรรค
ส่ีและวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐๓  ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะรัฐมนตรีท่ีเข้าบริหารราชการแผ่นดินภาย
หลังจากการเลือกตั้งทัว่ไปเป็นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี ด าเนินการจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมาย        
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(๑) กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองการใช้สิทธิ
และเสรีภาพตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ บทบญัญติัในส่วนท่ี ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลและส่ือมวลชน ส่วนท่ี ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ส่วนท่ี ๙ สิทธิในการได้รับบริการ
สาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ ส่วนท่ี ๑๐ สิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียนรวมทั้งกฎหมาย   
ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕๖ ส่วนท่ี ๑๒  สิทธิชุมชน กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ งองค์การ       
เพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระตามมาตรา  ๖๑ วรรคสอง กฎหมายว่าด้วยสภาพฒันาการเมือง   
ตามมาตรา ๗๘ (๗) กฎหมายเพื่อจดัตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔) 
กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘) กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งกองทุนพฒันา
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การเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๕๖ ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๒) กฎหมายเพื่อการพฒันาการศึกษาของชาติตามมาตรา  ๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศยั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วิทยาลยัชุมชนหรือรูปแบบอ่ืน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ การจดัการ
ศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระบบการศึกษาทุกระดบัของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในหน่ึงปีนบั
แต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน
และวิธีการด าเนินการจดัท าหนงัสือสัญญาท่ีมีการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา    
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงรวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ศึกษาวิจยัท่ีมีความเป็นอิสระซ่ึงด าเนินการก่อนการเจรจาท าหนงัสือสัญญา โดยไม่มีการขดักนัระหวา่ง
ประโยชน์ของรัฐกบัผลประโยชน์ของผูศึ้กษาวิจยัไม่ว่าใช่วงเวลาใดของการบงัคบัใช้หนังสือสัญญา
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ภายในสองปีนบั  แต่วนัท่ี
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๕) กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กฎหมายรายได้ท้องถ่ิน กฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกฎหมาย
เก่ียวกบัข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และกฎหมายอ่ืนตามหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพื่อให้
เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 
๑๗๖ ในการน้ี จะจดัท าเป็นประมวลกฎหมายทอ้งถ่ินก็ได ้

ในกรณีท่ีปรากฏว่ากฎหมายใดท่ีตราข้ึนก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี มีเน้ือหา
สาระเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีแล้ว ให้ถือเป็นการยกเวน้ท่ีจะไม่ตอ้งด าเนินการตาม
มาตราน้ีอีก 

มาตรา ๓๐๔ ให้ด าเนินการจดัท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๓๐๕ ในวาระเร่ิมแรก มิให้น าบทบญัญติัดงัต่อไปน้ีมาใช้บงัคบักบักรณีต่างๆ 
ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(๑) มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัจนกวา่จะมีการตรากฎหมาย
ตามมาตรา ๔๗ จัดตั้ งองค์กรเพื่อท าหน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับดูแลการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ี
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยอยา่งนอ้ยกฎหมายดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัให้มีคณะกรรมการเฉพาะดา้น 
เป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้ น  แยกต่างหากจากกัน  ท าหน้ าท่ีก ากับการประกอบกิจการ
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วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ และก ากบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่า
ดว้ยการก ากบัและคุม้ครองการด าเนินกิจการ การจดัใหมี้กองทุนพฒันาทรัพยากรส่ือสารและส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบกระเทือนถึงการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีได้กระท าข้ึนก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี 
จนกวา่การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะส้ินผล 

(๒) ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะ
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บงัคบั
กับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นคร้ังแรกตาม
รัฐธรรมนูญน้ี 

(๓) มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๔๑ มาใช้บงัคบักบัการตราพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 

(๔) มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๖๗ วรรคหน่ึง และวรรคสอง มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้า
มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการก าหนดแหล่งท่ีมาของรายไดเ้พื่อชดใชร้ายจ่ายท่ีไดใ้ชเ้งินคงคลงัจ่ายไปก่อน
และมาตรา ๑๗๐ มาใชบ้งัคบัภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

(๕) การใดท่ีเก่ียวกบัการจดัท าหรือด าเนินการตามหนงัสือสัญญาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้
ก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ให้เป็นอนัใชไ้ด ้และมิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๙๐ วรรคสามมาใชบ้งัคบั 
แต่ให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บงัคบักบัการด าเนินการที่ยงัคงคา้งอยู่และตอ้ง
ด าเนินการต่อไป 

(๖) มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บงัคบักบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

(๗) มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๕๕ วรรคหา้ และมาตรา ๒๘๘ วรรคสาม มาใชบ้งัคบั
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๓๐๖ ในวาระเร่ิมแรก ให้ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาท่ีเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า    
ผูพ้ิพากษาศาลฎีกาซ่ึงมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี            
ผูพ้ิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได ้ทั้งน้ี จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการ
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาอาวโุส 

ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ีให้ตรากฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์ให้
ผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมด ารงต าแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี และผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมซ่ึงมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณใดซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บปีและผา่นการ
ประเมินสมรรถภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี สามารถขอไปด ารงต าแหน่งผูพ้ิพากษาอาวุโสในศาลซ่ึงไม่สูง
กวา่ขณะด ารงต าแหน่งได ้
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กฎหมายท่ีจะตราข้ึนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตอ้งมีบทบญัญติัให้ผูท่ี้จะมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณใดในระยะสิบปีแรกนบัแต่วนัท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลใช้
บงัคบัทยอยพ้นจากต าแหน่งท่ีด ารงอยู่เป็นล าดับในแต่ละปีต่อเน่ืองกันไปและสามารถขอไปด ารง
ต าแหน่งผูพ้ิพากษาอาวโุสต่อไปได ้

ใหน้ าบทบญัญติัในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใชก้บัพนกังานอยัการดว้ย โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐๗ ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่        

ในวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี คงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป เวน้แต่กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในชั้นศาล
ใดท่ียา้ยไปจากชั้นศาลนั้น ทั้งน้ี ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๓๐๘ ให้คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผน่ดินอยูใ่นวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่ีมีการด าเนินการท่ีเป็นอิสระภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญน้ี โดยให้คณะกรรมการดงักล่าวมีหน้าท่ีศึกษาและเสนอแนะการจดัท ากฎหมายท่ีจ าเป็นตอ้ง
ตราข้ึนเพื่ออนุวติัการตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ และให้คณะกรรมการดงักล่าวจดัท ากฎหมายเพื่อ
จดัตั้งองคก์รเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ตามมาตรา ๘๑(๓) ให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญน้ี โดยในกฎหมายดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีบทบญัญติัก าหนดให้มีหนา้ท่ีสนบัสนุนการด าเนินการ
ร่างกฎหมายของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งดว้ย 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ไม่เป็นการตดัอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ี
ตอ้งจดัท ากฎหมายในความรับผดิชอบ 

มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใดๆ ท่ีได้รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ วา่เป็นการชอบดว้ยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระท าท่ี
เก่ียวเน่ืองกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ให้ถือว่าการนั้ นและ          
การกระท านั้นชอบดว้ยรัฐธรรมนูญน้ี 

 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
                 มีชยั ฤชุพนัธ์ุ 
ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
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พระราชบัญญตั ิ

เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

------------------ 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็นปีท่ี ๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการเทศบาลใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม

ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย 
กฎ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๒ เม่ือพน้ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว้ ห้ามมิให้ใช้กฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  
ในส่วนท่ีบญัญติัถึงการแต่งตั้งก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัร
ก านนัในทอ้งถ่ินนั้น และให้บรรดาบุคคลท่ีเป็นก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล 
และสารวตัรก านนัพน้จากต าแหน่งและหนา้ท่ีเฉพาะในเขตทอ้งถ่ินนั้น 
                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนท่ี ๑๔/หนา้ ๒๒๒/๑๗ กุมภาพนัธ์ ๒๔๙๖ 
๒ มาตรา ๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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ในเขตเทศบาลต าบลใด ถ้าหมดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีต าแหน่งก านัน  ผูใ้หญ่บา้น 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล หรือสารวตัรก านนั ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดงักล่าว   
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕ ให้เทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้ในวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี คงมีฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร ตามที่เป็นอยู่ แล ้วแต่กรณี  มีอ านาจหน้าที่และอยู่ในบงัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๖ บรรดาเทศบญัญติัท่ีไดอ้อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบ
เทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๗๖ พระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๑ และพระราชบญัญติัเทศบาล 
พุทธศกัราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืนใหค้งใชบ้งัคบัได ้

ในกรณีท่ีผูก้ระท าผดิเทศบญัญติัดงักล่าวในวรรคก่อนไม่ช าระค่าปรับ ใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๖๐ วรรคทา้ยแห่งพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั 

 

ส่วนที ่๑ 
การจัดตั้งเทศบาล 

 
มาตรา ๗ เม่ือทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จดัตั้งทอ้งถ่ินนั้นๆ 

เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบญัญติัน้ี 
ใหเ้ทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๘๓ เม่ือมีการจดัตั้งเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล 

ในระหวา่งท่ีไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่ง
อยูก่่อนวนัท่ีจดัตั้งเทศบาลปฏิบติัหนา้ท่ีปลดัเทศบาล และใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ  าเป็นได้
เป็นการชัว่คราว จนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

มาตรา ๙๔ เทศบาลต าบล ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึน
เป็นเทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหร้ะบุช่ือและเขตเทศบาลไวด้ว้ย 

 
                                                                 
๓ มาตรา ๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔ มาตรา ๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 

 

116 

มาตรา ๑๐๕ เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินชุมนุมชน
ท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามพระราชบญัญติัน้ี 
และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหร้ะบุ
ช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 

มาตรา ๑๑๖ เทศบาลนคร ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่ห้าหม่ืนคนข้ึนไป 
ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบตัิหน้าที่อนัตอ้งท าตามพระราชบญัญตัิน้ี  และซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของ
เทศบาลไวด้ว้ย 

มาตรา ๑๒๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปล่ียนช่ือเทศบาล
หรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหก้ระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหก้ านนั ผูใ้หญ่บา้น 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านนั ในทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงเขตเป็นเทศบาล
ตามความในวรรคหน่ึงส้ินสุดอ านาจหน้าท่ีเฉพาะในเขตท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงนั้นเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงปีนบั
แต่วนัท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 

มาตรา ๑๓๘ ภายใต้บังคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถ่ิน       
ซ่ึงได้ยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วอาจถูกเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยท าเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหน่ึง ให้พน้จากสภาพแห่งเทศบาล
เดิมนับแต่วนัท่ีไดถู้กเปล่ียนแปลงฐานะเป็นตน้ไป บรรดาทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของ
เทศบาลเดิมให้โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกนันั้น และบรรดาเทศบญัญติัท่ีไดใ้ชบ้งัคบัอยู่
ก่อนแลว้คงใหใ้ชบ้งัคบัต่อไป 

ในการยุบเลิกเทศบาล ใหร้ะบุถึงวธีิการจดัทรัพยสิ์นไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทย
นั้นดว้ย 
 
 
                                                                 
๕ มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖

 มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗ มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๘ มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส่วนที ่๒ 
องค์การเทศบาล 
-------------------- 

มาตรา ๑๔๙ องคก์ารเทศบาลประกอบดว้ยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

 
บทที ่๑ 

สภาเทศบาล 
 

มาตรา ๑๕๑๐ สภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน        
ตามจ านวนดงัต่อไปน้ี 

(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนยีสิ่บส่ีคน 
ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ จะตอ้ง
ไม่เป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรองผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินหรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ถึงห้าปีนบัถึงวนัรับสมคัร
เลือกตั้ง 

ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใดและยงัมิไดมี้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู ่

มาตรา ๑๖๑๑ สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ง    
ถา้ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา    
ใหเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 
                                                                 
๙ มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐ มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑

 มาตรา ๑๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ขา้มาแทนใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระของผูซ่ึ้งตนแทน 
มาตรา ๑๗  ก่อนเขา้รับหนา้ท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาลวา่ 

จะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติัหนา้ท่ี
เพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้นและตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไม่อยูใ่นความผกูมดัแห่งอาณติัมอบหมายใดๆ 

มาตรา ๑๘ ทวิ๑๒ สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้มในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาลนั้นหรือท่ีเทศบาลนั้น
จะกระท า 

มาตรา ๑๙๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยบุสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
(๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พน้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา

ซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของ
สภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เขา้ช่ือเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ทั้งน้ี ให้สมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ี
สภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน     
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป    
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) 
หรือ (๖) ใหผู้ว้า่ราชจงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
                                                                 
๑๒ มาตรา ๑๘ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อมา 
      แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๓ มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงตาม (๘) พร้อมกนัทั้งหมด    
ใหถื้อวา่เป็นการยบุสภาเทศบาล 

มาตรา  ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึงและรองประธานสภาคนหน่ึง ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดั
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งจนครบอายุของ    

สภาเทศบาล๑๔ 

มาตรา ๒๐ ทวิ๑๕ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธาน   
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติให้พน้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา

ซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบติัการหรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล
จ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูเ่ขา้ช่ือเสนอให้สภาเทศบาล
พิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหพ้น้จากต าแหน่งนบัแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 

ผูซ่ึ้งพน้จากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ 
(๔) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไ่ดต้ลอดอายขุองสภาเทศบาลนั้น 

ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลท่ีไดรั้บเลือกใหม่อยู่ในต าแหน่ง
ตามวาระของผูซ่ึ้งตนแทน 

มาตรา ๒๐ ตรี๑๖ ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล
วา่งลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนต าแหน่ง
ท่ีวา่งภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง 
                                                                 
๑๔ มาตรา ๒๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ 
     ต่อมาแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๕ มาตรา ๒๐ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และต่อมา 
     แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๖ มาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหนา้ท่ีด าเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล มีหนา้ท่ีกระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาล ในเม่ือประธาน 
สภาเทศบาลไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

มาตรา ๒๒ ในเม่ือประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยูใ่นท่ีประชุม ใหส้มาชิก
สภาเทศบาลเลือกตั้งกนัเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๒๓ ใหก้ระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลไว ้

มาตรา ๒๔๑๗ ในปีหน่ึงให้มีสมยัประชุมสามญัส่ีสมยั สมยัประชุมสามญัคร้ังแรกและ
วนัเร่ิมประชุมสมยัสามญัประจ าปีใหส้ภาเทศบาลก าหนด 

ผูว้่าราชการจงัหวดัต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาล      
คร้ังแรกภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแลว้และ
ใหท่ี้ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจดัใหมี้การประชุมคร้ังแรกไดต้ามก าหนดเวลาในวรรคสอง
หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจเสนอ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหมี้ค าสั่งยบุสภาเทศบาล 

สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึงๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีก
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

มาตรา  ๒๕ โดยปกติใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูเ้รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมยัประชุม 
และเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 

ในกรณีท่ียงัไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 

มาตรา ๒๖ นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เม่ือเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนไม่ต ่ากวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นต าแหน่งก็ดี อาจท าค าร้องยื่นต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัขอใหเ้ปิดประชุม
วสิามญัใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา ถา้เห็นสมควรก็ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเรียกประชุมวสิามญัได ้

สมยัประชุมวิสามญัให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

มาตรา ๒๗๑๘ การประชุมสภาเทศบาล ตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
                                                                 
๑๗ มาตรา ๒๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๒๘ การลงมติวนิิจฉยัขอ้ปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นประมาณเวน้แต่
จะมีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในพระราชบญัญติัน้ี 

สมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้ามีจ านวนลงเสียง
ลงคะแนนเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี  
หรือเร่ืองท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเร่ืองการเมืองแห่งรัฐ 

มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะท่ีจะไดก้ าหนด
ไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 

เม่ือนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุมร้องขอให้ท าการประชุมลบั ก็ให้ประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมลบั

ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติท่ีประชุม๑๙ 
มาตรา ๓๑๒๐ ในท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามนายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรีในขอ้ความใดๆ อนัเก่ียวกบัการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือ
รองนายกเทศมนตรีมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ เม่ือเห็นว่าข้อความนั้ นๆ ยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกับ     
ความปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของเทศบาล 

มาตรา ๓๒๒๑ สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการ
สามญัของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวสิามญั
ของสภาเทศบาล เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใดๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของสภาเทศบาล แลว้รายงานต่อสภาเทศบาล 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามญัตามวรรคหน่ึง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล   
ผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามญัไดไ้ม่เกิน
หน่ึงในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบติัการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
                                                                                                                                                                                                
๑๘

 มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒๐

 มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๑
 มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒ ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาล
หรือประชาชนในทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่
หรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในทอ้งถ่ินได้
และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวา่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคหน่ึง ซ่ึงมิใช่เร่ืองท่ี
ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือคณะบุคคลใด
คณะบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะจะกระท ามิได ้

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ีให้มีผลเป็นเพียงการให้ค  าปรึกษาแก่สภาเทศบาล

หรือนายกเทศมนตรีในเร่ืองนั้น 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการออกเสียงประชามติ 
มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๒  ต้องมีกรรมการมาประชุม       

ไม่ต ่ากวา่ก่ึงจ านวนของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใชร้ะเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล

โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔๒๓ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๕๒๔ (ยกเลิก) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
๒๒ มาตรา ๓๒ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และต่อมา 
     แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๓ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๔ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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บทที ่๒ 
คณะเทศมนตรี๒๕ 

มาตรา ๓๖๒๖   (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๗๒๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๘๒๘ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๙๒๙  (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๐๓๐   (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๑๓๑   (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๒๓๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๓๓๓  (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๔๓๔  (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๕๓๕  (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๖๓๖   (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๗๓๗  (ยกเลิก) 
                                                                 
๒๕ บทท่ี ๒ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๖ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๘ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๐ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๔
 มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๕ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๖
 มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๗ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔๘๓๘ (ยกเลิก) 
 

บทที ่๒ ทว ิ
นายกเทศมนตรี๓๙ 

 

มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๔๘ ตรี๔๑ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๘ จัตวา๔๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๘ เบญจ๔๓ บุคคลผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและ
ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สีย
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ถึงห้าปีนบัถึงวนัรับ
สมคัรเลือกตั้ง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงถูกให้พน้จากต าแหน่งเน่ืองจาก
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

มาตรา ๔๘ ฉ๔๔ (ยกเลิก) 
                                                                 
๓๘ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ บทท่ี ๒ ทว ินายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทว ิถึงมาตรา ๔๘ ปัญจวสีติ เพิ่มโดย 
     พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๐ มาตรา ๔๘ ทว ิแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๑
 มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๒ มาตรา ๔๘ จตัวา ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๓ มาตรา ๔๘ เบญจ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔๘ สัตต๔๕ ใหน้ายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนบัแต่วนัเลือกตั้งและมีระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาส่ีปีก็ให้ถือวา่เป็นหน่ึงวาระ 
และเม่ือได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกนัแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเม่ือพน้ระยะเวลาส่ีปี นับแต่     
วนัพน้จากต าแหน่ง 

มาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิก    
สภาเทศบาลเป็นผูช่้วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดต้าม
เกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) เทศบาลต าบล ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินส่ีคน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี     

ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ  านวนรวมกนัไม่เกินสองคน         
ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งไดจ้  านวนรวมกนัไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้
จ  านวนรวมกนัไม่เกินหา้คน 

มาตรา ๔๘ นว๔๗ รองนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม     
ตามมาตรา ๔๘ เบญจ 

มาตรา ๔๘ ทศ๔๘ ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งน้ี ภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือ   
สภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบ
ต่อประโยชน์ส าคญัของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ  าเป็นก็ได ้
เม่ือได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเลือกประธานสภาเทศบาล 
                                                                                                                                                                                                
๔๔ มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มาตรา ๔๘ สัตต แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖๔๖ มาตรา ๔๘ อฏัฐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๗ มาตรา ๔๘ นว แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๘ มาตรา ๔๘ ทศ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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การประ ชุม เพื่ อแถลงนโยบ ายของนายก เทศมนตรีให้ กระท าโดย เปิ ด เผย                  
โดยนายกเทศมนตรีต้องจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมา
ประชุมดว้ย 

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได ้ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั
แจง้ให้นายกเทศมนตรีจดัท านโยบายแจง้เป็นหนงัสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวนั
โดยใหน้ าวธีิการแจง้ค าสั่งทางปกครองเป็นหนงัสือตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเช่นน้ีใหถื้อวา่นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแลว้ 

ให้นายกเทศมนตรีจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว ้      
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบติังานให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยท่ีส านกังานเทศบาลดว้ย 

มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ่ึ้งนายกเทศมนตรี
มอบหมายมีสิทธิเขา้ประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
งานในหนา้ท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจ านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมี
อยูมี่สิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
ขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอนัเก่ียวกบัการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหน่ึงให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล  และให้ประธานสภาเทศบาล
ก าหนดวนัส าหรับการอภิปรายทัว่ไป ซ่ึงตอ้งไม่เร็วกว่าห้าวนัและไม่ช้ากวา่สิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ญตัติ แลว้แจง้ใหน้ายกเทศมนตรีทราบ 

มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑)๔๙ ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติั และนโยบาย 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั 
(๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 

                                                                 
๔๙ มาตรา ๔๘ เตรส (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔๘ จตุทศ๕๐ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และเลขานุการนายกเทศมนตรีตอ้งไม่กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวสิาหกิจ เวน้แต่ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ  เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคล         
ในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผูมี้ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเป็น
คู่สัญญา หรือในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาลนั้น หรือท่ีเทศบาลนั้นจะกระท า 

บทบัญญัติตามมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับกับกรณี ท่ี บุคคลดังกล่าวตามวรรคหน่ึง         
ได้รับเบ้ียหวดับ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน         
และมิให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใด
เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาล
หรือสภาทอ้งถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้เป็นโดยต าแหน่ง 

มาตรา ๔๘ ปัญจทศ๕๑ นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา้ 

หรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวา่นายกเทศมนตรีไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ในระหว่างท่ีไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลดัเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี
เท่าท่ีจ  าเป็นไดเ้ป็นการชัว่คราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
                                                                 
๕๐ มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๑ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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เม่ือมีข้อสงสัยเก่ียวกับความเป็นนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให ้      
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 
(๒) นายกเทศมนตรีมีค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 

(๕)๕๒ ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ นว 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหอ้อกจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๗๓ 
ใหน้ าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบ้งัคบักบัการพน้จากต าแหน่งของท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม๕๓ 
ใหน้ าความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใชบ้งัคบักบักรณีของรองนายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม๕๔ 
มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ

ของเทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาลและลูกจา้งเทศบาล 
มาตรา ๔๘ อฏัฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส านกัปลดัเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ          

ของกระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักปลดัเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึง   

ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 
 

                                                                 
๕๒ มาตรา ๔๘ โสฬส (๕) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
๕๓ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๔ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้มีปลดัเทศบาลคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาล
และลูกจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล      
ให้เป็นไปตามนโยบาย  และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
มาตรา ๔๘ วีสติ อ านาจหน้าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบติัราชการของรองนายกเทศมนตรี 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดบัท่ี

นายกเทศมนตรีจดัไวเ้ป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการ
ได ้ใหป้ลดัเทศบาลเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
   อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการท่ีนายกเทศมนตรี      
จะพึงปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือ
ค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไม่ได้ก าหนดในเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบติัราชการแทน
นายกเทศมนตรีก็ได ้แต่ถ้ามอบให้ปลดัเทศบาลหรือรองปลดัเทศบาลปฏิบติัราชการแทน  ให้ท าเป็น
ค าสั่งและประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

การปฏิบติัราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม  ตอ้งระท าภายใตก้ารก ากบัดูแล
และกรอบนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีก าหนดไว ้

มาตรา ๔๘ เอกวสีติ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ
พนกังานเทศบาลเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถา้ในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็น
การสมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ในเขตเทศบาลนั้นมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติัได ้ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึง ใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เม่ือไดเ้ปรียบเทียบคดีใดแลว้ ให้รีบส่งบนัทึกการเปรียบเทียบพร้อมดว้ย
ส านวนไปยงัพนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบแห่งเขตทอ้งท่ีซ่ึงเทศบาลนั้นตั้งอยู่เพื่อด าเนินการต่อไป
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาโดยไม่ชกัชา้ 
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มาตรา ๔๘ เตวีสติ๕๕ เม่ือพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ยกฐานะทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลแลว้ ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งเดียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของก านนั
และผูใ้หญ่บา้น บรรดาท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี หรือกฎหมายอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีเทศบาลต าบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ีหรือกฎหมายอ่ืนในเขตเทศบาลต าบลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ จตุวีสติ๕๖ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ ในกรณีที่บทบญัญตัิมาตราใดในพระราชบญัญตัิน้ีกล่าวถึง   
คณะเทศมนตรีให้หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบญัญติัมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรี ใหห้มายถึงรองนายกเทศมนตรี 
เวน้แต่บทบญัญติัมาตราใดมีขอ้ความเป็นอยา่งเดียวกนัหรือขดัแยง้กนักบับทบญัญติัในบทน้ี ให้ใชบ้ทบญัญติั
ในบทน้ีแทน 

บรรดาบทบญัญติัแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ 
หรือค าสั่งใดท่ีอ้างถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ หรือค าสั่งนั้น อา้งถึงนายกเทศมนตรีตามบทน้ี ทั้งน้ี เท่าท่ี    
ไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งบทน้ี 

 

ส่วนที ่๓ 
หน้าทีข่องเทศบาล 

----------------- 
บทที ่๑ 

เทศบาลต าบล 
 

มาตรา ๔๙๕๗ (ยกเลิก) 
                                                                 
๕๕ มาตรา ๔๘ เตวสีติ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๖ มาตรา ๔๘ จตุวสีติ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๗ มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๕๐๕๘ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอย

และส่ิงปฏิกลู 
(๔) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
(๕) ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
(๖) ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 

(๗)๕๙ ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

(๘)๖๐ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

(๙)๖๑ หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
การปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
เทศบาล การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังานและ     
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั้นและหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด๖๒ 
มาตรา ๕๑๖๓ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจดัท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
(๓) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

                                                                 
๕๘ มาตรา ๕๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม๒๕๑๕ 
๕๙

 มาตรา ๕๐ (๗) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๐ มาตรา ๕๐ (๘) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๑
 มาตรา ๕๐ (๙) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๓
 มาตรา ๕๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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(๔) ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจบ็ไข ้
(๗) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
(๙) เทศพาณิชย ์
 

บทที ่๒ 
เทศบาลเมอืง 

 
มาตรา ๕๒๖๔ (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๓๖๕ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
(๔) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษแ์ละรักษาคนเจบ็ไข ้
(๕) ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
(๖) ใหมี้และบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหมี้การด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๕๔๖๖ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจดัท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(๒) ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

                                                                 
๖๔ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๕ มาตรา ๕๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๖๖ มาตรา ๕๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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(๕) ใหมี้และบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหมี้การสาธารณูปการ 
(๗) จดัท ากิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ใหมี้และบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวแ์ละสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของทอ้งถ่ิน 
(๑๒) เทศพาณิชย ์
 

บทที ่๓ 
เทศบาลนคร 

 

มาตรา ๕๕๖๗ (ยกเลิก) 
มาตรา ๕๖ ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลนคร มีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอยา่งอ่ืนซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

(๔)๖๘ การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ
สถานบริการอ่ืน 

(๕)๖๙ จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 

(๖)๗๐ จดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 

(๗)๗๑ การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 

(๘)๗๒ การส่งเสริมกิจการการท่องเท่ียว 
                                                                 
๖๗ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๘ มาตรา ๕๖ (๔) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖๙ มาตรา ๕๖ (๕) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๐
 มาตรา ๕๖ (๖) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๑ มาตรา ๕๖ (๗) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจดัท ากิจการอ่ืนๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้
 

บทที ่๓ ทว ิ
การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกบับุคคลอืน่๗๓ 

 
มาตรา ๕๗ ทว ิเทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เม่ือ 
(๑) การนั้นจ าเป็นตอ้งท าและเป็นการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีด าเนินตามอ านาจหน้าท่ี

อยูภ่ายในเขตของตน 
(๒) ไดรั้บความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจงัหวดัหรือ

สภาต าบลแห่งทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและ 
(๓) ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจท าการร่วมกบับุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษทัจ ากดั หรือถือหุ้น

ในบริษทัจ ากดั เม่ือ 
(๑) บริษทัจ ากดันั้นมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลตอ้งถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนท่ีบริษทันั้นจดทะเบียนไว ้

ในกรณีท่ีมีหลายเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือสุขาภิบาล ถือหุน้อยู่
ในบริษทัเดียวกนัใหน้บัหุน้ท่ีถือนั้นรวมกนัและ 

(๓) ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
การเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นท่ีเทศบาลถืออยู่ในบริษัทจ ากัดต้องได้รับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหน่ึง ไม่ใช้บังคบัในกรณีท่ีบริษัทจ ากัดท่ีเทศบาล    

ร่วมก่อตั้งหรือถือหุน้นั้น ไม่มีเอกชนถือหุน้อยูด่ว้ย 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                
๗๒

 มาตรา ๕๖ (๘) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๓ บทท่ี ๓ ทว ิการท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกบับุคคลอ่ืน มาตรา ๕๗ ทว ิ
     ถึงมาตรา ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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บทที ่๔ 
สหการ 

 
มาตรา ๕๘ ถา้มีกิจการใดอนัอยูภ่ายในอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งข้ึนไป

ท่ีจะร่วมกนัท าเพื่อให้เกิดประโยชน์อยา่งยิ่ง ก็ให้จดัตั้งเป็นองคก์ารข้ึนเรียกวา่สหการ มีสภาพเป็นทบวง
การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยผูแ้ทนของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย 

การจดัตั้งสหการจะท าไดก้็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะไดก้ าหนดช่ืออ านาจ
หนา้ท่ี และระเบียบการด าเนินงานไว ้

การยบุเลิกสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวธีิการจดัทรัพยสิ์นไวด้ว้ย 
มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และอาจกู้เงินได้ภายใตบ้งัคบั

มาตรา ๖๖ (๕) หรือ (๖) 
 

ส่วนที ่๔ 
เทศบัญญัต ิ

 
มาตรา ๖๐๗๔ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมายในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) เม่ือมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ทศบาลตราเทศบญัญติัหรือใหมี้อ านาจตราเทศบญัญติั 
ในเทศบญัญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผูล้ะเมิดเทศบญัญัติไวด้้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้

ก าหนดเกินกวา่หน่ึงพนับาท 

มาตรา ๖๑๗๕ เทศพาณิชยข์องเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบญัญติั กิจการใดท่ีเทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยไดอ้นัเกิดจากการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ี จะไม่ตราเป็นเทศบญัญติัก็ได ้

มาตรา ๖๑ ทวิ๗๖ ร่างเทศบญัญติัจะเสนอไดก้็แต่โดย 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

                                                                 
๗๔ มาตรา ๖๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๗๕ มาตรา ๖๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม๒๕๑๕ 
๗๖

 มาตรา ๖๑ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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(๓) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ิน 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูเ้สนอร่างเทศบญัญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล     
ลงนามรับรองไม่นอ้ยกวา่สองคน 

ร่างเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเม่ือมีค ารับรอง      
ของนายกเทศมนตรี 

มาตรา  ๖๑ ตรี๗๗ ร่างเทศบญัญตัิเกี่ยวกบัการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย ์       
หรือร่างเทศบญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การจัดเก็บ  ยกเลิก  ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อน  หรือวางระเบียบ  การบังคับ          
อนัเก่ียวกบัภาษีอากร 

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกูเ้งิน การค ้าประกนั หรือการใชเ้งินกู ้
(๔) การคลงั การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิ์น การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 

การจา้ง และการพสัดุ 
ในกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่ร่างเทศบญัญติัใดเป็นร่างเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงินท่ีจะตอ้งมี

ค ารับรองของนายกเทศมนตรี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูว้นิิจฉยั 
มาตรา ๖๒๗๘ ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีสภาเทศบาลไดมี้มติเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญติัใด

ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบญัญติัไปยงันายอ าเภอเพื่อส่งไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยงัผูว้่าราชการ
จงัหวดัพิจารณา 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึงให้เสร็จและส่งคืนประธาน 
สภาเทศบาลภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่ไดรั้บร่างเทศบญัญติันั้น ถา้ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบด้วยกบัร่างเทศบญัญัติ
ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบญัญัติตามวรรคหน่ึง ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผูว้่าราชการจังหวดัไม่เห็นชอบด้วย           
ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้ นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยงัสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่            
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัคืนมา ถา้สภาเทศบาลมีมติยืนยนัตามร่างเทศบญัญติั
เดิมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู ่ใหป้ระธานสภาเทศบาล     
                                                                 
๗๗

 มาตรา ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๗๘ มาตรา ๖๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ส่งร่างเทศบญัญติันั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติั และแจง้ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ทราบต่อไป  แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยนัภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติคืน            
จากผูว้่าราชการจังหวดั หรือยืนยนัตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม         

ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู ่ใหร่้างเทศบญัญติันั้นเป็นอนัตกไป๗๙ 

มาตรา ๖๒ ทวิ๘๐ (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๒ ตรี๘๑ ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไม่รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง 
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้ โดยแกไ้ข ปรับปรุง หรือยืนยนั
สาระส าคญัในร่างเทศบญัญติันั้น ทั้งน้ี ให้ยึดถือหลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ประโยชน์ของทอ้งถ่ินและประชาชนเป็นส าคญั 

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้ประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงสภาเทศบาลเสนอ
จ านวนเจ็ดคน และบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงนายกเทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคน
โดยให้แต่งตั้งภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติไม่รับหลกัการ และให้กรรมการทั้งสิบส่ีคน
ร่วมกนัปรึกษาและเสนอบุคคล ซ่ึงมิไดเ้ป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึง ท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ
ดงักล่าวภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีกรรมการครบจ านวนสิบส่ีคน 

ในกรณีท่ีไม่สามารถเสนอบุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบติัหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลท าหน้าท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการ
ดงักล่าวใหค้รบตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณาร่างเทศบญัญติัให้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนั
นบัตั้งแต่วนัท่ีได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวม
ผลการพิจารณาแลว้วนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว แลว้รายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั  
                                                                 
๗๙ มาตรา ๖๒ วรรคสาม แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
๘๐ มาตรา ๖๒ ทว ิเพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม 
๘๑ มาตรา ๖๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และต่อมา 
     แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัส่งร่างเทศบญัญตัิที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคส่ีให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลว้ให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบญัญติัดงักล่าว
ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทว ิภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบญัญติันั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาท่ีก าหนดให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั
รายงานต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 

มาตรา ๖๒ จัตวา๘๒ ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย      
ตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา้ ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัจากนายกเทศมนตรี 
หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบญัญติันั้น
ให้ร่างเทศบญัญติันั้นตกไป และให้ใชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแลว้ไปพลางก่อน 
ในกรณีเช่นวา่น้ี ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหมี้ค าสั่งยบุสภาเทศบาล 

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล  การเสนอ            
การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ  ท่ีมีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม       
ในการใชง้บประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได ้

มาตรา ๖๓ นอกจากท่ีไดมี้กฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน เทศบญัญติันั้นให้ใชบ้งัคบั
ได ้เม่ือประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านกังานเทศบาลแลว้เจด็วนัเวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน ถา้มีความระบุไวใ้น
เทศบญัญติันั้นวา่ใหใ้ชบ้งัคบัทนัที ก็ใหใ้ชบ้งัคบัในวนัท่ีไดป้ระกาศนั้น 

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทนัท่วงทีมิได ้คณะเทศมนตรี
อาจออกเทศบญัญติัชัว่คราวไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั และเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ี
ส านกังานเทศบาลแลว้ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้น าเทศบญัญติัชัว่คราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาล
เพื่ออนุมติั ถา้สภาเทศบาลอนุมติัแลว้ เทศบญัญติัชัว่คราวนั้นก็เป็นเทศบญัญติัต่อไป ถา้สภาเทศบาลไม่อนุมติั 
เทศบญัญติัชัว่คราวนั้นก็เป็นอนัตกไป แต่ทั้งน้ีไม่กระทบถึงกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่งท่ีใชเ้ทศบญัญติั
ชัว่คราวนั้น 

ค าอนุมติัและไม่อนุมติัของสภาเทศบาลท่ีกล่าวน้ี ใหท้ าเป็นเทศบญัญติั 
 
 
 
 
 
                                                                 
๘๒ มาตรา ๖๒ จตัวา เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส่วนที ่๕ 
การคลงัและทรัพย์สินของเทศบาล 

 
มาตรา ๖๕ งบประมาณประจ าปีของเทศบาลตอ้งตราข้ึนเป็นเทศบญัญติั ถา้เทศบญัญติั

งบประมาณออกไม่ทนัปีใหม่ ใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง 
ถา้ในปีใดจ านวนเงินซ่ึงไดอ้นุญาตไวต้ามงบประมาณปรากฏวา่ไม่พอส าหรับการใชจ่้าย

ประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นที่จะตอ้งตั้งรายรับหรือรายจ่ายข้ึนใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราข้ึนเป็น
เทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติม 

มาตรา ๖๖๘๓ เทศบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๓) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเทศบาล 
(๔) รายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
(๕) พนัธบตัร หรือเงินกู ้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๖) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่างๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๘) เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
(๙) รายไดอ่ื้นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
การกูเ้งินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรั้บ

อนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแลว้ 

มาตรา ๖๗๘๔ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจา้ง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใชส้อย 
(๕) ค่าวสัดุ 
(๖) ค่าครุภณัฑ ์
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 

                                                                 
๘๓ มาตรา ๖๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๘๔
 มาตรา ๖๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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(๘) เงินอุดหนุน 
(๙ ) ร าย จ่ าย อ่ืน ใดต ามข้อผู กพันห รือต าม ท่ี มี กฎห ม ายห รือระ เบี ยบ ของ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้

มาตรา ๖๗ ทวิ๘๕ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล
จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติัแลว้ 

มาตรา ๖๗ ตรี๘๖ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถา้เป็นการช าระเงินกูเ้ม่ือถึงก าหนด
ช าระ เทศบาลจะตอ้งช าระเงินกูน้ั้นจากทรัพยสิ์นของเทศบาลไม่ว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทน้ี
ไวห้รือไม ่

มาตรา ๖๘๘๗ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน ให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๖๙ ให้กระทรวงหาดไทยตราระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคลงัรวมตลอดถึงวธีิการ
งบประมาณ การรักษาทรัพยสิ์น การจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น การจดัหาพสัดุและการจา้งเหมาข้ึนไว ้

มาตรา ๗๐ โดยปกติใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทวงมหาดไทยจดัใหมี้การตรวจสอบการคลงั 
การบญัชี หรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปีละคร้ัง 

 

ส่วนที ่๖ 
การควบคุมเทศบาล 

 
มาตรา ๗๑ ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจงัหวดันั้น        

ให้ปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีให้มีอ านาจหน้าท่ีช้ีแจงแนะน าตกัเตือน
เทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้

ใหน้ายอ าเภอมีอ านาจหนา้ท่ีช่วยผูว้า่ราชการจงัหวดัควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น 
ให้ปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีให้มีอ านาจหน้าท่ีช้ีแจงแนะน าตกัเตือน
เทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
                                                                 
๘๕ มาตรา ๖๗ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๘๖
 มาตรา ๖๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๘๗ มาตรา ๖๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๗๒๘๘ เม่ือนายอ าเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น หรือผูว้า่ราชการ
จงัหวดั ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี   
ผูใ้ดปฏิบติัการของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอ าเภอหรือผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี ไดช้ี้แจงแนะน าตกัเตือนแลว้ไม่ปฏิบติัตามนายอ าเภอ
หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี มีอ านาจท่ีจะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงบัการปฏิบติัของนายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไวก่้อนได ้แลว้ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัรีบรายงานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในก าหนดสิบห้าวนันบัแต่วนัที่มีค  าสั่ง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัย
สั่งการตามสมควร 

ค าสั่ งของรัฐมนต รีว่ าก ารกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรค ก่อนไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผูก้ระท าการโดยสุจริต 

มาตรา ๗๓๘๙ ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพ
ของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ี หรือมีความประพฤติในทาง
จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมดว้ยหลกัฐาน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุ้ลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่งก็ได ้ค าสั่งของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา ๗๔๙๐ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม ผูว้่าราชการจงัหวดัจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อยบุสภาเทศบาลก็ได ้

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณี อ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ น้ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยบุสภาเทศบาลและใหแ้สดงเหตุผลไวใ้นค าสั่งดว้ย 

เม่ือมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้มี
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาล          
ภายในส่ีสิบหา้วนั 

มาตรา  ๗๕ ในเม่ือเห็นจ าเป็นท่ีจะใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง ก็ใหท้  าไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
                                                                 
๘๘ มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
๘๙ มาตรา ๗๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๙๐ มาตรา ๗๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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เม่ื อ ได้ มี พ ระ ราช ก ฤษ ฎี ก าให้ เท ศบ าล ใดอ ยู่ ใน ค ว าม ค วบ คุ ม ดู แ ล ขอ ง
กระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าท่ีของนายอ าเภอหรือผูว้่าราชการ
จงัหวดัอนัเก่ียวกบัเทศบาลนั้น ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ี้
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

ส่วนที ่๗ 
คณะกรรมการทีป่รึกษาการเทศบาล๙๑ 

 
มาตรา ๗๕ ทวิ ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหน่ึง  ประกอบดว้ย

ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน* อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง*อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมสามญัศึกษา อธิบดีกรมวิสามญัศึกษา อธิบดีกรมการแพทย ์
อธิบดีกรมอนามยั ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ ผูอ้  านวยการส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน* เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอีกไม่เกินหา้คน 

ให้ผูอ้  านวยการส่วนการปกครองท้องถ่ินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน*เป็น
เลขานุการคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและเสนอข้อแนะน า      
แก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบักิจการเทศบาลโดยทัว่ไป 

มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี 

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี  กรรมการ

ท่ีปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

                                                                 
๙๑ ส่วนท่ี ๗ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทว ิถึงมาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มโดย 
     พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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(๕) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่คดีความผิดท่ีเป็นลหุโทษ
หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

เม่ือกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
อาจแต่งตั้งผูอ่ื้นแทนได ้

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลผูไ้ด้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใ่นต าแหน่ง
ตามวาระเท่าผูท่ี้ตนแทน 

มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล  ถา้ประธาน
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีปรึกษา   
การเทศบาลท่ีมาประชุมเลือกกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวตอ้งมีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไม่ต ่ากวา่
ก่ึงจ านวนของกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๗๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งอยู่แลว้
ในวนัใช้พระราชบญัญติัน้ีพน้จากต าแหน่ง และให้ด าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ใหม่ภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนันบัแต่วนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี แต่ให้คณะเทศมนตรีท่ีพน้จากต าแหน่ง
ด าเนินกิจการในหนา้ท่ีของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกวา่คณะเทศมนตรีท่ีแต่งตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
เวน้แต่เทศบาลใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งแต่งตั้ งเจ้าพนักงานเท่าจ านวนคณะ
เทศมนตรีแห่งเทศบาลนั้นเขา้ด าเนินกิจการแทน ก็ใหค้ณะเทศมนตรีนั้นพน้จากหนา้ท่ี 
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การรักษาพระราชบัญญัติ 
 

มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
และใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
      จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
             นายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๙๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล        
พ.ศ. ๒๔๙๖  ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในเวลาน้ีบางมาตรายงัไม่ เหมาะสม เช่น ให้เทศบาลกู้เงินได้เฉพาะ           
จากกระทรวงทบวงกรมหรือองค์การต่างๆ เท่านั้น และบางกรณีก็มิไดก้  าหนดความรับผิดชอบผูกพนั
การช าระเงินกูท่ี้กระทรวงการคลงัค ้าประกนัไวใ้ห้แน่นอน จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและ
รัดกุมยิง่ข้ึน 
 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๙๙๓ 
 

มาตรา ๑๐ สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแห่งเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว      
ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้คงอยู่ในต าแหน่งไดต่้อไปจนถึงคราวออกตามวาระและถา้ต าแหน่ง
ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนก่อนถึงคราวออกตามวาระจะแต่งตั้งสมาชิกข้ึนแทนต่อไปตามมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได ้

มาตรา ๑๑ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากสมควรท่ีจะยกเลิกสมาชิก
สภาเทศบาลประเภทท่ีสอง เพื่อให้มีแต่สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงราษฎรเป็นผูเ้ลือกตั้งแต่ประเภทเดียว กบั
แก้ไขเพิ่มเติมไม่ตอ้งให้มีการแต่งตั้งผูมี้คุณสมบติั และวิทยฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะ     
เป็นผูเ้ร่ิมการส าหรับท้องถ่ินท่ีเป็นสุขาภิบาลอยู่ก่อนแล้วจดัตั้งข้ึนเป็นเทศบาล เพราะท้องถ่ินท่ีเป็น
สุขาภิบาลอยู่ก่อนแลว้นั้นไดมี้การปฏิบติัหน้าท่ีของทอ้งถ่ินต่อเน่ืองกนัมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจาก
ราษฎรเขา้สมทบเป็นกรรมการสุขาภิบาลอยูแ่ลว้ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งให้มีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็น
ผูเ้ร่ิมการอีก นอกจากน้ีการเปล่ียนช่ือเทศบาลยงัไม่มีบทบญัญติัระบุไวช้ดัแจง้วา่จะกระท าไดโ้ดยวิธีใด
เพื่อไม่ให้มีปัญหาจึงสมควรจะไดมี้บทบญัญติัไวเ้สียให้ชดัวา่ การเปล่ียนช่ือเทศบาลใหต้ราเป็นพระราช
กฤษฎีกา จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา 
 
 
 
                                                                 
๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนท่ี ๙๘/หนา้ ๑๖๒๕/๒๗ ธนัวาคม ๒๔๙๘ 

๙๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๔/ตอนท่ี ๑๑/หนา้ ๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ 
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พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๙๔ 
 

มาตรา ๖ ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งขา้ราชการไปด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบติักิจการของเทศบาลใดเป็นการชัว่คราวได ้โดยไม่ขาดจากความเป็นขา้ราชการและ
คงไดรั้บเงินเดือนทางสังกดัเดิม ถา้แต่งตั้งขา้ราชการสังกดักระทรวงอ่ืน ให้กระทรวงมหาดไทยท าความ
ตกลงกบักระทรวงเจา้สังกดัก่อนแต่งตั้ง 

ใหข้า้ราชการผูไ้ดรั้บแต่งตั้งมีฐานะอยา่งเดียวกบัพนกังานเทศบาลทุกประการ 
มาตรา ๗ การจดัท ากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แห่งพระราช 

บญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดใหเ้ป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระทัง่กิจการใดๆ ท่ีเทศบาลจดัท าอยู่ในวนัท่ีพระราช 

บญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตราน้ีใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๘ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องทางปฏิบัติ       
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล และเพื่อก าหนดรายจ่ายของเทศบาลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการงบประมาณ 
 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๙๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยงัมีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัการมอบหมายอ านาจของคณะเทศมนตรีและนายกเทศมนตรี
ในการปฏิบติังานประจ าทั้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติัและอตัราค่าปรับคดีละเมิดเทศบญัญติัก็
ยงัไม่อยูใ่นระดบัท่ีสมควร จึงเห็นสมควรแกไ้ขพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดงัน้ี 

๑. ให้คณะเทศมนตรีมอบอ านาจให้นายกเทศมนตรี เทศมนตรีหรือพนกังานเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรีจะมอบอ านาจให้เทศมนตรีหรือพนกังานเทศบาลท ากิจการใดๆ ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
งานประจ าตามปกติ ซ่ึงกฎหมายระบุวา่เป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีได ้
                                                                 
๙๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนท่ี ๑๘/หนา้ ๒๐๐/๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๐๕ 

๙๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนท่ี ๒๖/หนา้ ๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐ 
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๒. แกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติัของนายกเทศมนตรี
และเทศมนตรี เพื่อให้มีอ านาจสั่งเรียกพยานมาเพื่อบนัทึกถอ้ยค าประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีได ้
ถา้ไม่มาใหถื้อวา่เป็นการขดัค าสั่งเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

๓. แกไ้ขอตัราค่าปรับคดีละเมิดเทศบญัญติัใหสู้งข้ึนจากหน่ึงร้อยบาท เป็นหน่ึงพนับาท 
 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๙๖ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีตามพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัเทศบาลยงัไม่อาจจดัท ากิจการในหน้าท่ีบางอย่าง  นอกเขต
เทศบาล หรือลงทุนร่วมกบัราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือบุคคลอ่ืนได ้ฉะนั้น เพื่อให้เทศบาลด าเนินกิจการ
ดงักล่าวให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินยิ่งข้ึน จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยเทศบาล
บางมาตราเสียใหม ่
 

ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที ่๓๓๖ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕๙๗ 
 

โดยที่คณะปฏิวตัิพิจารณาเห็นว่า เทศบาลเป็นหน่วยบริหารราชการของทอ้งถิ่น       
ควรจะไดป้ฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และมุ่งขจดัปัญหาความเดือดร้อนบ าบดัทุกข์
บ ารุงสุขของประชาชนอย่างแทจ้ริง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยเทศบาล  
บางมาตราใหรั้ดกุมและชดัเจนยิง่ข้ึน 
 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๙๘ 
 

มาตรา ๔ ให้เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซ่ึงยงัไม่มีโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือ
ทอ้งถ่ิน จดัตั้งโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ินข้ึนภายในก าหนดสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติั
น้ีใช้บงัคบั แต่ถา้มีเหตุอนัสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไป    
ไดอี้กไม่เกินสองปี 

มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

                                                                 
๙๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนท่ี ๔๖/หนา้ ๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ 

๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๒๐๒/๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ 
๙๘

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๐๒/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัเทศบาล    
พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดก้ าหนดหนา้ท่ีต่างๆ ให้เทศบาลตอ้งจดัท าภายในเขตเทศบาล แต่กิจการบางอยา่งท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนผูย้ากจน คือกิจการโรงรับจ าน าและกิจการสถานสินเช่ือเทศบาลยงัมิไดมี้หนา้ท่ี
ท่ีจ  าตอ้งจดัท าข้ึนตามพระราชบญัญติัน้ี และโดยท่ีพิจารณาเห็นวา่กิจการโรงรับจ าน าและกิจการสถาน
สินเช่ือธนาภิบาลเป็นแหล่งท่ีอ านวยช่วยเหลือประชาชนผูย้ากจนในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเก่ียวกบัการเงิน
เพื่อยงัชีพของครอบครัว สมควรก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีตอ้งจดัให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน า
หรือกิจการสถานสินเช่ือธนาภิบาลภายในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครทุกแห่งเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผูย้ากจนต่อไป จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๙๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัเทศบาล    
พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรายงัไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณ 
ไดก้ าหนดให้ผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งส่งร่างเทศบญัญติัท่ีสภาเทศบาลไม่รับหลกัการและผูว้่าราชการ
จงัหวดัไม่เห็นชอบด้วยกบัสภาเทศบาลท่ีไม่รับหลกัการ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณา ซ่ึงท าให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตวัในการบริหารงานทอ้งถ่ิน สมควรแกไ้ขให้เหมาะสม 
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๐๐ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี กิจการงาน    
ของเทศบาลเมืองไดเ้พิ่มภาระและความรับผดิชอบต่อสังคมมากข้ึน เน่ืองจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ 
การศึกษา การผงัเมือง การสาธารณูปโภค และการบริการแก่สาธารณะ แต่จ านวนเทศมนตรีของเทศบาล
ยงัมีจ านวน ๒ คน เท่ากับเทศบาลต าบลท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๔๙ ความรับผิดชอบในภาระต่างๆ 
ปัจจุบันเท่ากับเทศบาลนครซ่ึงมีเทศมนตรีถึง ๔ คน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงสมควรแก้ไขเพิ่มจ านวน
เทศมนตรีตามสัดส่วนของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลและความรับผิดชอบในภาระต่างๆ ท่ีนับวนัยิ่ง
สลบัซบัซอ้นข้ึน 
 
                                                                 
๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๓๗/๒๔ ธนัวาคม ๒๕๑๙ 

๑๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๓๑/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๕/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 
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พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๑ 
 

มาตรา ๑๔ บรรดากิจการทั้งหลายท่ีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กระท าไปก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ี          
ใชบ้งัคบั หรือจนถึงวนัท่ีมีการยบุสภาเทศบาลใหเ้ป็นอนัใชบ้งัคบัไดแ้ละมีผลผกูพนัเทศบาล 

มาตรา ๑๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดก้ าหนดวนัรับสมคัรเลือกตั้งและวนัเลือกตั้ง
ไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้มีผลใช้บงัคบัต่อไปตามระยะเวลาท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดั
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๖ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา      
จกัรไทยไดก้ าหนดหลกัการในการจดัระเบียบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนใหม่เพื่อให้เป็นไปตามหลกั
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
เทศบาลในส่วนของวาระการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ขอ้ห้ามและการส้ินสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาล การพน้จากต าแหน่งเทศมนตรีและคณะเทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้ง
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๒ 

 
มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๒๑ ให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบักบัเทศบาลทุกแห่งนบัแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป 
เวน้แต่กรณีท่ีบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

 
                                                                 
๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๕ ก/หนา้ ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 

๑๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๑ ก/หนา้ ๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



 

 

150 

(๑) ในกรณีท่ีตอ้งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
แห่งใดโดยเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุมีการยบุสภาหรือถึงคราวออกตามวาระและเป็นการเลือกตั้ง
ของเทศบาลแห่งนั้นในคร้ังแรกนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตามบทท่ี ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีในคราวเดียวกนั โดยมิให้น ามาตรา ๑๔ 
แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีมาใช้บงัคบั แต่เม่ือ
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งในคร้ังดงักล่าวเขา้รับต าแหน่งแลว้ ให้น า
มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั
กบัเทศบาลแห่งนั้น 

(๒) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลต าบลแห่งใดเป็นเทศบาลเมืองก่อนถึง
วนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ให้น าความใน (๑) มาใช้บงัคบักบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองนั้นดว้ยโดยอนุโลม 

การบริหารเทศบาลต าบลให้ด าเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทท่ี ๒ 
คณะเทศมนตรี ต่อไป ทั้งน้ี จนกวา่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลต าบลข้ึนใหม่เป็นการเลือกตั้ง
ทัว่ไปหลงัจากวนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณีเช่นวา่น้ีให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัส าหรับการเลือกตั้งคร้ังท่ีจะจดัใหมี้ข้ึนนั้น 

มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีเทศบาลใดไดก้ าหนดวนัเลือกตั้งไวแ้ลว้ก่อนวนัจดัท าประชามติ
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ด าเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรีต่อไปตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๒๓ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารท้องถ่ินให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บงัคบักับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

ในการสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลเรียกเก็บค่าสมคัรเป็นเงิน
จ านวนหา้พนับาท 

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหถื้อเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน         

ให้ใชห้น่วยเลือกตั้งท่ีเลือกตั้ง เจา้พนักงานผูด้  าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนนเจา้หน้าท่ี
คะแนน และบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งร่วมกนัก็ได ้

ใบสมคัรและบตัรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย
อาจออกระเบียบก าหนดวธีิปฏิบติัในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได ้
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มาตรา ๒๔ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา      
จกัรไทยก าหนดให้คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน และการเลือกตั้งคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของประชาชนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควร
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกนัเอง
ของสมาชิกสภาเทศบาล เป็นให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพื่อให้
ราษฎรไดมี้ส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของราษฎรในทอ้งถ่ินโดยตรง นอกจากน้ี 
สมควรปรับปรุงการปฏิบติังานของสภาเทศบาลให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกนัดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป  

ตามพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๓ 
 

มาตรา ๖๓ ในพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๙๖ ให้แกไ้ขค าวา่“กรมมหาดไทย” 
เป็น “กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน” และค าว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็น“อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้ งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงได้มีการ  
ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว้ และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติัให้โอนอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของ
ส่วนราชการใหม ่โดยใหมี้การแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีโอนไปดว้ย ฉะนั้น 
เพื่ออนุมติัให้เป็นไปตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควร
แกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจน   
ในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าท่ีว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอน
ภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแล้ว โดย
                                                                 
๑๐๓ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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แกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้มีการเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติั
หน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอ านาจหน้าท่ี และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตดัโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วน
ราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว้ซ่ึงเป็นการแกไ้ขให้ตรงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว 
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 

พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๔ 
 

มาตรา ๔๖  บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระหรือ   
มีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้บทบญัญติัในส่วนท่ี ๒ บทท่ี ๑ สภาเทศบาล และบทท่ี ๒     
คณะเทศมนตรี ในส่วนท่ี ๔ เทศบญัญติั และในส่วนท่ี ๖ การควบคุมเทศบาลแห่ง พระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ยงัคงใช้บงัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบัพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๗ ในวาระเร่ิมแรกเป็นเวลาส่ีปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มิให้น า
บทบัญญัติในมาตรา ๔๘  เบญจ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม        
โดยพระราชบญัญติัน้ี มาใชบ้งัคบักบัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

มาตรา ๔๘ บรรดาบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดการจ่าย
เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี            
รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี การจ่ายเงินค่าป่วยการแก่
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมให้แก่
กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหใ้ชต่้อไปจนกวา่
จะไดมี้การออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๙ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 

                                                                 
๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/หนา้ ๑/๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัเทศบาล    
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและ
รูปแบบนายกเทศมนตรี เพื่อให้การบริหารเทศบาลเป็นไปในรูปแบบเดียวกนั โดยให้นายกเทศมนตรี   
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกอบกบัมีบทบญัญติับางมาตรายงัไม่เหมาะสมกบัการบริหารงาน
ของเทศบาล  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ              
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

--------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ  

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พระราชบญัญัติน้ีมีบทบญัญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท า
ไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภาดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  แต่จะใช้บังคับแก่การเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินของ      
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดและเม่ือใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

การด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง  ให้นายกรัฐมนตรีรับฟัง
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๗/หนา้ ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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มาตรา ๓ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิน้ีแก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทใดแล้ว ให้ยกเลิก
กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประเภทนั้น ดงัต่อไปน้ี 

(๑) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๒) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั พุทธศกัราช ๒๔๘๒ 
(๓) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(๔) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๕) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๗) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๘) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๒ 
(๙) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๖ 
(๑๑) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๑๒) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๑๓) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๑๗ 
(๑๔) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๑๗ 
(๑๕) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๒๓ 
(๑๖) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๓๘ 
(๑๗) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๑ 
ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดให้การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืน เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัติน้ีแก่การเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืนนั้นก่อน ให้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทอ่ืน ซ่ึงถูกยกเลิกไปตามวรรคหน่ึงยงัคงให้ใชบ้งัคบัแก่
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงยงัมิได้มี 
พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี 
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เม่ือได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ีแก่การเลือกตั้ งสมาชิก        
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดแลว้ บรรดาบท กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือค าสั่งใดท่ีขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีให้ใช้
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีแทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน                 
ท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

“สภาทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาล  สภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพทัยา และสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

“ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” หมายความรวมถึง คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
“หัวหน้าพนักงานส่วนทอ้งถิ่น” หมายความว่า ปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพทัยา และหัวหน้า
พนกังานหรือหวัหนา้ขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจงัหวดัตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึง ผูอ้  านวยการเขตและปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ า
ก่ิงอ าเภอ 

“เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั” หมายความว่า ขา้ราชการต ารวจหรือขา้ราชการพล
เรือนหรือขา้ราชการทหารหรือพนกังานฝ่ายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืน
ของรัฐท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตั้ง 

“ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
“ผูส้มคัร” หมายความวา่ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
“ผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง” หมายความวา่ ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
“การเลือกตั้ง” หมายความวา่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
“วนัเลือกตั้ง” หมายความว่า วนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา่ ทอ้งท่ีท่ีก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความวา่ ทอ้งถ่ินท่ีก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท าการลงคะแนน
เลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งใดท่ีเลือกตั้งหน่ึง 

“ท่ีเลือกตั้ ง” หมายความว่า สถานท่ีท่ีก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้ง และให้
หมายความรวมถึงบริเวณท่ีก าหนดข้ึนโดยรอบท่ีเลือกตั้ง 

“จงัหวดั” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อ าเภอ” หมายความรวมถึง เขตและก่ิงอ าเภอ 
“ต าบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจงัหวดั” หมายความรวมถึง ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 
“ท่ีวา่การอ าเภอ” หมายความรวมถึง ส านกังานเขตและท่ีวา่การก่ิงอ าเภอ 
“เทศบาล” หมายความรวมถึง  เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน            

ท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มี

อ านาจออกประกาศ ระเบียบ  ข้อก าหนด หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติการ       
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๖ ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งผูส้มัครได้ไม่เกิน

จ านวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 
การเลือกตั้ง ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจดัให้มีการเลือกตั้งภายในส่ีสิบห้าวนั  นบัแต่

วนัท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวนั  นบัแต่วนัท่ี
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เวน้แต่
วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจะเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจมีค าสั่ งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้ ง          
ตามวรรคหน่ึงไดต้ามความจ าเป็นเม่ือมีพฤติการณ์พิเศษ โดยตอ้งระบุเหตุผลการมีค าสั่งดงักล่าวดว้ย 

ในการจดัให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการจดัการเลือกตั้ง 
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มาตรา ๘ เม่ือมีกรณีท่ีตอ้งมีการเลือกตั้ง ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา ๑๙ ประกาศใหมี้การเลือกตั้ง ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) วนัเลือกตั้ง 
(๒) วนัรับสมคัรเลือกตั้ง ซ่ึงตอ้งให้มีการเร่ิมรับสมคัรไม่เกินสิบวนันบัแต่วนัประกาศ

ใหมี้การเลือกตั้ง และตอ้งก าหนดวนัรับสมคัรไม่นอ้ยกวา่หา้วนั 
(๓) สถานท่ีรับสมคัรเลือกตั้ง 
(๔) จ านวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีจะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
(๕) จ านวนเขตเลือกตั้ง ซ่ึงตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัอ าเภอหรือต าบลหรือเขตทอ้งท่ีท่ี

อยูภ่ายในเขตเลือกตั้ง 
(๖) หลกัฐานการสมคัรรับเลือกตั้ง 
การก าหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจงัหวดัก่อน 
ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้ปิดไว  ้ณ ท่ีท  าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น และ

สถานท่ีอ่ืนตามท่ีผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นสมควร 
มาตรา ๙ ใหผู้อ้  านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรมีหนา้ท่ี

จดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้งใหถู้กตอ้งตามความจริง 

มาตรา ๑๐ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งทั้งหมด
เวน้แต่ค่าใชจ่้ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 

ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายใน      
การเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นตามความจ าเป็น 

มาตรา ๑๑ เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
สุจริต และเท่ียงธรรม นอกจากอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจ           
ออกระเบียบเก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการด าเนินการในเร่ืองใดๆ ได้เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับ    
พระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ระเบียบดงักล่าวตอ้งไม่มีผลเป็นการตดัสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด  และเม่ือประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งมีอ านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเวน้การด าเนินการท่ีเก่ียวกับ         
การเลือกตั้งตามท่ีบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ีเฉพาะในการเลือกตั้งนั้น เพื่อให้เหมาะสมแก่การด าเนินการ
เลือกตั้งใหม่ใหเ้ป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรมได ้
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หมวด ๒ 
เขตเลอืกตั้ง หน่วยเลอืกตั้ง และทีเ่ลอืกตั้ง 

 
มาตรา ๑๓ การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใด        

มีจ  านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้งเกิน     
หน่ึงแสนคนให้แบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑ์จ านวนราษฎรหน่ึงแสนคน เศษของ     
หน่ึงแสนถา้เกินหา้หม่ืนใหเ้พิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นไดอี้กหน่ึงเขตเลือกตั้ง 

(๒ ) การเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ ถือเขตอ าเภอเป็น            
เขตเลือกตั้ง ในกรณีท่ีอ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหน่ึงคนให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับ
จ านวนสมาชิกท่ีจะพึงมีในอ าเภอนั้น 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก      
สภาเทศบาลนครหรือการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยา       
เป็นส่ีเขตเลือกตั้ง และตอ้งมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากนัทุกเขตเลือกตั้ง 

(๔ ) การเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ ถือเขตหมู่บ้านเป็น            
เขตเลือกตั้ง 

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ให้ถือเขตขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เวน้แต่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา ๑๔ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตอ้งพยายามจดัให้มีจ  านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดและตอ้งแบ่งพื้นท่ีของแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกนั ในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชน
หนาแน่นอาจก าหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น ้ าเป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้ งได ้
ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิใหน้ าพื้นท่ีเพียงบางส่วนของเขตหน่ึงไปรวมกบัเขตอ่ืน 

มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ งตามมาตรา ๑๔  ให้ผูอ้  านวยการ
ทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎร        
เป็นรายจงัหวดั รายอ าเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนต าบล รายต าบลและรายหมู่บ้านให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางประกาศจ านวน
ราษฎรทั้งประเทศ 
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ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขตจงัหวดั  เขตอ าเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เขตต าบล หรือเขตหมู่บ้าน ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

มาตรา ๑๖ การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ให้ใชเ้ขตของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๗ ให้ผู ้อ  านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด      
หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งท่ีจะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ให้กระท าก่อนวนัเลือกตั้งไม่
นอ้ยกวา่ยีสิ่บวนั โดยใหท้ าเป็นประกาศปิดไว ้ณ ท่ีท  าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น และสถานท่ี
อ่ืนท่ีเห็นสมควรรวมทั้งให้จดัท าแผนท่ีสังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งไวด้ว้ย 

การเปล่ียนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ งหรือท่ีเลือกตั้ ง ให้กระท าได้โดยประกาศ     
ก่อนวนัเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวนั เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปล่ียนแปลงก่อนวนัเลือกตั้ ง      
นอ้ยกวา่สิบวนัก็ไดแ้ละใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ การก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ให้ค  านึงถึงความสะดวกในการ
เดินทางมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) ใหใ้ชเ้ขตหมู่บา้นเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีท่ีหมู่บา้นใดมีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
จ  านวนน้อยจะให้รวมหมู่บา้นตั้งแต่สองหมู่บา้นข้ึนไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกนัก็ได ้ส าหรับในเขต
เทศบาล  เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจก าหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือ           
ซอย คลอง หรือแม่น ้าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได ้

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละแปดร้อยคนเป็นประมาณ   
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภยัในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะ
ก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มข้ึนโดยใหมี้จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งนอ้ยกวา่จ านวนดงักล่าวก็ได ้

ท่ีเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนเขา้ออกไดส้ะดวกและมีป้ายหรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของท่ีเลือกตั้งตามลกัษณะของทอ้งท่ีและภูมิประเทศไวด้ว้ย 
และเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภยัของผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะก าหนดท่ีเลือกตั้งนอกเขตของ
หน่วยเลือกตั้งก็ไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัหน่วยเลือกตั้งนั้น 
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หมวด ๓ 
การด าเนินการเลอืกตั้ง 

 
มาตรา ๑๙ เม่ือมีกรณีท่ีตอ้งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัแต่งตั้งหัวหน้าพนักงาน
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วยหัวหน้าพนักงานส่วนทอ้งถ่ินนั้น และ
กรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าส่ีคนแต่ไม่เกินหกคน เป็นผูรั้บผิดชอบ ในการจดัให้มีการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติน้ี และต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนดค าสั่ง หรือการมอบหมายของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 

การสรรหา การแต่งตั้ ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๒๐ ใหผู้อ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รับสมคัรเลือกตั้ง 
(๒) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 
(๓) แต่งตั้งและจดัอบรมเจา้พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตั้ง 
(๔) ตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และด าเนินการเพิ่มช่ือหรือถอนช่ือผูมี้สิทธิ

เลือกตั้ง 
(๕) ด าเนินการเก่ียวกบัการลงคะแนนเลือกตั้ง การนบัคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผล

การนบัคะแนนเลือกตั้ง 
(๖) จดัใหมี้หีบบตัรเลือกตั้งและวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
(๗) ด าเนินการอ่ืนอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีใดตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการการเลือกตั้ ง    

ประจ าจงัหวดัอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายใหค้ณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผูช่้วยเหลือในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดต้ามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
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มาตรา ๒๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้งและการแต่งตั้ง
เจา้พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตั้งของผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มช่ือ
หรือถอนช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ก ากับดูแล และอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
เลือกตั้งและการประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) ก าหนดสถานท่ีรวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง 
และรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 

(๕) ปฏิบติัการใดตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัมอบหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ ง   
ประจ าจงัหวดัมีอ านาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง    
ส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผูช่้วยเหลือในการปฏิบติังาน    
ในการเลือกตั้งไดต้ามสมควร 

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้นายอ าเภอด าเนินการในเร่ืองใดท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ีได ้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีนายอ าเภอได้รับค าสั่งให้ด าเนินการในเร่ืองใดตามวรรคหน่ึง ให้บรรดา
อ านาจหน้าท่ีของผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี     
ในเร่ืองนั้นเป็นอ านาจหนา้ท่ีของนายอ าเภอ 

มาตรา ๒๓ ก่อนวนัเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวนั ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่งตั้งผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นเจา้พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตั้ง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูอ้  านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้งหน่ึงคน 

(๒)๒ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจ  านวนเจ็ดคน ประกอบดว้ยประธานกรรมการ
หน่ึงคน และกรรมการอีกหกคน มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการลงคะแนนเลือกตั้งในท่ีเลือกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้ง 
                                                                 
๒ มาตรา ๒๓ (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ 
    ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ในการประชุมเพื่อวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดท่ีมีอยู ่และการลงมติให้ใชเ้สียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานออก
เสียงช้ีขาด 

ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตั้งอยา่งนอ้ยท่ีเลือกตั้งละสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ ง รวมทั้ งอ านาจหน้าท่ีของผูอ้  านวยการประจ าหน่วย
เลือกตั้ ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ ง           
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๒๔ ในวนัเลือกตั้ง ถา้ถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแลว้มีกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบติัหน้าท่ีไม่ครบเจ็ดคน ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเท่าท่ีมีอยู่ในขณะนั้น
แต่งตั้งผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจนครบเจด็คนไปพลางก่อน
จนกวา่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ีไดรั้บแต่งตั้งไวแ้ลว้จะมาปฏิบติัหนา้ท่ี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งส ารองไว ้ใหผู้น้ั้นเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

มาตรา ๒๕ เม่ือมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นจดัให้พนกังานส่วนทอ้งถ่ินช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในกรณี ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีพนักงานส่วนท้องถ่ินไม่ เพียงพอ              
ในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร้องขอต่อ           
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อมีค าสั่งให้ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในจงัหวดันั้นให้ช่วยเหลือในการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการเลือกตั้งได ้

ให้ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค าสั่งตามวรรคสองมีหน้าท่ีปฏิบติัตามท่ี
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ และพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในการ
เลือกตั้ง 
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ให้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอจดัให้มีเจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตั้งตามท่ีผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ร้องขอ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ผูพ้บการกระท า
ความผิดแจง้ต่อพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย ในการเลือกตั้ง
หรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตั้ง 

ถา้ผูพ้บการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจา้พนักงานผูด้  าเนินการเลือกตั้งหรือ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตั้งให้
ด าเนินการกล่าวโทษหรือด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ งหรือเจ้าหน้าท่ีรักษา     
ความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตั้งพบการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีในวนัเลือกตั้ง หรือไดรั้บ
แจง้โดยมีพยานหลกัฐานอนัน่าเช่ือถือ และผูก้ระท าความผิดยงัปรากฏตวัอยู่ในบริเวณท่ีเลือกตั้งให้
เจา้หน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตั้งมีอ านาจจบักุม
และควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป โดยให้ถือวา่เป็นกรณีพบการ
กระท าความผดิซ่ึงหนา้ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
ผูส้มคัร ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หรือผูมี้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในการเลือกตั้งตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง แจง้ต่อพนกังานสอบสวนว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีหรือใน
กรณีท่ีพนักงานสอบสวนทราบถึงการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการสอบสวนทนัทีโดยไม่ตอ้งมีผูม้าร้องทุกขห์รือกล่าวโทษ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีมีขอ้เท็จจริงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ขา้ราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ
กระท าการใดๆ โดยมิชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ีอนัเป็นการกลัน่แกลง้ผูส้มคัรใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอ านาจหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสั่งใหย้ติุหรือระงบัการกระท านั้นได ้

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูอ้  านวยการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๑ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นายอ าเภอ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
และผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เป็นไปตามท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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ก าหนดตามบญัชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทนซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดไว ้โดยค านึงถึงอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความแตกต่างของปริมาณงานในการด าเนินการ
เลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทหรือแต่ละแห่ง 

มาตรา ๓๒ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัพิมพ ์ควบคุมการพิมพ ์
และจดัส่งบตัรเลือกตั้ง และให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจดัพิมพบ์ตัร
เลือกตั้ง 

 

หมวด ๔ 
ผู้มสิีทธิเลอืกตั้งและบัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง 

 
มาตรา ๓๓ บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้งไดส้ัญชาติไทย

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
(๓) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี

นบัถึงวนัเลือกตั้ง และ 
(๔) คุณสมบติัอ่ืนท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 
ในกรณีท่ีมีการยา้ยทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหน่ึงไปยงัอีกเขตเลือกตั้งหน่ึง

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน อนัท าให้บุคคลมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง     
เป็นเวลาติดต่อกนัน้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวนัเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง      
ในเขตเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

มาตรา ๓๔ บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้งเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 

(๑) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
(๓) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
(๔) อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๕) มีลกัษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 
 



 

 

166 

มาตรา ๓๕ ผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๓๓ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๓๔      
มีหนา้ท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เวน้แต่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไดแ้จง้เหตุดงัต่อไปน้ีต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งก็ได ้

(๑) เจบ็ป่วย ไม่วา่ถึงขนาดตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ 
(๒) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
(๓) มีอายเุกินเจด็สิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(๔) ไม่อยูใ่นภูมิล าเนาในเวลาเลือกตั้ง 
(๕) เหตุอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การแจง้เหตุตามวรรคหน่ึง ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงรับผิดชอบในการจดัให้มีการเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั 
โดยจะจดัส่งหนงัสือแจง้เหตุนั้นทางไปรษณียก์็ได ้ในการน้ี ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินบนัทึกเหตุท่ีไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไวใ้นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และเก็บ
หนงัสือแจง้เหตุนั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การแจง้เหตุตามวรรคสอง ไม่เป็นการตดัสิทธิผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นท่ีจะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง 

มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแ้จง้เหตุตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง ให้ผูน้ั้นท าหนังสือแจง้เหตุดงักล่าวต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในเจ็ดวนันับแต่วนัเลือกตั้ง และให้น าความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

เม่ือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับหนังสือแจ้ง    
เหตุตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหท้  าการตรวจสอบหลกัฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถา้พบวา่มีผูม้าแสดงตนและ
ลงคะแนนเลือกตั้งแทนผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรมีค าสั่งให้
เพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม่ 

มาตรา ๓๗ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยมิไดแ้จง้เหตุตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหน่ึงหรือมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง ใหผู้น้ั้นเสียสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(๑) สิทธิยืน่ค  าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๒) สิทธิร้องคดัคา้นการเลือกก านันและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ี 
(๓) สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๔) สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
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(๕) สิทธิเขา้ช่ือร้องขอให้สภาทอ้งถ่ินพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

(๖) สิทธิเขา้ช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

การเสียสิทธิตามวรรคหน่ึง ให้มีก าหนดเวลาตั้งแต่วนัเลือกตั้งคร้ังท่ีผูน้ั้นไม่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งจนถึงวนัเลือกตั้งคร้ังท่ีผูน้ั้นไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

มาตรา ๓๘ เม่ือไดมี้ประกาศให้มีการเลือกตั้งแลว้ ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากบญัชี
รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ให้ถูกตอ้งตามความจริง และประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ไวโ้ดยเปิดเผย ณ  ศาลากลางจังหวดัหรือท่ีว่าการอ าเภอท่ีตั้ งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้ น ท่ีท าการองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีเลือกตั้ง และสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควรก่อน
วนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบวนั และแจง้รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งใหเ้จา้บา้นทราบก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่
สิบหา้วนั 

ในกรณีท่ีผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่การจดัท า
บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่ามีการยา้ยบุคคลใดเขา้มาใน
ทะเบียนบา้นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่วา่จะพบเหตุดงักล่าวก่อนหรือหลงัการประกาศ
บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริงให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีค าสั่งให้แกไ้ขหรือถอนช่ือบุคคลนั้นออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งได ้

มาตรา ๓๙ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือเจา้บา้นผูใ้ดเห็นวา่ตนหรือผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นของ
ตนไม่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจง้เป็นหนังสือต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่สิบวนั 

เม่ือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับหนังสือตาม
วรรคหน่ึงแล้วให้รีบตรวจสอบหลกัฐาน  ถ้าเห็นว่าผูแ้จง้หรือผูมี้ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเพิ่มช่ือผูน้ั้ นลง        
ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจง้ให้ผูแ้จง้และเจา้บา้นทราบ แต่ถา้เห็นวา่บุคคลผูแ้จง้หรือ
ผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพร้อมทั้งแจง้ให้ผูแ้จง้
หรือเจา้บา้นทราบภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นว่าผูแ้จง้หรือผูมี้ช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ให้มีค  าสั่ง
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เพิ่มช่ือผูน้ั้นลงในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งและให้แจง้ไปยงัผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเร็ว ในการน้ี ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแจง้ให้ผูแ้จง้
และเจา้บา้นทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๔๐ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเห็นวา่ผูมี้ช่ือปรากฏอยูใ่นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ท่ีไดป้ระกาศตาม ๓๘ วรรคหน่ึง เป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยืน่ค  าร้องต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่สิบวนั เพื่อใหถ้อนช่ือผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ผูน้ั้นออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

เม่ือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาแลว้เห็นว่า     
ผูมี้ช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค  าสั่งถอนช่ือผูน้ั้นออกจากบญัชี
รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งและแจง้ให้ผูย้ื่นค าร้องและเจา้บ้านทราบ ถ้าผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่าผูมี้ ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ งเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ ง          
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพร้อมทั้งแจง้ให้ผูย้ืน่ค  าร้อง
ทราบภายในสามวนันบัแต่วนัไดรั้บค าร้อง ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเห็นว่าผูมี้ช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค  าสั่งถอนช่ือ    
ผูน้ั้นออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และให้น าความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

ถ้าเจา้บ้านผูใ้ดเห็นว่าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งปรากฏช่ือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิได้มีช่ือ     
อยูใ่นทะเบียนบา้นของตน เม่ือเจา้บา้นหรือผูซ่ึ้งเจา้บา้นมอบหมายน าหลกัฐานทะเบียนบา้นมาแสดงให้
เห็นว่าไม่มีช่ือบุคคลนั้นอยู่ในทะเบียนบา้น ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แลว้แต่กรณี มีค  าสั่งถอนช่ือบุคคลนั้นออกจากบญัชี
รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งและแจง้ใหเ้จา้บา้นหรือผูซ่ึ้งเจา้บา้นมอบหมายทราบโดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม  ถ้าผูท่ี้ถูกถอนช่ือออกจากบัญชีรายช่ือผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งมีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และยื่นค าร้องคดัคา้นการถูกถอนช่ือต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้วินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ศาลมีค  าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรั้บแจง้ค าพิพากษานั้นแลว้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจง้ผูอ้  านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใหบ้นัทึกไวใ้นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
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มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีมีการถอนช่ือบุคคลใดออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งตาม
มาตรา ๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มช่ือบุคคลใดลงในบญัชีรายช่ือผู ้
มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลใดตามมาตรา ๔๑ ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้ง          
ต่อผูอ้  านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อแก้ไขบัญชีรายช่ือผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙ ใหถู้กตอ้งดว้ย 

มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินการยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นเพื่อประโยชน์ใน
การเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดัง ต่อไป น้ี ให้สั น นิษฐานว่าเป็นการย้าย บุคคล เข้าม าในทะเบี ยนบ้าน                  
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบดว้ย เวน้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัพิจารณา
แลว้เห็นวา่เป็นการยา้ยโดยมีเหตุผลอนัสมควร 

(๑) การยา้ยบุคคลตั้งแต่สิบคนข้ึนไปซ่ึงไม่มีช่ือสกุลเดียวกบัเจา้บา้นเขา้มาในทะเบียน
บา้นเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนภายในสองปีนบัแต่วนัท่ียา้ยเขา้มาในทะเบียนบา้น 

(๒) การยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นโดยบุคคลนั้นมิไดอ้ยูอ่าศยัจริง 
(๓) การยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นโดยมิไดรั้บความยนิยอมจากเจา้บา้น 
 

หมวด ๕ 
ผู้สมคัร การสมคัรรับเลอืกตั้ง และตัวแทนผู้สมคัร 

 
มาตรา ๔๔ บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(๓) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสมคัรรับเลือกตั้งเป็น

เวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและท่ีดินหรือกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นเวลา
ติดต่อกนัสามปีนบัถึงปีท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง และ 

(๔) คุณสมบติัอ่ืนท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 
มาตรา ๔๕ บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 
(๑) ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๒) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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(๓) เป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๔) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายศาล 
(๕) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกตั้งแต่สองปีข้ึนไป และไดพ้น้โทษ

มายงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
(๖) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ไม่วา่จะไดรั้บโทษ

หรือไม ่โดยไดพ้น้โทษหรือตอ้งค าพิพากษามายงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง แลว้แต่กรณี 
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ

เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือถือวา่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๘) เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะร ่ ารวย

ผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 
(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหรือกฎหมาย
วา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณีมายงัไม่ถึง
หา้ปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง 

(๑๐) อยูใ่นระหวา่งเสียสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สมาชิกวฒิุสภา 

(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายงัไม่ถึงหน่ึงปีนับ
แต่ว ัน ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีค  าสั่ งอัน เน่ืองมาจากการกระท าการโดยไม่ สุจริตตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา      
เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บเลือกตั้ง หรือไดรั้บเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต 

(๑๒)  เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๑๓) เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาหรือเป็น

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเดียวกนั
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

(๑๔) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๑๕) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน

หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ 
(๑๖) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือ
ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 

(๑๗) ลกัษณะอ่ืนท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 
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มาตรา ๔๖ ในการสมคัรรับเลือกตั้ง ใหผู้ส้มคัรยืน่ใบสมคัรต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การยื่นใบสมัครตามวรรคหน่ึง  ให้ผูส้มัครยื่นหลักฐานการสมัครพร้อมกับช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมคัรตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๗ เม่ือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ     
ใบสมัครแล้วให้บันทึกการรับสมัครไวเ้ป็นหลักฐานและออกใบรับให้แก่ผูส้มัครในวนันั้ นและ                   
ให้ตรวจสอบหลักฐานการสมคัร คุณสมบติัของผูส้มคัร และสอบสวนว่าผูส้มคัรมีสิทธิท่ีจะสมคัร          
รับเลือกตั้งหรือไม่ ให้เสร็จส้ินภายในเจ็ดวนันับแต่วนัปิดการรับสมคัร ถ้าผูส้มคัรมีสิทธิท่ีจะสมคัร           
รับเลือกตั้งได้ให้ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิรับเลือกตั้งไวโ้ดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจงัหวดัหรือท่ีว่าการ
อ าเภอท่ีตั้งอยูใ่นเขตเลือกตั้งนั้น ท่ีท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกลเ้คียง
กบัท่ีเลือกตั้งและสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้มีช่ือผูส้มคัร รูปถ่ายผูส้มคัร และหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัร
ท่ีจะใชใ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๔๘ เม่ือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้อกใบรับ
ให้แก่ผูส้มคัรตามมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึงแลว้ ผูส้มคัรจะถอนการสมคัรมิไดแ้ละให้ค่าธรรมเนียมการ
สมคัรตกเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

มาตรา ๔๙ ผูส้มคัรผูใ้ดไม่มีช่ือในประกาศตามมาตรา ๔๗ ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งในการน้ี 
ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าวนิิจฉยัโดยเร็ว และให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามค าวนิิจฉยันั้น 

เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค าร้องและวินิจฉัยกรณีตาม        
วรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั
ด าเนินการแทนไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๐ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเห็นวา่ผูส้มคัรผูใ้ดไม่มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งผูน้ั้นมีสิทธิยืน่ค  าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดก่้อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบวนัเพื่อให้
ถอนช่ือผูไ้ม่มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งผูน้ั้น และใหน้ าความในมาตรา ๔๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑ ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรเรียงตามล าดบัก่อนหลงัในการมายื่น
ใบสมคัร ถ้ามีผูส้มคัรมาพร้อมกนัหลายคนและไม่อาจตกลงกนัได้ให้ใช้วิธีจบัสลากระหว่างผูส้มคัร   
ท่ีมาพร้อมกนั 

เม่ือไดก้ าหนดหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรตามวรรคหน่ึงแลว้จะเปล่ียนแปลงหมายเลข
ประจ าตวัผูส้มคัรไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยประการใดๆ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรและการจบัสลาก     
ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๕๒ ผูส้มคัรผูใ้ดประสงคจ์ะส่งตวัแทนไปประจ าอยู ่ณ ท่ีเลือกตั้ง ให้ยืน่หนงัสือ
แต่งตั้งตวัแทนของตนต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก่อนวนัเลือกตั้ง  
ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั โดยใหแ้ต่งตั้งไดแ้ห่งละหน่ึงคน 

มาตรา ๕๓ ตวัแทนผูส้มัครต้องอยู่ในท่ีซ่ึงจดัไว  ้ณ ท่ีเลือกตั้ งซ่ึงสามารถมองเห็น     
การปฏิบติังานได ้และห้ามมิใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือจบัตอ้งบตัรเลือกตั้ง 
หรือกล่าวโตต้อบกบักรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกนัเองโดยประการท่ีจะเป็นอุปสรรค
แก่การเลือกตั้ง 

ตวัแทนผูส้มคัรอาจร้องทกัทว้งในเม่ือเห็นวา่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบติัการ
ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ในกรณีเช่นน้ีใหก้รรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจดบนัทึกค าทกัทว้งนั้นไว ้

ถา้ตวัแทนผูส้มคัรกระท าการอนัจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งไดต้กัเตือนแลว้แต่ยงัขดัขืน คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ตวัแทน
ผูส้มคัรออกไปจากท่ีเลือกตั้ง 

 

หมวด ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้งและวธิีการหาเสียงเลอืกตั้ง 

 
มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัประกาศก าหนดจ านวนเงิน

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งของผูส้มคัร ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หา้มมิให้ผูส้มคัรใชจ่้ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง 
จ านวนเงินค่าใชจ่้ายดงักล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินท่ีบุคคลอ่ืนไดจ่้ายหรือรับวา่จะจ่ายแทน และทรัพยสิ์น
ท่ีบุคคลอ่ืนไดน้ ามาให้ใชห้รือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ของผูส้มคัรโดยผูส้มคัรรับรู้หรือยินยอม ในกรณีท่ีน าทรัพยสิ์นมาให้ใช้ ให้ค  านวณตามอตัราค่าเช่าหรือ
ค่าตอบแทนตามปกติในทอ้งท่ีนั้น 

บรรดาเงินท่ีบุคคลอ่ืนไดใ้ช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผูส้มคัรและผูส้มคัร
ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีผูส้มคัรรับรู้หรือยินยอม      
ตามวรรคสอง เวน้แต่ผูส้มคัรจะไดแ้จง้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัวา่ไม่ยนิยอมใหมี้การ
กระท าเช่นวา่นั้นภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบถึงการกระท าดงักล่าว ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการ
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การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคล
ดงักล่าวอีกต่อไป 

มาตรา ๕๕ ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง ผูส้มคัรตอ้งยื่นบญัชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง พร้อมทั้งหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้น
ตามความจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวดัได้รับบัญชีรายรับและรายจ่ายตาม      
วรรคหน่ึงแลว้ให้ปิดประกาศไว ้ณ ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ท่ีท าการองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น และสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจดัท าและรับรองความถูกต้องของบญัชีรายรับและรายจ่าย    
ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๖ ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งเม่ือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัมีเหตุอนัควรสงสัยหรือไดรั้บแจง้โดยมีหลกัฐานอนัสมควรว่า ผูส้มคัรผูใ้ด   
ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัประกาศ
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัท าการสอบหาขอ้เท็จจริงโดยเร็ว ถา้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเห็นว่าผูส้มคัรผูน้ั้นใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีก าหนด
ดงักล่าวให้แจง้พนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และถา้ผูส้มคัรผูใ้ดไดรั้บเลือกตั้งหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นดว้ยกบัความเห็นดงักล่าว
ให้มีค  าสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไ้ดรั้บเลือกตั้งผูน้ั้น และให้ด าเนินการจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่
ส าหรับต าแหน่งท่ีว่าง แต่ทั้ งน้ี ไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีผูน้ั้นได้กระท าไปในหน้าท่ีก่อนวนัท่ี
ประกาศใหมี้การเลือกตั้งใหม่ 

ในกรณีท่ีผู ้สมัครผู ้ใด ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายตามมาตรา ๕๕  วรรคหน่ึง        
เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไ้ด้รับเลือกตั้ง      
ผูน้ั้น และใหด้ าเนินการจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่ส าหรับต าแหน่งท่ีวา่ง 

กรณีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอมีเหตุอนัควรสงสัยและมีหลกัฐานท่ีน่าเช่ือ  
ได้ว่าผูส้มคัรผูใ้ดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดัประกาศก าหนดให้แจง้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเพื่อด าเนินการตามวรรคหน่ึง
ต่อไป 

มาตรา ๕๗ เม่ือมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หา้มมิใหผู้ส้มคัรหรือผูใ้ดกระท าการเพื่อ
จูงใจผูมี้สิทธิเลือกตั้งใหล้งคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ตนเองหรือผูส้มคัรอ่ืน หรือใหง้ดเวน้การลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแ้ก่ผูส้มคัรใดดว้ยวธีิการดงัน้ี 
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(๑) จดัท าให ้เสนอให้ สัญญาวา่จะให้ หรือจดัเตรียมเพื่อจะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์
อ่ืนใดอนัอาจค านวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด 

(๒) ให้ เสนอให ้หรือสัญญาวา่จะให้เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้มแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วดั สถาบนัการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนัอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดว้ยการจดัใหมี้มหรสพหรือการร่ืนเริงต่างๆ 
(๔) เล้ียงหรือรับจะจดัเล้ียงผูใ้ด 
(๕) หลอกลวง บงัคบั ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เขา้ใจผิด ในเร่ือง

ใดอนัเก่ียวกบัผูส้มคัรใด 
กรณีตามวรรคหน่ึง  หากเป็นการเลือกตั้ งอันเน่ืองมาจากการครบวาระการด ารง

ต าแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินห้ามมิให้กระท าภายในหกสิบวนัก่อนวนัครบ
วาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวนัเลือกตั้ง 

การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแกไ้ขปัญหาตามอ านาจ
หนา้ท่ีของทอ้งถ่ินดว้ยวิธีการใชจ่้ายจากเงินงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิใหถื้อวา่เป็น
กรณีตาม (๑) หรือ (๒) 

เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศเพื่อแนะน าวธีิการหรือลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผูส้มคัรจดัยานพาหนะน าผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งเพื่อการ
เลือกตั้งหรือน ากลบัจากท่ีเลือกตั้ง หรือจดัใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งหรือกลบัจากท่ีเลือกตั้งโดย
ไม่ตอ้งเสียค่าโดยสารหรือค่าจา้งซ่ึงตอ้งเสียตามปกติ  

ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการตามวรรคหน่ึง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไป
ลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ผูส้มคัรผูใ้ด 

บทบัญญัติในวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับแก่การท่ีหน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะ        
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ผูใ้ดซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทยเขา้มีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งหรือ
กระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการท่ีอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร ทั้งน้ี 
เวน้แต่การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการตามท่ีทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุจริตของผูน้ั้น 

มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีกระท าการใดๆ อนัเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผูส้มคัร เวน้แต่เป็นการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ี 
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ในกรณี มีหลักฐานอันควรเช่ื อได้ว่า มี การฝ่ าฝืนบทบัญญั ติตามวรรคห น่ึ ง                   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจสั่งให้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐยุติ ระงับ  หรือเปล่ียนแปลงแก้ไข            
การกระท าดงักล่าว ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาสั่งให้เจา้หน้าท่ี
ของรัฐผูน้ั้นพน้จากหน้าท่ีเป็นการชัว่คราว หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจงัหวดั 
หรือท่ีวา่การอ าเภอ หรือหา้มเขา้เขตเลือกตั้งจนกวา่จะมีการประกาศผลการนบัคะแนนได ้

เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั
ด าเนินการแทนไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้ผูใ้ดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อนัเป็นคุณ   
หรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวนัก่อนวนัเลือกตั้งหน่ึงวนัจนส้ินสุดวนั
เลือกตั้ง 

มาตรา ๖๒ เม่ือไดมี้ประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใด แลว้มิให้
น ากฎหมายว่าดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองมาใช้บงัคบัแก่
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตอ้งไม่กระท าโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซ่ึงขอ้ความ ภาพ 
หรือรูปรอยใดๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ท่ีร้ัว ก าแพง ผนงั อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้าหรือตน้ไม้
บรรดาซ่ึงเป็นทรัพย์สินของทางราชการ  หรือ  ณ  บริเวณท่ี เจ้าของหรือผู ้ครอบครองทรัพย์สิน              
มิไดอ้นุญาต เวน้แต่เป็นการปิดประกาศ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดตามมาตรา ๖๓ 

ในกรณีท่ีมีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอนัเป็นการฝ่าฝืนวรรคสอง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองมีอ านาจหน้าท่ี
ท าลาย ปกปิด ลบ หรือลา้งขอ้ความ ภาพ หรือรูปรอยดงักล่าว แต่ในกรณีท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นของทางราชการ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีอ านาจดงักล่าวเม่ือไดรั้บค าร้องขอจากเจา้ของหรือผูค้รอบครอบทรัพยสิ์น 

มาตรา ๖๓ เม่ือได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแล้ว       
ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย       
ของบา้นเมืองก าหนดสถานท่ีเพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไวต้ามความจ าเป็น 

มาตรา ๖๔  เม่ือได้มีประกาศก าหนดท่ีเลือกตั้ งตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้ผูใ้ด        
น าส่ิงพิมพ ์แผน่ประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด มาปิดหรือแสดงไวภ้ายในท่ีเลือกตั้ง เวน้แต่เป็นการด าเนินการ
ตามค าสั่งของผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีท่ีมีส่ิงพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด ปิดหรือแสดงไวภ้ายในท่ีเลือกตั้ง     
อยู่ก่อนหรือในวนัเลือกตั้งอนัเป็นการฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าลาย
ปกปิด หรือน าออกไปไวน้อกท่ีเลือกตั้ง 
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หมวด ๗ 
การลงคะแนนเลอืกตั้ง 

 
มาตรา ๖๕ หีบบตัรเลือกตั้ง ให้มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด      

ซ่ึงตอ้งก าหนดใหส้ามารถมองเห็นภายในไดง่้าย 
มาตรา ๖๖ บัตรเลือกตั้ ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ งก าหนด         

ซ่ึงตอ้งก าหนดใหมี้ช่องท าเคร่ืองหมายส าหรับผูไ้ม่ประสงคจ์ะลงคะแนนเลือกตั้งดว้ย 
มาตรา ๖๗ ในวนัเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้ งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา      

ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
มาตรา ๖๘ ก่อนเร่ิมเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

นับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้ งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้ น และปิดประกาศจ านวนบตัรเลือกตั้งไวใ้นท่ี
เปิดเผยและเม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบตัร
เลือกตั้งให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู่ ณ ท่ีเลือกตั้งนั้นเห็นว่าเป็นหีบบตัรเลือกตั้งเปล่าและให้ปิดหีบบตัร
เลือกตั้งตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด แลว้ให้บนัทึกการด าเนินการดงักล่าวโดยให้ผูมี้
สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่สองคนซ่ึงอยูใ่นท่ีเลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือช่ือในบนัทึกนั้นดว้ย เวน้แต่ไม่
มีผูมี้สิทธิเลือกตั้งอยูใ่นขณะนั้น 

มาตรา ๖๙ ในระหวา่งเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงประสงค์
จะลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง โดยแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือแสดงบตัรหรือหลกัฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายอนัแสดงตนไดต้ามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บตัรประจ าตวัประชาชนท่ีหมดอายแุลว้ใหใ้ชแ้สดงตนตามวรรคหน่ึงได ้
เม่ือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งแล้ว 

ให้อ่านช่ือและท่ีอยูข่องผูน้ั้นดงัๆ ถา้ไม่มีผูใ้ดทกัทว้งให้จดหมายเลขบตัรและสถานท่ีออกบตัร และให ้   
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นหลกัฐานตามวธีิการ
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด แลว้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง มอบบตัรเลือกตั้งใหแ้ก่ผูน้ั้น
เพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีท่ีมีผูท้กัทว้งหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่าผูซ่ึ้งมาแสดงตนนั้น
มิใช่ผูมี้ช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบนัทึกการทกัทว้งหรือ
ขอ้สงสัยไวเ้ป็นหลกัฐาน และให้ท าการสอบสวนและวินิจฉัยวา่ผูถู้กทกัทว้งหรือผูถู้กสงสัยเป็นผูมี้ช่ือ
ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ แลว้ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง บนัทึกค าวินิจฉยัและ
ลงลายมือช่ือไว ้
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มาตรา ๗๐ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไดแ้จง้เหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง  มาแสดง
ตนเพื่อใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบนัทึกการใชสิ้ทธิเลือกตั้งไวใ้นบญัชีรายช่ือ
ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๑ การลงคะแนนเลือกตั้งใหท้  าเคร่ืองหมายกากบาทลงในบตัรเลือกตั้ง 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจดัให้มีการอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือในการ

ลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการ 
มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท าเคร่ืองหมาย

ในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งในบตัรเลือกตั้ง 
มาตรา ๗๓ เม่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งท าเคร่ืองหมายลงในบตัรเลือกตั้งแลว้ ให้พบับตัรเลือกตั้ง

เพื่อมิให้ผูอ่ื้นทราบไดว้า่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผูส้มคัรใด แลว้ให้น าบตัรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบตัร
เลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และให้น าความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง      
มาใชบ้งัคบักบัการน าบตัรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบตัรเลือกตั้งของคนพิการดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๔ ในระหวา่งเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ตอ้งมิใหผู้ใ้ดเขา้ไปในท่ีเลือกตั้ง เวน้แต่ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งหรือผูท่ี้เขา้ไปเพื่อใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผูใ้ดซ่ึงรู้อยูแ่ลว้ว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผูใ้ดใชบ้ตัรท่ีมิใช่บตัรเลือกตั้งซ่ึงกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
มอบใหต้ามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผูใ้ดน าบตัรเลือกตั้งออกไปจากท่ีเลือกตั้ง เวน้แต่เป็นการกระท าตามอ านาจ
หนา้ท่ี 

มาตรา ๗๗ หา้มมิให้ผูใ้ดกระท าการใดๆ เพื่อเป็นท่ีสังเกตไวท่ี้บตัรเลือกตั้ง เวน้แต่เป็น
การกระท าตามอ านาจหนา้ท่ี 

มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ผูใ้ดน าบตัรเลือกตั้งใส่ในหีบบตัรเลือกตั้ง เวน้แต่เป็นกรณีตาม
มาตรา ๗๓ 

มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการใดๆ ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  เพื่อแสดง    
วา่มีผูม้าแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผดิจากความจริง 

หา้มมิใหผู้ใ้ดกระท าการใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้ตัรเลือกตั้งมีจ  านวนผดิจากความจริง 
มาตรา ๘๐ ห้ามมิใหผู้ใ้ดกระท าการใดๆ โดยไม่มีอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อขดัขวาง

หรือหน่วงเหน่ียวมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไป ณ ท่ีเลือกตั้ง หรือเขา้ไป ณ ท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง 
ณ ท่ีดงักล่าวภายในก าหนดเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
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มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ผูใ้ดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งเพื่อจูงใจมิให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระท าการใดๆ เพื่อมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกตั้ง 

ผูใ้ดมีบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูอ่ื้นตั้งแต่สองคนข้ึนไปไวใ้น   
ความครอบครองโดยไม่มีเหตุอนัสมควรในระหวา่งวนัประกาศใหมี้การเลือกตั้งถึงวนัถดัจากวนัเลือกตั้ง 
ใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าการตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวน้ไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผูส้มคัรใด 

มาตรา ๘๓ ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากเกิดจลาจล อุทกภยั อคัคีภยั หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอ่ืน ถา้เหตุดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนวนัเลือกตั้ง    
ใหผู้อ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ในต าบลเดียวกนัท่ี
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ใน
ต าบลเดียวกันและไม่เป็นการสะดวกท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้ งจะไปลงคะแนนเลือกตั้ งในต าบลอ่ืน ให้
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเร็ว 

ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในวนัเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แลว้รายงานต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยเร็ว 

เม่ือได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว               
ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดั จดัให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวนั    
นบัแต่วนัท่ีสามารถจดัให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในการน้ี ให้ประกาศวนัลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามวนั และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

มาตรา ๘๔ ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดจะมิไดเ้ป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
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เม่ือได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ผูอ้  านวยการการ
เลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง        
ประจ าจงัหวดัจดัให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในยี่สิบเอ็ดวนันับแต่วนัท่ี
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง ในการน้ี ให้ประกาศวนัลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวนั 

มาตรา ๘๕ เม่ือถึงก าหนดเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจ่ายบตัรเลือกตั้ง แลว้ใหท้ าเคร่ืองหมายในบตัร
เลือกตั้งท่ีเหลืออยูเ่พื่อใหเ้ป็นบตัรเลือกตั้งท่ีใชล้งคะแนนเลือกตั้งไม่ไดต้ามวธีิการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดและกรณีท่ีผูม้าแสดงตนขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๖๙เหลืออยูใ่นท่ีเลือกตั้งแต่ยงัไม่ไดรั้บ
บตัรเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจ่ายบตัรเลือกตั้งใหแ้ก่ผูม้าแสดงตนนั้น และเม่ือได้
ท าการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแลว้ ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บตัรเลือกตั้ง
ของหีบบตัรเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ งจดัท ารายการเก่ียวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ ง
ทั้งหมด จ านวนผูม้าแสดงตนและรับบตัรเลือกตั้ง และจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีเหลือ แล้วให้กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งทุกคนลงลายมือช่ือไว ้และประกาศใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู ่ณ ท่ีเลือกตั้งทราบ 

มาตรา ๘๖ นบัแต่เวลาท่ีไดปิ้ดหีบบตัรเลือกตั้งเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๖๘ 
จนถึงเวลาท่ีไดเ้ปิดหีบบตัรเลือกตั้งเพื่อการนบัคะแนนเลือกตั้ง ห้ามมิใหผู้ใ้ดซ่ึงไม่มีอ านาจโดยชอบดว้ย
กฎหมายเปิด ท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เปล่ียนสภาพ ท าใหไ้ร้ประโยชน์หรือน าไปซ่ึงหีบบตัรเลือกตั้ง 
บตัรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๖/๑๓ เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ปิดประกาศบญัชีรายช่ือผูม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
ไวท่ี้หน่วยเลือกตั้ง หรือ ณ สถานท่ีท่ีใกลเ้คียงหน่วยเลือกตั้ง แลว้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่
นอ้ยกว่าสามคนตามท่ีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบหมายเป็นผูน้ าหีบบตัรเลือกตั้งและเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้งไปยงัสถานท่ีนบัคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว 

การจดัส่งหีบบตัรเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตอ้งจดัท า
เคร่ืองหมายเพื่อป้องกนัการเปิดหรือเปล่ียนหีบบตัร โดยมีการลงลายมือช่ือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ทุกคนก ากบัไวใ้นลกัษณะท่ีสามารถเห็นไดง่้ายถา้มีการเปล่ียนแปลงหรือท าลาย ทั้งน้ี ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

 
                                                                 
๓ มาตรา ๘๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒)      
    พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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การเตรียมการจัดส่ งและขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ งต้องด าเนินการให้แล้ว เส ร็จ          
โดยเร็วภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ าหนดไว้
ส าหรับหน่วยเลือกตั้ งนั้ น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด                   
ในกรณีท่ีหน่วยเลือกตั้งใดจดัส่งหีบบตัรล่วงเลยระยะเวลา ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผูไ้ดรั้บ
มอบหมายจัดท าค าช้ีแจงแสดงเหตุผลส่งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ งพิจารณาโดยพลัน        
หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุสมควรก็ใหรั้บหีบบตัรเลือกตั้งนั้นไวด้ าเนินการนบัคะแนน
ต่อไป โดยไม่เป็นเหตุใหก้ารเลือกตั้งเสียไปหรือก่อใหเ้กิดความรับผิดใดตามพระราชบญัญติัน้ี 

หลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

 

หมวด ๘ 
การนับคะแนนเลอืกตั้งและการประกาศผลการเลอืกตั้ง 

 

มาตรา ๘๗๔ ใหน้บัคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขต
เลือกตั้งรวมกนั ณ สถานท่ีนบัคะแนนแห่งใดแห่งหน่ึงเพียงแห่งเดียว เวน้แต่การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
โดยตรงจากประชาชน ใหก้ าหนดสถานท่ีนบัคะแนนดงัน้ี 

(๑) กรณีท่ี เป็นการเลือกตั้ งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกหน่วยเลือกตั้ งท่ีอยู ่          
ในเขตทอ้งท่ีเดียวกนั ใหก้ าหนดสถานท่ีนบัคะแนนแห่งเดียวภายในเขตทอ้งท่ีนั้น 

(๒) กรณีท่ีเป็นการเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัทุกหน่วยเลือกตั้ งท่ี       
อยูใ่นอ าเภอเดียวกนั ใหก้ าหนดสถานท่ีนบัคะแนนแห่งเดียวภายในอ าเภอนั้น 

(๓) กรณี ท่ีเป็นการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรี ให้ก าหนดสถานท่ีนับคะแนนของ           
ทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานท่ีแห่งเดียวภายในเขตเทศบาลนั้น 

(๔) กรณีท่ีเป็นการเลือกตั้ งนายกเมืองพัทยา ให้ก าหนดสถานท่ีนับคะแนนของ         
ทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานท่ีแห่งเดียวภายในเขตเมืองพทัยา 

(๕) กรณีท่ีเป็นการเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ก าหนดสถานท่ี          
นบัคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานท่ีแห่งเดียวภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น 

 

                                                                 
๔ มาตรา ๘๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
    (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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การรวมนบัคะแนนเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในเขตทอ้งท่ี เขตอ าเภอ หรือเขตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ถา้เขตดงักล่าวมีจ านวนราษฎรเกินกว่าหน่ึงแสนคนหรือมีความ
จ าเป็นตามลกัษณะพื้นท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดสถานท่ีนบัคะแนนเลือกตั้งมากกวา่หน่ึง
แห่งตามความเหมาะสมและจ าเป็นก็ได ้

ให้เร่ิมนบัคะแนนเม่ือได้ส่งหีบบตัรเลือกตั้งจากทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
มายงัสถานท่ีนบัคะแนนครบถว้นแลว้ 

เม่ือนบัคะแนนเสร็จส้ินแลว้ ใหค้ณะกรรมการนบัคะแนนแสดงผลการนบัคะแนน 
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีนบัคะแนนนั้น 

ใหผู้อ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนดสถานท่ี
นบัคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัเลือกตั้ง โดยปิดประกาศ ณ ศาลากลางจงัหวดั
หรือท่ีว่าการอ าเภอท่ีตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้ง ท่ีท  าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นสถานท่ีนบัคะแนน
เลือกตั้ง และสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่งตั้งคณะกรรมการ
นบัคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวนั ประกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อการนับคะแนน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหกคน โดยแต่งตั้งจากผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 

มาตรา ๘๘๕ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดรายละเอียด
เก่ียวกบัวธีิการนบัคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการนบัคะแนนเลือกตั้ง ซ่ึงตอ้งมีเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการรับหีบบตัรเลือกตั้ง การตรวจสอบหีบบตัรเลือกตั้งการเปิด
หีบบัตรเลือกตั้ ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ ง ซ่ึงจะต้องให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีส่งไปยงัหน่วยเลือกตั้ง ให้ตรงกบัจ านวนบตัรเลือกตั้ง
ท่ีใชไ้ปรวมกบัท่ีไดรั้บคืนจากหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการประกาศจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีส่งไปยงัหน่วย
เลือกตั้งท่ีใชไ้ปและท่ีไดรั้บคืนจากหน่วยเลือกตั้ง และหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้มีการนบัคะแนนใหม่
หรือการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นในกรณีท่ีจ านวนบตัรเลือกตั้งไม่ตรงกนั 

(๒) วิธีการเก็บรักษาหีบบตัรเลือกตั้งและบตัรเลือกตั้งเพื่อรอการนบัคะแนนเลือกตั้ง
และเม่ือเสร็จส้ินการนบัคะแนน 

 
 

                                                                 
๕ มาตรา ๘๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ 
    ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๓) วิธีปฏิบติัในการน าบตัรเลือกตั้งทั้งหมดมารวมกนัและการนบับตัรเลือกตั้งซ่ึงตอ้ง
ก าหนดมาตรการท่ีจะท าให้ไม่สามารถทราบไดว้า่เป็นการนบับตัรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดในขณะ
นบัคะแนนและการนับคะแนนจะตอ้งกระท าให้แลว้เสร็จในรวดเดียว โดยห้ามมิให้เล่ือนหรือประวิง
การนบัคะแนน 

(๔) วิธีการจดัสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ซ่ึงจะตอ้ง
กระท าโดยเปิดเผย เพื่อใหผู้อ้ยูใ่นสถานท่ีนบัคะแนนเลือกตั้งเห็นการนบัคะแนนเลือกตั้งไดโ้ดยสะดวก 

(๕) หลกัเกณฑ ์วธีิการแต่งตั้ง และการคดัคา้นกรรมการนบัคะแนนเลือกตั้ง 
(๖) หลกัเกณฑ์และวิธีการใหผู้แ้ทนผูส้มคัรรับเลือกตั้งร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ

การนบัคะแนนใหเ้กิดความบริสุทธ์ิยติุธรรม 
(๗) วธีิการตรวจสอบเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง

ใดเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
(๘) การส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปยงัคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการใดๆ เพื่อให้บตัรเลือกตั้งท่ีอยูใ่นสถานท่ีนบัคะแนน

เลือกตั้งมีจ  านวนผดิจากความจริง 

มาตรา ๙๐๖ ให้คณะกรรมการนบัคะแนน  นบัคะแนนส าหรับบตัรเลือกตั้งที่ไดท้  า
เคร่ืองหมายในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งและใหป้ระกาศจ านวนบตัรดงักล่าวดว้ย 

ในการนบัคะแนนหากปรากฏว่ามีบตัรเสีย ให้แยกบตัรเสียออกไวต่้างหาก และห้าม    
มิใหน้บับตัรเสียเป็นคะแนนไม่วา่กรณีใด 

บตัรเลือกตั้งต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย 
(๑) บตัรปลอม 
(๒) บตัรท่ีมิไดท้  าเคร่ืองหมายใดๆ 
(๓) บตัรท่ีไม่อาจทราบไดว้า่ลงคะแนนเลือกตั้งใหก้บัผูส้มคัรคนใด 
(๔) บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายเป็นท่ีสังเกตตามมาตรา ๗๗ 
(๕) บตัรท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 
ให้กรรมการนบัคะแนนเลือกตั้งสลกัหลงัในบตัรเสียวา่ “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่า

เป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใดและให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ งลงลายมือช่ือก ากับไว ้         
ไม่นอ้ยกวา่สามคน 

                                                                 
๖ มาตรา ๙๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
   (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๙๑๗ ห้ามมิให้กรรมการนบัคะแนนเลือกตั้งจงใจนบับตัรเลือกตั้ง อ่านบตัรเลือกตั้ง 
นบัคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผ้ิดจากความจริง หรือกระท าการใด  โดยไม่มีอ านาจโดย
ชอบดว้ยกฎหมายให้บตัรเลือกตั้งช ารุด เสียหายหรือให้เป็นบตัรเสีย หรือกระท าการใดแก่บตัรเสียเพื่อให้
เป็นบตัรเลือกตั้งท่ีใชไ้ด ้หรือท ารายงานการเลือกตั้งผดิจากความจริง 

มาตรา ๙๒๘ เม่ือรวมผลการนบัคะแนนเสร็จส้ินแลว้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น จ  านวนบตัรเลือกตั้ง
ท่ีมีอยู่ทั้งหมด จ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีใช้และจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนน และรีบท า
รายงานผลการนบัคะแนนส่งไปยงัคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัโดยเร็ว 

ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัท าส าเนาบัญชี         
ผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงปรากฏหลกัฐานการมาใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยให้แลว้เสร็จภายใน   
สิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศผลการนบัคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น 

ส าเนาบญัชีตามวรรคสอง ตอ้งเก็บรักษาไว ้ณ ท่ีท  าการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยต้องให้ผูมี้สิทธิคดัค้านการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒  มีสิทธิเข้าถึงหรือคดัส าเนาได้ในทุกกรณี      
โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง 

การประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งวิธีการ
และระยะเวลาการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๓๙ ถา้การนบัคะแนน ณ สถานท่ีนบัคะแนนไม่สามารถกระท าได ้ เน่ืองจาก
เกิดจลาจล อุทกภยั อคัคีภยั หรือเหตุสุดวสิัยอยา่งอ่ืน ให้ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประกาศงดการนับคะแนนส าหรับเขตเลือกตั้ งนั้ น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัก าหนดวนัและสถานท่ีนบัคะแนน
ต่อไป โดยตอ้งไม่เกินสามวนันบัแต่เหตุดงักล่าวส้ินสุดลง 

                                                                 
๗ มาตรา ๙๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
    (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๙๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
    (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๙๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๙๔ ในกรณีท่ีผลการนบัคะแนนเลือกตั้งไม่ตรงกบัรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จดัให้มีการนบัคะแนนเลือกตั้งใหม่ ถา้ยงัไม่ตรงกนัอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดัเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวา่จะสมควรมีค าสั่งใหมี้การเลือกตั้งใหม่หรือไม่ 

มาตรา ๙๕ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัไดรั้บรายงานผลการนบัคะแนน
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แลว้เห็นวา่การเลือกตั้งและการนบัคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเห็นวา่ไดมี้การทุจริตในการเลือกตั้ง
หรือการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  หรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้รายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นดว้ยกบัรายงานดงักล่าว ใหมี้ค าสั่งใหน้บัคะแนนเลือกตั้งใหม่
หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ เวน้แต่การทุจริตหรือความไม่สุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมดงักล่าวหรือการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๗ มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเลือกตั้งหรือมิไดเ้ป็นเหตุส าคญัท่ีท าใหผู้น้ั้นไดรั้บเลือกตั้ง  

บทบญัญัติตามวรรคสองไม่เป็นการตดัอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนหรือมีค าสั่งตามอ านาจหน้าท่ีของตน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ    
วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มาตรา ๙๖ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั
สืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผูส้มัครผูใ้ดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบญัญัติน้ี หรือมีพฤติการณ์ท่ีเช่ือได้ว่าผูส้มคัรผูใ้ดก่อให้ผูอ่ื้นกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็น     
เป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพื่อระงับ        
การกระท านั้ น ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเห็นว่าการกระท านั้ นน่าจะมีผลให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั รายงานผล  
การสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรท่ี
กระท าการเช่นนั้นทุกรายเป็นเวลาหน่ึงปี โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่ง 

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั     
อาจตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยด าเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และให้คณะอนุกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวดัว่ามีการกระท าอัน       
เป็นการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึง ไม่ว่าเป็นการกระท าของผูใ้ด ถ้าเห็นว่าผูส้มคัรผูใ้ดจะได้รับประโยชน์   
จากการกระท านั้ น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัมีอ านาจสั่งให้ผูส้มัครผูน้ั้ นระงบัหรือ
ด าเนินการใดเพื่อแกไ้ขความไม่สุจริตและเท่ียงธรรมนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีผูส้มคัรผูน้ั้น   
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ไม่ด าเนินการตามค าสั่ งของคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวดัโดยไม่มี เหตุอันสมควร               
ใหส้ันนิษฐานวา่ผูส้มคัรผูน้ั้นเป็นผูส้นบัสนุนการกระท านั้น 

มติของคณะกรรมกรรมการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งตามมาตราน้ีต้องมี
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

เม่ือมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งผู ้สมัครคนใดแล้ว ให้พิจารณาด าเนินการให้มี        
การด าเนินคดีอาญาแก่ผูส้มคัรผูน้ั้นดว้ย 

ในกรณีท่ีมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตราน้ีภายหลงัวนัลงคะแนนและผูส้มคัร
ท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งท่ีได้คะแนนเลือกตั้ งในล าดับท่ีได้รับการเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งนั้ น              
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งสั่งให้มีการเลือกตั้ งใหม่ และให้น าความในมาตรา ๙๕  วรรคสาม            
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากภายหลงั
มีหลกัฐานอนัควรเช่ือได้ว่าผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูใ้ดกระท าการใดๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับ
เลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนบัคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียง
ธรรมหรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งผูน้ั้นมีก าหนดเวลาหน่ึงปี หรือมีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ แต่ตอ้งสั่งภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง เวน้แต่ความไม่สุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมดงักล่าว หรือการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๗ มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเลือกตั้งหรือมิไดเ้ห็นเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูน้ั้นไดรั้บเลือกตั้ง 

ให้น าความในมาตรา ๙๖ มาใช้บงัคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของผูส้มัครรับ
เลือกตั้งตามมาตราน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งให้นบัคะแนนเลือกตั้งใหม่และ
ปรากฏผลท าให้มีการเปล่ียนแปลงผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ ให้ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเดิมพน้จากต าแหน่งนับแต่วนัประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ใหม่หรือวนัท่ีมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีผูน้ั้นได้
กระท าไปในหนา้ท่ีก่อนวนัประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวนัท่ีมีค าสั่งใหมี้การเลือกตั้งใหม่ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งระงบัการกระท าใดๆ ของผูไ้ด้รับเลือกตั้ง      
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการนบัคะแนนเลือกตั้งใหม่ได ้

ให้ผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินจากการนับคะแนนเลือกตั้ งใหม่หรือ               
การเลือกตั้งใหม่ด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเดิมซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๙๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งใหมี้การเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๕๖ 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูใ้ดตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ให้ผูซ่ึ้งกระท าการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๖ หรือผูท่ี้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่เกินค่าใชจ่้ายในการใหมี้การเลือกตั้งใหม่ 
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ค่าเสียหายท่ีได้รับชดใช้ตามวรรคหน่ึง ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
ท่ีมีการเลือกตั้งใหม่นั้น 

มาตรา ๑๐๐ ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรเป็นผูบ้ริหารท้องถ่ินเท่ากบัจ านวนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน      
ท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีท่ีมีผูส้มคัรเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัจ านวน
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผูส้มคัรจะไดรั้บเลือกตั้งต่อเม่ือไดค้ะแนนเลือกตั้งไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีท่ีผูส้มคัรไดค้ะแนนเลือกตั้ง
นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดัประกาศใหมี้การเลือกตั้งใหม่ หรือใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ียงัขาดอยูใ่นเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีท่ีมีผู ้สมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินน้อยกว่าจ านวนสมาชิก         
สภาท้องถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น และมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ียงัขาดอยู่ตาม    
วรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินครบจ านวน 

มาตรา ๑๐๑ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ให้ผูส้มคัร  ซ่ึงได้
คะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินในเขตเลือกตั้งท่ีมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดห้น่ึงคน ให้ผูส้มคัรซ่ึงไดค้ะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดเป็นผูไ้ดรั้บเลือก
ตั้งแต่ในเขตเลือกตั้งท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินได้มากกว่าหน่ึงคน ให้ผูส้มคัรซ่ึงได้คะแนน
เลือกตั้งมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีท่ีมีผูส้มัครได้คะแนนเลือกตั้ งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับ         
ผูไ้ด้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหน่ึง ให้ผูส้มัครท่ีได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจบัสลากเพื่อให้ได้ผูไ้ด้รับ
เลือกตั้ งครบจ านวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้ งนั้ น  ซ่ึงต้องกระท าต่อหน้าผู ้อ  านวยการการเลือกตั้ ง       
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ตามวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

 

หมวด ๙ 
การคดัค้านการเลอืกตั้ง 

 
มาตรา ๑๐๒ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใด

แลว้หากผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผูส้มคัร ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอ ในเขตเลือกตั้ง
นั้นเห็นวา่การเลือกตั้งหรือการนบัคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เท่ียงธรรม
หรือไม่ถูกตอ้ง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง 
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เพื่อประโยชน์ในการคดัคา้นการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการคัดค้านการเลือกตั้งหรือ      
การนบัคะแนนเลือกตั้งไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๓ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรั้บค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งและพิจารณา
แลว้เห็นวา่การเลือกตั้งหรือการนบัคะแนนเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือมีกรณีการ
ฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือมีกรณีท่ีเช่ือไดว้า่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีค  าสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ เวน้แต่ความไม่สุจริตหรือไม่
เท่ียงธรรม หรือการฝ่าฝืนดงักล่าวมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง หรือมิไดเ้ป็นเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูน้ั้น
ไดรั้บเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งยกค าร้องคดัคา้น 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณาค าร้องคัดค้านตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จ   
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องคดัคา้น ในกรณีจ าเป็นอาจขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกินสองคร้ัง
คร้ังละไม่เกินสามสิบวนั 

ให้น ามาตรา ๙๘ มาใช้บงัคบักบักรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งให้นบัคะแนน
เลือกตั้งใหม่หรือใหมี้การเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๔ การพิจารณาค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการ
ไต่สวนและแสวงหาหลกัฐานทั้งปวงเพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานดงักล่าว เจา้หน้าท่ี
อ่ืนของรัฐ พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือบุคคลใดมีหนงัสือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงหรือมาใหถ้อ้ยค า 
หรือส่งเอกสาร หลกัฐาน หรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณา และมีอ านาจ
ขอใหศ้าลส่งเอกสาร หลกัฐานและพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

 

หมวด ๑๐ 
การควบคุมการเลอืกตั้ง 

 
มาตรา ๑๐๕ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมและด าเนินการจดัให้

มีการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
มาตรา ๑๐๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจงัหวดัหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ ด าเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
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ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐผูไ้ด้รับมอบหมายตามวรรคหน่ึงให้ชัดเจน  โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐผูไ้ดรั้บมอบหมายตอ้งด าเนินการ ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยก็ได ้

การมอบอ านาจตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพน้จากหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการด าเนินการหรือ
การสั่งการใดของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ ผูไ้ดรั้บมอบหมาย
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง
แกไ้ขการด าเนินการหรือการสั่งการนั้นได ้

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหก้รรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐผูไ้ดรั้บมอบหมายมีอ านาจเขา้ไปในท่ีเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือเจา้หน้าที่อื่น     
ของรัฐผูไ้ด้รับมอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง          
ส่วนทอ้งถ่ินหรือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระท าการไปในทางท่ีอาจ
เกิดความเสียหายแก่การจดัการเลือกตั้ง หรืออาจท าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
หรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าตกัเตือนท่ีไดใ้หไ้ว ้ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกรณีจ าเป็น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐผูไ้ด้รับมอบหมายอาจมีค าสั่งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยติุหรือระงบัการกระท าดงักล่าวไวช้ัว่คราวได ้

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรั้บรายงานตามวรรคหน่ึงแลว้ ถา้เห็นดว้ยกบัรายงาน
ดงักล่าวหรือเม่ือเหตุตามวรรคหน่ึงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูอ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผูน้ั้นพน้จากหน้าท่ีความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอ่ืนปฏิบติั
หนา้ท่ีแทน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งมอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
เลือกตั้งและอ านวยความสะดวกแก่บุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้ง และให้บุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งมีอ านาจหนา้ท่ี



 

 

189 

เช่นเดียวกบัคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูอ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจนกวา่การเลือกตั้งจะเสร็จส้ิน 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
พน้จากหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มี
การด าเนินการทางวินัยด้วย  ให้แจ้งต่อผูบ้งัคบับัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเพื่อด าเนินการ
ทางวินัย ในการน้ี ให้ใช้ข้อเท็จจริงท่ีได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา
ด าเนินการทางวนิยั 

 

หมวด ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๙ ผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งผูใ้ดขดัขวาง หน่วงเหน่ียว หรือไม่ให้ความสะดวก

โดยไม่มีเหตุอนัสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือลูกจา้ง  แลว้แต่กรณีตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๐ เจา้พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตั้งหรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ า
ท่ีเลือกตั้งผูใ้ด ไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ถ้าผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วย
ราชการหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาห กิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือเจ้าหน้ าท่ี อ่ืนของรัฐ                     
ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นด าเนินการทางวนิยัดว้ย 

มาตรา ๑๑๑ ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐผูใ้ด ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งซ่ึงสั่งตามมาตรา ๒๙ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๒  ผู้ใดแจ้งเหตุตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖  วรรคหน่ึง         
อนัเป็นเทจ็ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือ
ปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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มาตรา  ๑๑๔  ผู้ใดกระท าการอันเป็น เท็จ  เพื่ อให้ผู ้อ่ืน เข้าใจผิดว่าผู ้สมัครผู ้ใด          
กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญัติน้ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ        
ไม่เกินส่ีหม่ืนบาท และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู ้สมัครนั้ นถูกเพิกถอนสิทธิ          
การเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงสองแสนบาท และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการแจง้หรือให้ถอ้ยค าต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดยีสิ่บปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระท า  หรือก่อให้ผูอ่ื้นกระท า
สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการอัน        
อาจเป็นภยัต่อความมัน่คงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๑๕ กรรมการการเลือกตั้ ง กรรมการการเลือกตั้ งประจ าจงัหวดักรรมการ    
การเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูอ้  านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครอง        
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งหรือมอบหมายใหด้ าเนินการเก่ียวกบัการเลือกตั้งตามพระราชบญัญติั
น้ี จงใจไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีหรือกระท าการอนัมิชอบด้วยหน้าท่ีเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร 
หรือกระท าการหรือละเวน้กระท าการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี  ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงกระท าการตามหนา้ท่ีโดยสุจริตยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง
ไม่ตอ้งรับผดิทั้งทางแพง่หรือทางอาญา 

มาตรา ๑๑๖ ผูส้มคัรผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปี
ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงิน      
ท่ีเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัประกาศก าหนด แลว้แต่จ านวนใดจะมากกวา่กนั
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

มาตรา ๑๑๗ ผูส้มคัรผูใ้ดไม่ยื่นบญัชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือยื่นหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามความจริง
ตามมาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

ถา้ขอ้ความในบญัชีรายรับและรายจ่ายท่ีไดย้ื่นไวต้ามมาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง เป็นเท็จ    
ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 
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มาตรา ๑๑๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๑ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๑๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปีหรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยผู ้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๙ ต้องระวางโทษจ าคุก      
ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๑๒๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุก    
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือปรับแห่งละหน่ึงพนับาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่ากนัหรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 

ค่าปรับตามวรรคหน่ึง ให้น าส่งเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีความผิด
ไดเ้กิดข้ึนเพื่อใชใ้นการแกไ้ขความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

มาตรา ๑๒๓ ผูใ้ดจงใจกระท าดว้ยประการใดๆ ให้บตัรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือ
ให้เป็นบตัรเสีย หรือกระท าดว้ยประการใดๆ แก่บตัรเสียเพื่อให้เป็นบตัรเลือกตั้งท่ีใชไ้ด ้ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี และปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

ถ้าผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจา้พนักงานผูด้  าเนินการเลือกตั้ง ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผูใ้ดเปิดเผยให้ผูอ่ื้นทราบว่าผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดมาลงคะแนน
เลือกตั้งหรือยงัไม่มาลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๕๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๖  วรรคหน่ึง มาตรา ๘๖  หรือมาตรา ๘๖ /๑         
หรือจงใจขดัขวางมิให้มีการส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยงัสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ ง หรือกระท าด้วย
ประการใดๆ เพื่อให้การส่งหีบบตัรเลือกตั้งล่าช้าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศ้าลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

                                                                 
๑๐ มาตรา ๑๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน    

(ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ หรือ
มาตรา ๘๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาทหรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่หน่ึงปี        
ถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ    
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนตามวรรคหน่ึงเป็นผูรั้บหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์
อ่ืนใด ถา้ไดแ้จง้ถึงการกระท าดงักล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนหรือในวนัเลือกตั้ง ผูน้ั้นไม่ตอ้งรับโทษ 

มาตรา ๑๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดขาย  จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ ง          
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวนัก่อนวนัเลือกตั้งหน่ึงวนัจนส้ินสุดวนัเลือกตั้ง ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๑ ผู ้ใดเล่นหรือจัดให้ มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ  เก่ียวกับผลของ           
การเลือกตั้งตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาทหรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ดบงัคบั ขู่เข็ญ ขดัขวาง หน่วงเหน่ียว หรือกระท าด้วยประการใดๆ    
อนัเป็นการท าให้ผูอ่ื้นเสียสิทธิหรือไม่สามารถไปสมคัรเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาทและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

มาตรา ๑๓๓ สมาชิกสภาท้องถ่ินผูใ้ดได้รับเลือกจากสมาชิกสภาท้องถ่ินด้วยกัน        
ให้ด ารงต าแหน่งผู ้บ ริหารท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน               
โดยไม่สุจริตและเท่ียงธรรมเน่ืองจากมีหลักฐานเช่ือได้ว่าตนเองได้กระท าหรือก่อให้ผูอ่ื้นกระท า
สนับสนุนหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผูอ่ื้นกระท าการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้ใดเพื่อจูงใจให้สมาชิก           
สภาทอ้งถ่ินผูน้ั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรืองดเวน้การลงคะแนนเสียง เพื่อใหต้น
ได้รับเลือกเป็นผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นเพื่อลงคะแนนหรืองดเวน้การลงคะแนนเลือกผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๔ ผูใ้ดกระท า หรือก่อใหผู้อ่ื้นกระท า หรือสนบัสนุนการให้ สัญญาวา่จะให้
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินลงคะแนนเสียงหรืองดเวน้การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งองค์กรปกครอง   
ส่วนทอ้งถ่ินหรือกลัน่แกลง้ไม่วา่ดว้ยประการใดๆ เพื่อมิให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดรั้บเลือกเป็นผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีเกิดข้ึน     
ในเขตเลือกตั้งใด ให้ถือวา่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูส้มคัรในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผูเ้สียหายตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๑๓๖ ในกรณีท่ีไดมี้พระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีแก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดแล้ว ให้บรรดา
บทบญัญัติตามพระราชบญัญัติน้ียงัไม่ใช้บงัคบักับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในประเภทนั้นท่ีมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(๑) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดท่ียงัมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินด ารงต าแหน่งอยูใ่ห้สมาชิก
สภาทอ้งถ่ินนั้นยงัคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินนั้น
ทั้งคณะ 

(๒) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดท่ีมีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรงและยงัมี
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินด ารงต าแหน่งอยู ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินนั้นด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะส้ินสุด การด ารง
ต าแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูน้ั้น 

(๓) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดไดมี้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการทัว่ไปอยูแ่ลว้ก่อนพระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบัและยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ
ใหด้ าเนินการต่อไปได ้และให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งคงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกวา่การด ารงต าแหน่งจะส้ินสุดลง 

(๔) ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ส าหรับ
สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ียงัคงอยู่ในวาระตาม (๑) หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งทัว่ไป     
ตาม (๓) โดยใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดเ้ช่นเดียวกบัผูท่ี้ตนด ารงต าแหน่งแทน 
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ในระหวา่งท่ียงัไม่น าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีมาใช้บงัคบักบัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีลักษณะตามวรรคหน่ึง ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิก        
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นต่อไปจนกว่าจะส้ินเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)แล้วแต่กรณี และให้น า
บทบญัญติัน้ีมาใชก้บัการเลือกตั้งทัว่ไปในคร้ังถดัไป 

ในกรณีท่ียงัคงใช้บทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผู ้บ ริห ารท้อง ถ่ิน ท่ี ถูกยก เลิกโดยพระราชกฤษ ฎีกาให้ บรรดาอ าน าจหน้ า ท่ี ของรัฐมนต รี                         
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอในส่วน             
ท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้ งตามกฎหมายดังกล่าว เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง        
ในการน้ีคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งเปล่ียนแปลงหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใด    
เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีนั้นแทนก็ได ้

มาตรา ๑๓๗ ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีแก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดแลว้  ถ้าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดในประเภทนั้นยงัมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินด ารงต าแหน่งอยู ่
แต่มีวาระการด ารงต าแหน่งเหลือไม่ถึงหกสิบวนั ให้เร่ิมนับระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง       
ตั้งแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
   พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 
                นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ โดยท่ีมาตรา ๑๔๔  วรรคหน่ึง          
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งเป็นผูค้วบคุมและ
ด าเนินการจดัหรือจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม ประกอบกบัมาตรา ๒๘๕ วรรคเจ็ดบญัญติัให้คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งและผูมี้สิทธิ
สมคัรรับเลือกตั้ง หลกัเกณฑ์และวธีิการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั สมควรให้มีกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตัิการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่๒)      พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑ 

 
มาตรา ๙ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดไดด้ าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยมีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอยู่ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั และยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ ให้ด าเนินการต่อไปโดยยงัไม่น าวิธีการนับ
คะแนนการเลือกตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให ้        
มีการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละ       
เขตเลือกตั้งรวมกนั ณ สถานท่ีนับคะแนนเดียวกนัตามวิธีปฏิบติัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความถูกตอ้งของการนบัคะแนน อนัจะเป็นผลให้การเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 

                                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนท่ี ๑ ก/หนา้ ๑/๕ มกราคม ๒๕๔๗ 
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พระราชบัญญตั ิ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

---------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม

ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น                 
ท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

“พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่ ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล 
พนกังานส่วนต าบล ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และขา้ราชการหรือพนกังานของ

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หนา้ ๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบติัราชการ    
โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองค์กรปกครอง   
ส่วนทอ้งถ่ินน ามาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๔ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมวด ๑ 
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 
มาตรา ๕ ในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 
(๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
(๒) หวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัจ านวนสามคนจากส่วนราชการในจงัหวดันั้น 

ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการบริหารงานบุคคล ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
เม่ือใดก็ได ้

(๓) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวนส่ีคน ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คดัเลือกจ านวน
หน่ึงคน ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซ่ึงคดัเลือก
กนัเองจ านวนหน่ึงคน 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ านวนส่ีคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารงานทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการ
หรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือ
บุคคลจ านวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนหกคนและให้บุคคลทั้งสิบสองคน
ดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือส่ีคน 

วิธีการคัดเลือกผูแ้ทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัและผูท้รงคุณวุฒิให ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าหนด 

ให้ผู ้ว่าราชการจังหวดัมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู ้แทนข้าราชการ    
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ       
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

มาตรา ๖ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๔) ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๖) ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๗) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือผูมี้ต  าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง  
บุ คคล ซ่ึ งได้ รับการคัด เลื อก เป็นกรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒิ ต้องเ ป็ นผู ้มี ช่ื ออยู ่                    

ในทะเบียนบา้น ในเขตจงัหวดันั้นเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
มาตรา ๗ กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้
ถ้ากรรมการซ่ึงเป็นผู ้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัหรือกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิว่างลงให้ด าเนินการคดัเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในมาตรา ๕ และให้กรรมการซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกมีวาระอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลืออยู่
ของผูซ่ึ้งตนแทน 

ในระหว่างท่ียงัมิได้คัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างตามวรรคสองและยงัมี
กรรมการเหลืออยูเ่กินก่ึงหน่ึง ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้

มาตรา ๘ กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง
ก่อนวาระเมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ หรือพน้จากการเป็นขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 

มาตรา ๙ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๖ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
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มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุม ถา้ประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

ในการประชุม ถา้มีการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบักรรมการผูใ้ดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ั้น
ไม่มีสิทธิเขา้ประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการข ้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการใด  ๆ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
มอบหมายได ้

มาตรา ๑๒ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและ
คณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ก าหนด 

การก าหนดค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง ตอ้งค านึงถึงปริมาณงานรายไดแ้ละรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มข้ึนได้ตามความเหมาะสมของ
ปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดว้ย 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีก าหนด
หลักเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้ น                   
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 

(๒) ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่ง อตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(๓) ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการคดัเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการยา้ย การโอน 
การรับโอน การเล่ือนระดบั การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์

(๔) ก าหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบติังานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั 

(๕) ก ากบั ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่ขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 



 200 

การด าเนินการตาม  (๑) ถึง (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

มาตรา ๑๔ การก าหนดหลกัเกณฑ์และการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
ตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจก าหนดให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแห่งนั้น แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบ
มาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าหนดตามมาตรา ๑๗ 

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัก าหนดตามมาตรา ๑๓ ให้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ ที่ท  าการองค์การบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
และจดัส่งส าเนาใหค้ณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทราบ 

มาตรา ๑๕ การออกค าสั่งเก่ียวกบัการบรรจุและแต่งตั้ง การยา้ย การโอนการรับโอน 
การเล่ือนระดับ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ       
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอ านาจของนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ก าหนด แต่ส าหรับการออกค าสั่งแต่งตั้ง และการให้ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง 
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก่อน 

อ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง นายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัอาจมอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในต าแหน่งใดขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
แห่งนั้นเป็นผูใ้ชอ้  านาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าหนด 

มาตรา ๑๖ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั ให้มีคณะกรรมการกลาง ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน 

(๒) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ผูอ้  านวยการ
ส านกังบประมาณ อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน* 

(๓) ผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจ านวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัจ านวนสามคน และปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวนสามคน 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารงานทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการ
หรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั      
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การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือ
บุคคลจ านวนเกา้คน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนเกา้คนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคน
ดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือหกคน 

วิธีการคดัเลือกผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและผูท้รงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือกนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัหรือปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน*แต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครอง     
คนหน่ึงซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั 

กรรมการผู ้แทนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหาร      
ส่วนจงัหวดัและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือก      
อีกได ้และใหน้ าความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั    
ใหน้ าความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
และผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๕ วรรคสาม 

(๒) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามเบ้ืองตน้ ส าหรับ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(๓) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
(๔) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(๕) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจุและ

แต่งตั้ง การยา้ย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
(๖) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการด าเนินการทางวนิยั 
(๗) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการใหอ้อกจากราชการ 
(๘) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิการอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
(๙) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร 

และการปฏิบติังานของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และกิจการอนัเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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(๑๐) ให้ขอ้คิดเห็นหรือให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติังานของคณะกรรมการขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(๑๑) ก ากบัดูแล แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่ขา้ราชการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั 

(๑๒) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้เป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เพื่อประโยชน์ในการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นส่วนรวม การก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการ
โอนหรือการรับโอนตามวรรคหน่ึง (๕) คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้ง
ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดว้ยกนัได ้

มาตรา ๑๘ การก าหนดมาตรฐานทัว่ไปตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการกลางขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัก าหนดให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหารและอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั แต่จะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานกลางเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินก าหนดตามมาตรา ๓๓ (๑) 

มาตรา ๑๙ เม่ือคณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ไดก้ าหนด
มาตรฐานทัว่ไปแลว้ ให้ใช้เป็นหลกัเกณฑ์กลางส าหรับคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัแต่ละแห่งน าไปก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งใดก าหนดหลกัเกณฑ์
การบริหารงานบุคคลหรือมีมติใด  ๆ ขดัแยง้กบัมาตรฐานทัว่ไป ให้คณะกรรมการกลางขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแจง้ให้คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งนั้นด าเนินการ
แกไ้ขให้ถูกตอ้ง ถา้คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่ด าเนินการแกไ้ขภายในเวลา
อนัสมควรหรือการด าเนินการของคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจะเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจสั่งระงบั    
การใชห้ลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได ้

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจดัท าบญัชี
อตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัในแต่ละระดบั    
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

มาตรา ๒๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและ
คณะอนุกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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มาตรา  ๒๒ ใหน้ าบทบญัญติัในหมวดน้ีมาใชบ้งัคบักบัการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจา้ง
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดว้ยโดยอนุโลม ทั้งน้ี โดยใหก้ าหนดมาตรฐานทัว่ไปหลกัเกณฑ์หรือวิธี
ปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการปฏิบติังานของลูกจา้งในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

หมวด ๒ 
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

 
มาตรา ๒๓ เทศบาลท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัหน่ึง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

ร่วมกนัคณะหน่ึงท าหนา้ท่ีบริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดันั้นประกอบดว้ย 
(๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัจ านวนห้าคนจากส่วนราชการในจงัหวดันั้น   

ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการบริหารงานบุคคล ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
เม่ือใดก็ได ้

(๓) ผูแ้ทนเทศบาลจ านวนหกคน ดงัน้ี 
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซ่ึงประธานสภาเทศบาลในเขตจงัหวดันั้นคดัเลือก

กนัเองจ านวนสองคน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีในเขตจงัหวดันั้นคดัเลือกกนัเอง

จ านวนสองคน 
(ค) ผูแ้ทนพนกังานเทศบาล ซ่ึงปลดัเทศบาลในเขตจงัหวดันั้นคดัเลือกกนัเอง

จ านวนสองคน 
(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนหกคน  ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ       

ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และ      
การจดัการหรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

ในการคดัเลือกประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี และผูแ้ทนพนักงานเทศบาล     
ให้ผูว้ ่าราชการจงัหวดัมีหน้าที ่ด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือก  ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 

การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือ
บุคคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนเก้าคนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคน
ดังกล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกันเองให้เหลือหกคน ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกลาง
พนกังานเทศบาลก าหนด 
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ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้ งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหน่ึงในจังหวดั      
เป็นเลขานุการคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

กรรมการซ่ึ งเป็นผู ้แทนพนัก งานเทศบาลและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ มีวาระ                  
อยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้และใหน้ าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
และมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
มาใชบ้งัคบักบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลดว้ยโดยอนุโลม ทั้งน้ี โดยใหก้ารใช้
อ านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๔ เพื่อให้การปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่ง
เป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนัใหมี้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคณะหน่ึงประกอบดว้ย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน 

(๒) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ผูอ้  านวยการ
ส านกังบประมาณ อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน* 

(๓) ผูแ้ทนเทศบาลจ านวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวนสามคนและ
ปลดัเทศบาลจ านวนสามคน 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารงานทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ หรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือ
บุคคลจ านวนเกา้คน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนเกา้คนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคน
ดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือหกคน 

วธีิการคดัเลือกผูแ้ทนเทศบาลและผูท้รงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือกนายกเทศมนตรี
หรือปลดัเทศบาล แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ทนเทศบาล 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน*แต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครอง     
คนหน่ึงซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

กรรมการผูแ้ทนเทศบาลซ่ึงคดัเลือกจากปลดัเทศบาลและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บงัคบักบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
ด้วยโดยอนุโลม  ทั้งน้ี โดยให้การใช้อ านาจหน้าที่ตามบทบญัญตัิดงักล่าว เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนกังานเทศบาล แลว้แต่กรณี 
 

หมวด ๓ 
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๒๕ องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตจงัหวดัหน่ึงให้มีคณะกรรมการ

พนกังานส่วนต าบลร่วมกนัคณะหน่ึง ท าหนา้ท่ีบริหารงานบุคคลส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง
ท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดันั้น ประกอบดว้ย 

(๑)  ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) นายอ าเภอหรือหวัหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดันั้น จ านวนแปดคน ซ่ึงผูว้่าราชการ

จงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
งานบุคคล ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือใดก็ได ้

(๓) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนเกา้คน ดงัน้ี 
(ก) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงประธานสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลในเขตจงัหวดันั้นคดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงประธานกรรมการ 

บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดันั้นคดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
(ค) ผูแ้ทนพนกังานส่วนต าบลซ่ึงปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันั้น

คดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนเกา้คน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้น 

การบริหารงานทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการ
หรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือ
บุคคลจ านวนสิบห้าคน  และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนสิบห้าคนและให้บุคคล        
ทั้งสามสิบคนดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือเกา้คน 

วิธีการคัดเลือกผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผูท้รงคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบลก าหนด 
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ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีหนา้ท่ีจดัให้มีการคดัเลือกประธานสภาองค์กาบริหารส่วนต าบล 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลแลว้แต่กรณี 
เป็นผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลคนหน่ึงในจงัหวดั   
เป็นเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 

กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนพนกังานส่วนต าบล และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
มาใช้บงัคบักบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลดว้ยโดยอนุโลม  ทั้งน้ี โดยให้
การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงาน          
ส่วนต าบล คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล หรือประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๖  เพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนัใหมี้คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล
คณะหน่ึง ประกอบดว้ย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน 

(๒) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนผูอ้  านวยการ
ส านกังบประมาณ อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน* 

(๓) ผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากประธานกรรมการ 
บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนสามคน และปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนสามคน 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารงานทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการ
หรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม (๔) ใหก้รรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือ
บุคคลจ านวนเกา้คน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนเกา้คน และใหบุ้คคลทั้งสิบแปดคน
ดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 

วธีิการคดัเลือกผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูท้รงคุณวฒิุ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 
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ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ทน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน*แต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครอง     
คนหน่ึงซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล 

กรรมการผู ้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้
และใหน้ าความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บงัคบักบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลดว้ยโดยอนุโลม ทั้งน้ี โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญติัดงักล่าว เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลแลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๔ 
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๒๗ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย          

 วา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๕ 
การบริหารงานบุคคลในเมอืงพทัยา 

 
มาตรา ๒๘ เมืองพทัยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพทัยาคณะหน่ึง  ท าหน้าท่ี

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานเมืองพทัยาประกอบดว้ย 
(๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรีเป็นประธาน 
(๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจงัหวดัชลบุรีจ านวนสามคนซ่ึงผูว้่าราชการ

จงัหวดัชลบุรีประกาศก าหนดวา่เป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
งานบุคคล ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรีจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือใดก็ได ้

(๓) ผูแ้ทนเมืองพทัยาจ านวนส่ีคน ประกอบดว้ย นายกเมืองพทัยา สมาชิกสภาเมืองพทัยา 
ซ่ึงสภาเมืองพทัยาคดัเลือกจ านวนหน่ึงคน ปลดัเมืองพทัยา และผูแ้ทนพนกังานเมืองพทัยาซ่ึงคดัเลือก
กนัเองจ านวนหน่ึงคน 
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(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ านวนส่ีคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารงานทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการ
หรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพทัยา 

การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือ
บุคคลจ านวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนหกคน และให้บุคคลทั้งสิบสองคน
ดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือส่ีคน 

วธีิการคดัเลือกผูแ้ทนพนกังานเมืองพทัยาและผูท้รงคุณวุฒิให้น าหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรีมีหนา้ท่ีด าเนินการจดัใหมี้การคดัเลือกพนกังานเมืองพทัยา 
เป็นผูแ้ทนพนกังานเมืองพทัยา 

ใหป้ลดัเมืองพทัยาเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา 
กรรมการซ่ึงเป็นผู ้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิมีวาระ          

การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ มาใชบ้งัคบักบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาดว้ย
โดยอนุโลม  ทั้ ง น้ีโดยให้การใช้อ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติด ังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ของ          
คณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา หรือนายกเมืองพทัยา แลว้แต่กรณี 

การก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา
ให้มีอ านาจก าหนดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเหมาะสมของเมืองพทัยาแต่จะตอ้งอยูภ่ายใต้
มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
 

หมวด ๖ 
การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ 

 
มาตรา ๒๙ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนให้เป็นไป       

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
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หมวด ๗ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการบริหารงานบุคคลของพนกังานในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินไดใ้ห้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินเรียกโดยยอ่วา่ “ก.ถ.” ประกอบดว้ย 

(๑) บุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกตามมาตรา ๓๑ เป็นประธาน 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนห้าคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูซ่ึ้งมีความรู้
ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารงานทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นบริหาร
และการจดัการหรือดา้นกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานทางวชิาการ หรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ 

(๔) ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจ านวนหน่ึงคน 
ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางพนกัเทศบาลจ านวนหน่ึงคน  ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล
จ านวนหน่ึงคน ผูแ้ทนคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครจ านวนหน่ึงคน ผูแ้ทนคณะกรรมการ
พนกังานเมืองพทัยาจ านวนหน่ึงคน และในกรณีที่มีกฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น       
ให้มีผูแ้ทนคณะกรรมการพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนนั้น
คดัเลือกกนัเองจ านวนหน่ึงคน 

การคดัเลือกกรรมการตาม (๔) ให้คดัเลือกจากกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินของคณะกรรมการนั้น 

ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน      
เป็นเลขานุคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

ใหน้ าความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบักบัการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑ มาใช้บงัคบักบั
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๑ ในการคดัเลือกประธานกรรมการมาตรฐานกาบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน
ให้กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนฝ่ายละสามคนและให้บุคคล
ทั้งเก้าคนดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเอง โดยให้ผูไ้ด้รับคะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ด้รับการคดัเลือก  
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บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญ      
ในดา้นการบริหารงานทอ้งถิ่น ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านกฎหมาย  ซ่ึงมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ  และไม่ได้เป็น
กรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  หรือกรรมการของ
คณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และใหน้ าความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบัดว้ย 

ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีหนา้ท่ีด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือกประธาน
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

ในกรณีท่ีไดร้ายช่ือบุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกแลว้ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมีวาระ
อยูใ่นต าแหน่งคราวละหกปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑)  ตาย 
(๒) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เน่ืองจากมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ี 
(๔) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นมีอ านาจ

หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกบัการบริหาร 

งานบุคคลโดยเฉพาะในเร่ืองการแต่งตั้งและการให้พน้จากต าแหน่งของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน รวมตลอดถึง
การก าหนดโครงสร้างอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมแก่รายไดแ้ละ
การพฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ี การก าหนดมาตรฐานกลาง
และแนวทางจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีท า
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของ
แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้

(๒) ก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการกระจาย
อ านาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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(๓)  ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔ 
วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

(๔) ส่งเสริมใหมี้การศึกษา วเิคราะห์ หรือวจิยัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๖) ประสานงานกบัคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

คณะกรรมการขา้ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการกลาง
ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น และคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น            
เพื่อส่งเสริมใหก้ารบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ 

(๗) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
การก าหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหน่ึง (๑) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน

บุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนตาม
มาตรา ๒๙ ดว้ย 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น     
เห็นวา่การก าหนดมาตรฐานทัว่ไปของคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินขดัแยง้
กบัมาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีปัญหาขอ้โตแ้ยง้ในการก าหนดหลกัเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลระหวา่งคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินกบัคณะกรรมการกลาง
ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินแจง้
ใหค้ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานกลางและถา้มิไดมี้การด าเนินการใน
เวลาอนัสมควรหรือการด าเนินการของคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
คณะกรรมการขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินจะเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อการบริหารเป็น
ส่วนรวมหรือไม่เป็นธรรมแก่ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งระงบัการใชห้ลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลนั้นได ้

มาตรา ๓๕ ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจา้งของขา้ราชการ หรือ
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน และลูกจา้ง ท่ีน ามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่ได ้

มาตรา ๓๖ ให้จดัตั้งส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน
ข้ึนในส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน และมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
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(๑) รับผดิชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบังานของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
(๔) ช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) จดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
(๖) จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบติั

หน้าท่ีและในการด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินและ
ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

(๗) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน
มอบหมาย 

 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๓๗ ผูใ้ดเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังาน
ส่วนต าบล หรือพนกังานเมืองพทัยา อยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ผูน้ั้นเป็นขา้ราชการหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ีต่อไป โดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งและสิทธิและประโยชน์
เช่นเดิม 

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดเป็นลูกจา้งประจ าขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเมืองพทัยา อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัติน้ีใช้บังคบั ให้ผูน้ั้นเป็นลูกจา้งตาม
พระราชบญัญติัน้ีต่อไป โดยไดรั้บค่าจา้ง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม 

มาตรา  ๓๙ ใหด้ าเนินการจดัใหมี้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน และส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่างท่ีย ังไม่ มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินตาม
พระราชบญัญติัน้ี ให้การบริหารงานบุคคลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นจนกว่าจะมีคณะกรรมการขา้ราชการหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 
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ในระหวา่งท่ียงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวธีิการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี     
ให้พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการบริหาร 
งานบุคคลของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล และ
พนกังานเมืองพทัยา ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๐ ในวาระเร่ิมแรกก่อนท่ีจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๓๐ (๒) และ (๓)       
เพื่อท าหนา้ท่ีเท่าท่ีจ  าเป็น 

ให้กรรมการตามวรรคหน่ึง ด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก
กรรมการตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายในก าหนดเวลาไม่เกินเก้าสิบวนั นับแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๓) 

ให้กรรมการตามวรรคหน่ึง เลือกกรรมการผูห้น่ึงเป็นประธานกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ี
ไปพลางก่อนจนกวา่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) 

มาตรา ๔๑ บรรดากิจการท่ีก าหนดเป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการขา้ราชการหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้ไดมี้การด าเนินการไปแลว้หรือก าลงัด าเนินการอยู่ก่อน
วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ถ้าการนั้นได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่การนั้นไดด้ าเนินการไปแลว้หรือก าลงัด าเนินการอยูต่ามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดท่ีจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
และค่าจา้งของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และลูกจา้ง ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรา ๓๕ 
ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ภายในห้าปีนับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๔๓ ในระหวา่งที่ยงัมิไดจ้ดัตั้งส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ใหก้รมการปกครองรับผิดชอบปฏิบติัหนา้ท่ีเท่าท่ีจ  าเป็นไปพลางก่อน 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
                 ชวน หลีกภยั 

        นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบั น้ี  คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล   
ตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน สมควรก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          
มีคณะกรรมการพนักงานส่วนทอ้งถ่ินของตนเองเพื่อท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินของตนไดโ้ดยตรง และเพื่อให้มีการก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบให้มีทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม สมควรให้มีองคก์รซ่ึงท าหนา้ท่ี
ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นไวด้ ้วย  จึงจ าเป็นตอ้ง        
ตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป   

ตามพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๙๐ ในพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒     

ใหแ้กไ้ขค าวา่ “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัให้จดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว้ และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติั
ให้โอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีในส่วนราชการ
เดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัอ านาจหน้าท่ีท่ี
โอนไปดว้ย ฉะนั้น เพื่ออนุมติัให้เป็นไปตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
มีความชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหนา้ท่ีว่าตามกฎหมายใด
ไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ 
โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้มีการเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้ง
ปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอ านาจหน้าท่ี และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตดัโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิม
ท่ีมีการยุบเลิกแลว้  ซ่ึงเป็นการแกไ้ขให้ตรงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชกฤษฎีกา 

                                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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พระราชบัญญตั ิ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ    

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา 

ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัใดๆ ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี 
หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

 

                                                        
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หนา้ ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั และรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

มหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจและหนา้ท่ีของตนและมีอ านาจออก
กฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ประกอบดว้ย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง

มหาดไทย ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้  านวยการ
ส านกังบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน* 

(๓) ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนสิบสองคน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสองคน ผูบ้ริหารเทศบาลสามคน ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหา้คน และผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารเมืองพทัยาหรือผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน
รวมสองคน ทั้งน้ี โดยให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทเลือกกนัเองตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
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(๔) ผูท้รงคุณวฒิุจ านวนสิบสองคน ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ ในดา้น
การบริหารราชการแผน่ดิน ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสาขา
รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และดา้นกฎหมาย ทั้งน้ี การสรรหาผูท้รงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 

ให้หัวหนา้ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

มาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
(๔) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๖) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือผูมี้ต  าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พน้จากต าแหน่งเม่ือลาออก โดยยื่นหนงัสือลาออก

ต่อประธานกรรมการหรือพน้จากการเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับ    

สรรหาเป็นกรรมการอีกไดไ้ม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
ถ้ากรรมการตามวรรคหน่ึงว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน  และให้ผูซ่ึ้งได้รับสรรหา       

อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
ในระหวา่งท่ียงัมิไดส้รรหากรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งตามวรรคสอง และยงัมีกรรมการ

เหลืออยูเ่กินก่ึงหน่ึง ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
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มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง  
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้   
ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน     
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๒ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) จดัท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนปฏิบติัการ

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(๒) ก าหนดการจดัระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหนา้ท่ีระหวา่งรัฐกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง 
(๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายไดร้ะหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้วยกนัเอง โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐกบัองค์กรปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเป็นส าคญั 

(๔) ก าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕) ประสานการถ่ายโอนขา้ราชการ ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และพนกังานรัฐวิสาหกิจระหวา่ง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัคณะกรรมการพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีการจดัสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ
ท่ีราชการส่วนกลางโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจการอนุมติัหรือการอนุญาตตามท่ีมี
กฎหมายบญัญติัให้ตอ้งขออนุมติัหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยค านึงถึงความ
สะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการประชาชน และการก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นส าคญั 

(๗) เสนอแนะมาตรการดา้นการเงิน การคลงั การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษา
วนิยัทางการเงิน การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศขอ้บงัคบั 
ระเบียบ และค าสั่งท่ีจ  าเป็นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่อคณะรัฐมนตรี 
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(๙) เร่งรัดใหมี้การตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และ
ค าสั่งท่ีจ  าเป็นเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจดัสรรเงินงบประมาณที่จดัสรรเพิ่มข้ึน ให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลกัเกณฑ์การจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความ
จ าเป็น 

(๑๒) เสนอแนะและจดัระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวา่ส่วนราชการ

หรือรัฐวสิาหกิจไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๑๔) เสนอรายงานเก่ียวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อคณะรัฐมนตรี

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
(๑๕) ออกประกาศก าหนดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๑๖) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายได ้
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง

เป็นหนงัสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ส่งขอ้มูลหรือเอกสาร
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาได ้ในการน้ีอาจเรียกบุคคลใดๆมาช้ีแจงดว้ยก็ได ้

มาตรา ๑๕ ให้มีส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี โดยมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมขอ้มูล ศึกษา และวิเคราะห์เก่ียวกบัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน และขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบังานของคณะกรรมการ 
(๓) ร่วมมือและประสานงานกบัราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐวสิาหกิจ เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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(๕) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 

หมวด ๒ 
การก าหนดอ านาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

 
มาตรา ๑๖ ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ท่ีในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 
(๑) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(๒) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
(๓) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๙) การจดัการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(๑๓) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(๑๘) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
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(๒๒) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
(๒๓) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
(๒๕) การผงัเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น 
(๓๑)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
มาตรา ๑๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจและหน้าท่ี

ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 
(๑) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๒) การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๓) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๕) การคุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(๖) การจดัการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๙) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
(๑๐) การจดัตั้งและดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 
(๑๑) การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 
(๑๒) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ 
(๑๓) การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน ้า 



 223 

(๑๔) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๑๕) การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่วา่จะด าเนินการเองหรือร่วมกบั

บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน ้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๑๗) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
(๑๙) การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
(๒๐) การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๒๓) การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 
(๒๔) จดัท ากิจการใดอนัเป็นอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขต 

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัด าเนินการหรือให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
จดัท า ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒๕) สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันา 
ทอ้งถ่ิน 

(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(๒๘) จดัท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ก าหนดให้

เป็นอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๒๙) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
มาตรา ๑๘ ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ 

ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๙ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นท่ีจงัหวดั มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ 
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ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นท่ีจงัหวดั มีอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจและหน้าท่ี
เก่ียวกบัการให้บริการสาธารณะอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดวา่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจและหนา้ท่ีรับผดิชอบในส่วนใด 

มาตรา ๒๑ บรรดาอ านาจและหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจ
มอบอ านาจและหนา้ท่ีใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการแทนได ้

ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นมาตรา  ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘     
และมาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร่วมมือกันด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน แลว้แต่กรณี ด าเนินการแทนได ้

มาตรา ๒๒  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบให้เอกชนด าเนินการตามอ านาจและหนา้ท่ีแทนได ้
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๓ 
การจัดสรรสัดส่วนภาษแีละอากร 

 
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายไดจ้ากภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดด้งัต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย 
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรรในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัการจดัสรร

ตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กัส่วนท่ี
ตอ้งจ่ายคืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราซ่ึงเม่ือ
รวมกบัอตัราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร 
โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 
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(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าดว้ยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตเทศบาล เมืองพทัยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีกรม
สรรพสามิตจดัเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น โดยเป็นหน้าท่ีของกรม
สรรพสามิตท่ีจะจดัเก็บ 

(๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้ งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ    
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 

(๘) ภาษีการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๐) อากรการฆ่าสัตวแ์ละผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากการฆ่าสัตวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

การฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสัตว ์
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายวา่ดว้ยอากรรังนกอีแอ่น 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่หลงัจากหกัส่งเป็นรายไดข้องรัฐในอตัราร้อยละ

ส่ีสิบแลว้ดงัต่อไปน้ี 
(ก) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามประทานบตัร 

ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
(ข) องคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยู่ภายในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุม

พื้นท่ีตามประทานบตัร ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
(ค) องคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจงัหวดัอ่ืนให้ไดรั้บการจดัสรรในอตัรา

ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียมหลงัจากหกัส่งเป็นรายไดข้องรัฐ

ในอตัราร้อยละส่ีสิบแลว้ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามสัมปทาน 

ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภ่ายในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุม

พื้นท่ีตามสัมปทาน ให้ได้รับการจดัสรรในอตัราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บได้
ภายในเขต 

(ค) องคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจงัหวดัอ่ืน ให้ไดรั้บการจดัสรรในอตัรา
ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
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(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์มีทุนทรัพย์
ภายในเขต ทั้งน้ี ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามอตัรา
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๑๖) ค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ี โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสิบ
ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีให้เทศบาล 
เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นเจา้หน้าท่ีด าเนินการภายในเขตทอ้งถ่ินนั้นๆ และให้ตกเป็น
รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลเป็นผูจ้ดัเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้น ารายไดม้าแบ่งให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีอยูภ่ายในเขตจงัหวดัตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

(๑๘)  ค่าใชน้ ้าบาดาลตามกฎหมายวา่ดว้ยน ้าบาดาล ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

(๑๙) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ีจดั
ใหมี้ข้ึน 

(๒๐) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นของเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

มาตรา ๒๔  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจมีรายไดจ้ากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงินรายได ้
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับน ้ามนัเบนซินและน ้ ามนัท่ีคลา้ยกบัน ้ามนั
ดีเซลและน ้ ามนัท่ีคลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตจงัหวดั 
โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน ้ ามนัและกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์
ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(๒) ภาษีบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส าหรับยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตจงัหวดั
โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางค ์
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(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรั้บการจดัสรรในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี จดัเก็บไดห้กัส่วน  
ท่ีตอ้งจ่ายคืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัรา     
ซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร 
โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ภาษีรถ   
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 

(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายวา่ดว้ยอากรรังนกอีแอ่น 
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าดว้ยแร่ ให้ไดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยี่สิบของ

ค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
(๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลียมให้ไดรั้บการจดัสรร ในอตัรา

ร้อยละยีสิ่บของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บจากผูพ้กัใน

โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีให้องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัเป็นเจา้หนา้ท่ีด าเนินการภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น และใหต้กเป็นรายได้
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(๑๒) คา่ธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ีองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจดัใหมี้ข้ึน 

(๑๓) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย 
(๔) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน ้ ามนัเบนซินและน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั น ้ามนัดีเซลและ

น ้ามนัท่ีคลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน ้ ามนั และไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์
ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(๕) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับยาสูบซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางค ์

(๖) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรร ในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัราตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กัส่วนท่ีตอ้ง
จ่ายคืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าดว้ยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอ้บญัญติั
จดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจดัเก็บ และใหถื้อเป็นภาษีและ
ค่าแสตมป์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นโดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจดัเก็บ 

(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ภาษีรถตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 
(๑๑) ภาษีการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จดัเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร     

ในอตัราร้อยละส่ีสิบของค่าภาคหลวงแร่ท่ีกรมทรัพยากรธรณีจดัเก็บไดจ้ริง 
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอตัราร้อยละส่ีสิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีกรมทรัพยากรธรณีจดัเก็บไดจ้ริง 
(๑๔) อากรการฆ่าสัตว ์และผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากการฆ่าสัตวต์ามกฎหมาย  ว่าดว้ย

การควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสัตว ์
(๑๕) ค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บจากผูพ้กัในโรงแรม

ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
(๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามอตัรา

และวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์มีทุนทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 



 229 

(๑๘) ค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ี โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน้าท่ีให้
กรุงเทพมหานครเป็นเจา้หน้าที่ด าเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร  และให้ตกเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 

(๒๐) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ช้หรือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ี
กรุงเทพมหานครจดัใหมี้ข้ึน 

(๒๑) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นของกรุงเทพมหานคร 
มาตรา ๒๖ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นองคก์รปกครอง

รูปแบบพิเศษไม่เตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ื้นตามมาตรา ๒๓ 
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ

เตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ื้นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจก าหนดให้เป็นภาษีและอากรร่วมกนัระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรืออาจก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเพิ่มได ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการถ่ายโอนภาระหนา้ท่ี
และงบประมาณจากราชการส่วนกลางมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามแผนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหน่ึงในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดโดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์กรปกครอง        
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเป็นส าคญั 

มาตรา ๒๘ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมีรายรับดงัต่อไปน้ี 
(๑) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 
(๓) รายไดจ้ากการพาณิชยแ์ละการท ากิจการ ไม่วา่จะด าเนินการเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืน 

หรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายไดอ่ื้นใดตามท่ีมี

กฎหมายบญัญติัไวใ้หเ้ป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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(๕) ค่าบริการ 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(๘) รายไดจ้ากการจ าหน่ายพนัธบตัร 
(๙) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่างๆ 
(๑๐) เงินกูจ้ากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
(๑๓) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของแผ่นดิน หรือรายไดจ้ากทรัพยสิ์นของรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินการ

เพื่อมุ่งหาก าไรในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๑๔) รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพนัธบตัรตาม (๘) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกู้เงิน

ตาม (๑๐) และรายไดต้าม (๑๓) ใหอ้อกเป็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๒๙ การก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บรายไดต้ามหมวดน้ี ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข อตัราการจดัสรร การน าส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีการก าหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเร่ืองใดมีกฎหมายอ่ืน
บญัญติัไวแ้ละเป็นการก าหนดรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองเดียวกบัท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ใน
บทบญัญติัเก่ียวกบัรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหมวดน้ี ให้ใชบ้ทบญัญติั ตามหมวดน้ีบงัคบั
แทนบทบญัญติัของกฎหมายนั้น ทั้งน้ี ถา้การก าหนดรายไดใ้นเร่ืองใดมีกฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข อตัราการจดัสรร การน าส่งเงินรายไดแ้ละการได้รับเงินรายได้ใช้บงัคบัอยู่แลว้ ให้ใช้บงัคบัตาม
กฎหมายเช่นวา่นั้นไปพลางก่อนจนกวา่จะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง แต่ถา้การก าหนด
รายไดใ้นเร่ืองใดยงัไม่มีกฎหมายเช่นว่านั้น ให้การก าหนดรายไดต้ามบทบญัญติัในหมวดน้ีมีผลใช้บงัคบั
เม่ือมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมอบใหส่้วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน จดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายไดอ่ื้นใด เพื่อองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นก็ได ้ทั้งน้ี โดยใหคิ้ดค่าใชจ่้ายไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการและอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๔ 
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ด าเนินการดงัน้ี 
(๑) ใหด้ าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะท่ีรัฐด าเนินการอยูใ่นวนัท่ีพระราช 

บญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลา ดงัน้ี 
(ก) ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินการซ ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หรือภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในส่ีปี 
(ข) ภารกิจท่ีรัฐจดัให้บริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระทบถึง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในส่ีปี 
(ค) ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน

ภายในส่ีปี 
(๒) ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองตามอ านาจและหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบญัญติัน้ีให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
แตกต่างกนัได ้โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ซ่ึงตอ้งพิจารณา
จากรายไดแ้ละบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น จ านวนประชากร ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
ตลอดจนคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีประชาชนจะไดรั้บ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินระยะเวลาสิบปี 

(๓) ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ให้รัฐท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ  

(๔)๒ ก าหนดการจดัสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ื้นให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม  โดยตั้ งแต่ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป  ให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ินมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดสุ้ทธิของรัฐบาลใน

                                                        
๒ มาตรา ๓๐ (๔) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
   อ  านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจดัสรรสัดส่วนท่ีเป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
และค านึงถึงรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นดว้ย 

การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล         
ตามวรรคหน่ึงให้เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ี เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
สามารถด าเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีถ่ายโอนเพิ่มข้ึนภายหลงัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป แต่ไม่วา่กรณีจะเป็น
ประการใดเงินอุดหนุนท่ีจดัสรรให้ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่เงินอุดหนุนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บ
การจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้รัฐจดัสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความตอ้งการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

มาตรา ๓๑ ในการด าเนินการตามอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ถา้มี
กฎหมายใดบญัญติัไวใ้นลกัษณะท่ีเป็นผลท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจด าเนินการตามอ านาจ
และหน้าท่ีได้ดว้ยตนเอง หรือมีลกัษณะเป็นการซ ้ าซ้อนกบัการปฏิบติัหน้าท่ี ในการให้บริการสาธารณะ
ระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัและคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรให้มีการแกไ้ขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการให้มี
การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวต่อไป 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อก าหนด ขั้นตอนการกระจาย
อ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยอย่างน้อยตอ้งมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบจะตอ้งกระท า โดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของ
รัฐหรือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั ใหก้ าหนดแนวทางวธีิปฏิบติัเพื่อประสานการด าเนินการ
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอ
แก่การด าเนินการตามอ านาจและหนา้ท่ีท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ทั้งน้ี โดยตอ้งค านึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐในการใหบ้ริการสาธารณะเป็นส่วนรวมดว้ย 

(๓) รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอใหแ้กไ้ขหรือจดัให้มีกฎหมายท่ีจ าเป็นเพื่อด าเนินการตาม
แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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(๔) จดัระบบการบริหารงานบุคคลu3586 .ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดนโยบาย
และมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนทอ้งถ่ิน โดยการ
สร้างระบบการถ่ายเทก าลงัคนสู่ทอ้งถ่ิน และสร้างระบบความกา้วหนา้สายอาชีพท่ีเหมาะสม 

แผนปฏิบติัการตามวรรคหน่ึงตอ้งก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบติั และก าหนดหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการใหช้ดัเจนดว้ย 

มาตรา ๓๓  เม่ือคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการตามมาตรา ๓๒ แลว้ ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรี
ใหค้วามเห็นชอบ แลว้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบ้งัคบัต่อไป 

แผนปฏิบัติการท่ีประกาศใช้บังคับตามวรรคหน่ึง  ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ             
ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการตามแผนปฏิบติัการนั้น 

ในกรณีท่ีสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไปในระหวา่งท่ีแผนปฏิบติัการใชบ้งัคบัคณะกรรมการ
อาจด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์นั้นได ้

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการและรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนปฏิบติัการไดใ้ห้คณะกรรมการ
รายงานใหค้ณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขดว้ย 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีและการจดัสรร
รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายหลงัท่ีไดด้ าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปแลว้ โดยตอ้งพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วนัท่ีมีการก าหนด
อ านาจและหน้าท่ีหรือวนัท่ีมีการจดัสรรรายได้ ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนด
อ านาจและหนา้ท่ีและการจดัสรรรายได ้เพื่อกระจายอ านาจเพิ่มข้ึนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๓๕ ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการจดัท าแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบติั
การตามมาตรา ๓๒ ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรรมการเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๓๖ ในวาระเร่ิมแรก ใหน้ายกรัฐมนตรีจดัใหมี้การเลือกผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและสรรหาผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๖ ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๓๗ ในวาระเร่ิมแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
                ชวน หลีกภยั 
               นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ได้บญัญติัให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพื่อพฒันาการกระจาย
อ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการจดัระบบ
การบริการสาธารณะ และการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้มี
คณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และผูท้รงคุณวฒิุ มีจ  านวนฝ่ายละเท่ากนัเพื่อท าหนา้ท่ีดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 
มาตรา ๓๗ ในพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริม     
การปกครองทอ้งถ่ิน” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัให้จดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้การตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว้ และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวได้บญัญติัให้โอนอ านาจหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีโอนไปดว้ย ฉะนั้น เพื่ออนุวติัให้เป็นไป
ตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบญัญติัของ
กฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าท่ีว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือ
ผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้มี
การเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกับ        
การโอนอ านาจหน้าท่ี  และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอน        
จากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซ่ึงเป็น     
การแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



 236 

พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีการปฏิบติัตามแผนและขั้นตอน    
การกระจายอ านาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวไ้ม่อาจด าเนินการ
ไดต้ามก าหนดระยะเวลา ท าให้การก าหนดสัดส่วนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๐ 
(๔) แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงในการถ่ายโอนภารกิจสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมการก าหนดสัดส่วน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงนั้น และยงัคงเป้าหมายการเพิ่ม
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าไว้เช่นเดิม                 
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 

                                                        
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒ ก/หนา้ ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๐ 
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พระราชบัญญตั ิ

วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
------------------- 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีท่ี ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ     
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยท่ีสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม    

ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
พระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะ
และมีหลกัเกณฑ์ท่ีประกนัความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในพระราชบญัญติัน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หนา้ ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคบักบัขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ท่ีก าหนด   
ในกฎหมาย 

มาตรา ๔ พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องคก์รท่ีใชอ้  านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบงัคบัคดี และการวางทรัพย ์
(๕) การพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขแ์ละการสั่งการตามกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
(๖) การด าเนินงานเก่ียวกบันโยบายการต่างประเทศ 
(๗) การด าเนินงานเก่ียวกบัราชการทหารหรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีทางยทุธการร่วมกบั

ทหารในการป้องกนัและรักษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
(๘) การด าเนินงานตามกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
(๙) การด าเนินกิจการขององคก์ารทางศาสนา  
การยกเวน้ไม่ให้น าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีมาใช้บงัคบัแก่การด าเนินกิจการใด

หรือกับหน่วยงานใดนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอ            
ของคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 

มาตรา ๕ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง” หมายความวา่ การเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี

เพื่อจดัใหมี้ค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี 
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา่ การเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี

เพื่อจดัใหมี้ค าสัง่ทางปกครอง 
“ค าสั่งทางปกครอง” หมายความวา่ 
(๑) การใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึน ระหว่าง

บุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของ
บุคคล ไม่วา่จะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การวนิิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง 
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 



 239 

(๒) การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือบทบญัญติัอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย     
ท่ีมีการจดัองคก์รและวธีิพิจารณาส าหรับการวนิิจฉยัช้ีขาดสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

“เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบ
ให้ใชอ้  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งข้ึน
ในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

“คู่กรณี” หมายความว่า ผูย้ื่นค าขอหรือผูค้ดัค้านค าขอ ผูอ้ยู่ในบงัคบัหรือจะอยู่ในบงัคบั
ของค าสั่งทางปกครอง และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง
และประกาศ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง” 

ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึง ปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผูท้รงคุณวฒิุอีกไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเกา้คนเป็นกรรมการ 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  โดยแต่งตั้ ง           
จากผูซ่ึ้งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหาร
ราชการแผน่ดิน แต่ผูน้ั้นตอ้งไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ งข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 
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มาตรา ๘ ให้กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปีกรรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการ
นั้นปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อนจนกวา่จะไดแ้ต่งตั้งกรรมการใหม่ 

มาตรา ๙ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งพน้จากต าแหน่งเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติใหอ้อกหรือเม่ือมีเหตุหน่ึงเหตุใดตามมาตรา ๗๖ 

มาตรา ๑๐ ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการ  
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอ้มูลและกิจการต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบังานของคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) สอดส่องดูแลและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
(๒) ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ตามท่ีบุคคลดงักล่าว

ร้องขอ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองก าหนด 
(๓) มีหนงัสือเรียกให้เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ

พิจารณาได ้
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
(๕) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราว

ตามความเหมาะสมแต่อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติัราชการ   ทางปกครองให้
เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(๖) เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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หมวด ๒ 
ค าส่ังทางปกครอง 
----------------- 

ส่วนที ่๑ 
เจ้าหน้าที ่

 
มาตรา ๑๒ ค าสั่งทางปกครองจะตอ้งกระท าโดยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น 
มาตรา ๑๓ เจา้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได ้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผูสื้บสันดานไม่วา่ชั้นใดๆ หรือเป็นพี่นอ้งหรือ

ลูกพี่ลูกนอ้งนบัไดเ้พียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเก่ียวพนัทางแต่งงานนบัไดเ้พียงสองชั้น 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูพ้ิทกัษห์รือผูแ้ทนหรือตวัแทนของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจา้หน้ีหรือลูกหน้ี หรือเป็นนายจา้งของคู่กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๔ เม่ือมีกรณีตามมาตรา  ๑๓  หรือคู่กรณีคดัคา้นว่าเจา้หน้าท่ีผูใ้ดเป็นบุคคลตาม

มาตรา ๑๓ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไวก่้อน และแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหน่ึง
ทราบ เพื่อท่ีผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะไดมี้ค าสั่งต่อไป 

การยื่นค าคดัคา้น การพิจารณาค าคดัคา้น และการสั่งให้เจา้หน้าท่ีอ่ืนเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  
ผูท่ี้ถูกคดัคา้นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคดัคา้นวา่กรรมการในคณะกรรมการท่ีมี
อ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลกัษณะดงักล่าว ใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเหตุคดัคา้นนั้น  ในการประชุมดงักล่าวกรรมการผูถู้กคดัคา้นเม่ือไดช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงและตอบขอ้
ซกัถามแลว้ตอ้งออกจากท่ีประชุม 

ถ้าคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู ้ถูกคัดค้านในระหว่าง              
ท่ีกรรมการผูถู้กคดัคา้นตอ้งออกจากท่ีประชุม ใหถื้อวา่คณะกรรมการคณะนั้นประกอบดว้ยกรรมการทุกคน
ท่ีไม่ถูกคดัคา้น 
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ถา้ท่ีประชุมมีมติให้กรรมการผูถู้กคดัคา้นปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสามของกรรมการท่ีไม่ถูกคดัคา้น ก็ให้กรรมการผูน้ั้นปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปได ้มติดงักล่าวให้กระท า
โดยวธีิลงคะแนนลบัและใหเ้ป็นท่ีสุด 

การยืน่ค  าคดัคา้นและการพิจารณาค าคดัคา้นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๓ เก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอนัอาจท าให้การพิจารณาทางปกครอง
ไม่เป็นกลาง เจา้หนา้ท่ีหรือกรรมการผูน้ั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นไม่ได ้

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
(๑) ถา้ผูน้ั้นเห็นเองวา่ตนมีกรณีดงักล่าว ให้ผูน้ั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไวก่้อนและแจง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณี 
(๒) ถา้มีคู่กรณีคดัคา้นวา่ผูน้ั้นมีเหตุดงักล่าว หากผูน้ั้นเห็นวา่ตนไม่มีเหตุตามท่ีคดัคา้นนั้น 

ผูน้ั้นจะท าการพิจารณาเร่ืองต่อไปก็ไดแ้ต่ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหน่ึงหรือประธาน
กรรมการทราบ แลว้แต่กรณี 

(๓) ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงผูน้ั้น
เป็นกรรมการอยู่มีค  าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผูน้ั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครอง    
ในเร่ืองนั้นหรือไม ่

ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี   
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ การกระท าใดๆ ของเจา้หน้าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณา
ทางปกครองท่ีได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสียไป  เวน้แต่
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูถู้กคดัคา้นหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครอง แลว้แต่กรณี
จะเห็นสมควรด าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดเสียใหม่ก็ได ้

มาตรา ๑๘ บทบญัญติัมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้น ามาใช้บงัคบักบักรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคล  จะเสียหายโดยไม่มี
ทางแกไ้ขได ้หรือไม่มีเจา้หนา้ท่ีอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูน้ั้นได ้
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มาตรา ๑๙ ถา้ปรากฏภายหลงัวา่เจา้หน้าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณา
ทางปกครองใดขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบดว้ยกฎหมาย   อนัเป็นเหตุให้ผู ้
นั้นตอ้งพน้จากต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่งเช่นวา่น้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ั้นไดป้ฏิบติัไปตาม
อ านาจหนา้ท่ี 

มาตรา ๒๐ ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหน่ึงตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖  ให้หมายความ
รวมถึง  ผู ้ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจก ากับหรือควบคุมดูแลส าหรับกรณีของเจ้าหน้าท่ี ท่ีไม่ มี
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีส าหรับกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นเป็นรัฐมนตรี 

 

ส่วนที ่๒ 
คู่กรณี 

 
มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง

ไดต้ามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
มาตรา ๒๒ ผูมี้ความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดจ้ะตอ้งเป็น 
(๑) ผูซ่ึ้งบรรลุนิติภาวะ 
(๒) ผูซ่ึ้งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเร่ืองท่ีก าหนดไดแ้ม้

ผูน้ั้นจะยงัไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผูแ้ทนหรือตวัแทนแลว้แต่กรณี 
(๔) ผูซ่ึ้งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดใหมี้ความสามารถกระท าการในเร่ืองท่ีก าหนดได ้แมผู้น้ั้นจะยงัไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถ
ถูกจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคู่กรณีตอ้งมาปรากฏตวัต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี คู่กรณี
มีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขา้มาในการพิจารณาทางปกครองได ้  

การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาไดท้  าลงต่อหนา้คู่กรณีใหถื้อวา่เป็นการกระท าของคู่กรณี 
เวน้แต่คู่กรณีจะไดค้ดัคา้นเสียแต่ในขณะนั้น 

มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมีหนงัสือแต่งตั้งให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะ กระท า
การอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆ ได ้ในการน้ีเจา้หนา้ท่ี
จะด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกบัตวัคู่กรณีไดเ้ฉพาะเม่ือเป็นเร่ืองท่ีผูน้ั้นมีหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้ง
ท าการนั้นดว้ยตนเองและตอ้งแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหก้ระท าการแทนทราบดว้ย 
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หากปรากฏว่าผูไ้ด้รับการแต่งตั้งให้กระท าการแทนผูใ้ดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเร่ืองนั้น
เพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไวว้างใจในความสามารถของบุคคลดงักล่าวให้เจา้หน้าท่ีแจง้ให้คู่กรณีทราบ     
โดยไม่ชกัชา้ 

การแต่งตั้ งให้กระท าการแทนไม่ ถือว่าส้ินสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือ              
การท่ีความสามารถหรือความเป็นผูแ้ทนของคู่กรณีเปล่ียนแปลงไป เวน้แต่ผูสื้บสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณี
หรือคู่กรณีจะถอนการแต่งตั้งดงักล่าว 

มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีมีการยื่นค าขอโดยมีผูล้งช่ือร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกิน   
หา้สิบคนยืน่ค  าขอท่ีมีขอ้ความอยา่งเดียวกนัหรือท านองเดียวกนั ถา้ในค าขอมีการระบุใหบุ้คคลใดเป็นตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าวหรือมีขอ้ความเป็นปริยายใหเ้ขา้ใจไดเ้ช่นนั้น ใหถื้อวา่ผูท่ี้ถูกระบุช่ือดงักล่าวเป็นตวัแทน
ร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น 

ในกรณีท่ีมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอให้มีค  าสั่งทางปกครองในเร่ืองเดียวกนั โดยไม่มี
การก าหนดใหบุ้คคลใดเป็นตวัแทนร่วมของตนตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้หนา้ท่ีในเร่ืองนั้นแต่งตั้งบุคคลท่ีคู่กรณี
ฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีน้ีให้น า มาตรา ๒๔ วรรคสอง และ      
วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ตวัแทนร่วมตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา 
คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตวัแทนร่วมด าเนินการแทนตนเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งมีหนังสือแจง้   

ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบและด าเนินการใดๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปดว้ยตนเอง 
ตวัแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตวัแทนเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ

กบัตอ้งแจง้ใหคู้่กรณีทุกรายทราบดว้ย 
 

ส่วนที ่๓ 
การพจิารณา 

 
มาตรา ๒๖ เอกสารท่ียื่นต่อเจา้หน้าที่ให้จดัท าเป็นภาษาไทย  ถา้เป็นเอกสารที่ท  าข้ึนเป็น

ภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกตอ้งมาให้ ภายในระยะเวลาท่ี
เจา้หนา้ท่ีก าหนด ในกรณีน้ีให้ถือวา่เอกสารดงักล่าวไดย้ื่นต่อเจา้หน้าที่ในวนัท่ีเจา้หน้าที่ไดรั้บค าแปลนั้น 
เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีน้ีให้ถือวา่วนัท่ีไดย้ื่นเอกสาร
ฉบบัท่ีท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวนัท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บเอกสารดงักล่าว 
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การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีท าข้ึน          
เป็นภาษาต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ ให้เจา้หนา้ท่ีแจง้สิทธิและหนา้ท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี
ทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี 

ถา้ค าขอหรือค าแถลงมีขอ้บกพร่องหรือมีขอ้ความท่ีอ่านไม่เขา้ใจหรือผดิหลงอนัเห็นไดช้ดั
วา่เกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ใหเ้จา้หนา้ท่ีแนะน าใหคู้่กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจา้หนา้ท่ีอาจตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได้   ตามความ
เหมาะสมในเร่ืองนั้นๆ โดยไม่ตอ้งผกูพนัอยูก่บัค  าขอหรือพยานหลกัฐานของคู่กรณี 

มาตรา ๒๙ เจา้หนา้ท่ีตอ้งพิจารณาพยานหลกัฐานท่ีตนเห็นวา่จ าเป็นแก่การพิสูจน์ขอ้เท็จจริง 
ในการน้ีใหร้วมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๒) รับฟังพยานหลกัฐาน ค าช้ีแจง  หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีคู่กรณีกล่าวอา้ง เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีเห็นวา่เป็นการกล่าวอา้งท่ีไม่จ  าเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอขอ้เทจ็จริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเ้ช่ียวชาญ 
(๔) ขอใหผู้ค้รอบครองเอกสารส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๕) ออกไปตรวจสถานท่ี 
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าท่ีแจ้ง

พยานหลกัฐานท่ีตนทราบแก่เจา้หนา้ท่ี 
พยานหรือพยานผู้เช่ียวชาญท่ีเจ้าหน้าท่ี เรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิ          

ไดรั้บค่าป่วยการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจา้หนา้ท่ีตอ้งใหคู้่กรณี

มีโอกาสท่ีจะไดท้ราบขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอและมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 
ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้บงัคบัในกรณีดงัต่อไปน้ี เวน้แต่เจา้หน้าท่ีจะเห็นสมควร

ปฏิบติัเป็นอยา่งอ่ืน 
(๑) เม่ือมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เน่ินชา้ไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง

แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เม่ือจะมีผลท าให้ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎก าหนดไวใ้นการท าค าสั่งทางปกครอง

ตอ้งล่าชา้ออกไป 
(๓) เม่ือเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีคู่กรณีนั้นเองไดใ้หไ้วใ้นค าขอ ค าใหก้ารหรือค าแถลง 
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(๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดช้ดัในตวัวา่การใหโ้อกาสดงักล่าวไม่อาจกระท าได ้
(๕) เม่ือเป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง 
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีให้โอกาสตามวรรคหน่ึง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง          

ต่อประโยชน์สาธารณะ 
มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งรู้เพื่อการโตแ้ยง้หรือช้ีแจง หรือป้องกนั

สิทธิของตนได ้แต่ถา้ยงัไม่ไดท้  าค าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอนัเป็นตน้
ร่างค าวนิิจฉยั 

การตรวจดูเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจดัท าส าเนาเอกสารให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๒ เจา้หนา้ท่ีอาจไม่อนุญาตใหต้รวจดูเอกสารหรือพยานหลกัฐานได้ ถา้เป็นกรณี
ท่ีตอ้งรักษาไวเ้ป็นความลบั 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยดัและความ
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐ ใหค้ณะรัฐมนตรีวางระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธีิการเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณาทางปกครองข้ึนไวต้ามความเหมาะสมแก่กรณี ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบักฎหมายหรือกฎในเร่ืองนั้น 

ในกรณีท่ีการด าเนินงานในเร่ืองใดจะตอ้งผา่นการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีมากกวา่หน่ึงราย 
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งประสานงานกนัในการก าหนดเวลาเพื่อการด าเนินงานในเร่ืองนั้น 

 

ส่วนที ่๔ 
รูปแบบและผลของค าส่ังทางปกครอง 

 
มาตรา ๓๔ ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนงัสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมายใน

รูปแบบอ่ืนก็ได ้แต่ตอ้งมีขอ้ความหรือความหมายท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะเขา้ใจได ้
มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งดว้ยวาจา  ถา้ผูรั้บค าสั่งนั้นร้องขอและ

การร้องขอไดก้ระท าโดยมีเหตุอนัสมควรภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีมีค าสั่งดงักล่าวเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งตอ้ง
ยนืยนัค าสั่งนั้นเป็นหนงัสือ 

มาตรา ๓๖ ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนงัสืออยา่งนอ้ยตอ้งระบุ วนั เดือนและปีท่ีท าค าสั่ง 
ช่ือและต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือช่ือของเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่งนั้น 
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มาตรา ๓๗ ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนงัสือและการยนืยนัค าสั่งทางปกครองเป็นหนงัสือ
ตอ้งจดัใหมี้เหตุผลไวด้ว้ย และเหตุผลนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
(๒) ขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิง 
(๓) ขอ้พิจารณาและขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพินิจ  
นายกรัฐมนตรีหรือผู ้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดให้ค  าสั่งทางปกครองกรณีหน่ึงกรณีใดตอ้งระบุเหตุผลไวใ้นค าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบทา้ย
ค าสั่งนั้นก็ได ้

บทบญัญติัตามวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) เป็นกรณีท่ีมีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลอ่ืน 
(๒) เหตุผลนั้นเป็นท่ีรู้กนัอยูแ่ลว้โดยไม่จ  าตอ้งระบุอีก 
(๓) เป็นกรณีท่ีตอ้งรักษาไวเ้ป็นความลบัตามมาตรา ๓๒ 
(๔) เป็นการออกค าสั่งทางปกครองดว้ยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ตอ้งให้ เหตุผลเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรในเวลาอนัควรหากผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งนั้นร้องขอ 
มาตรา ๓๘ บทบญัญติัตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง มิให้ใช้บงัคบักบัค าสั่ง

ทางปกครองท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๙ การออกค าสั่งทางปกครองเจา้หน้าท่ีอาจก าหนดเง่ือนไขใดๆ ไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อ 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมาย เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดขอ้จ ากดัดุลพินิจเป็นอยา่งอ่ืน 
การก าหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเง่ือนไขในกรณี

ดงัต่อไปน้ี ตามความเหมาะสมแก่กรณีดว้ย 
(๑) การก าหนดใหสิ้ทธิหรือภาระหนา้ท่ีเร่ิมมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
(๒) การก าหนดใหก้ารเร่ิมมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหนา้ท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์

ในอนาคตท่ีไม่แน่นอน 
(๓) ขอ้สงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 
(๔) การก าหนดให้ผูไ้ดรั้บประโยชน์ตอ้งกระท าหรืองดเวน้กระท าหรือตอ้งมีภาระหน้าท่ี

หรือยอมรับภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ  หรือการก าหนดข้อความในการจัดให้มี 
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มขอ้ก าหนดดงักล่าว 

มาตรา ๔๐ ค าสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ต่อไปไดใ้หร้ะบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ์
หรือโตแ้ยง้ การยืน่ค  าอุทธรณ์หรือค าโตแ้ยง้ และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโตแ้ยง้ดงักล่าวไวด้ว้ย 
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ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามวรรคหน่ึง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์  หรือการ
โตแ้ยง้เร่ิมนบัใหม่ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หลกัเกณฑ์ตามวรรคหน่ึง แต่ถา้ไม่มีการแจง้ใหม่ และระยะเวลาดงักล่าว
มีระยะเวลาสั้นกวา่หน่ึงปี ใหข้ยายเป็นหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งทางปกครอง 

มาตรา ๔๑ ค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
ไม่เป็นเหตุใหค้  าสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 

(๑) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยงัไม่มีผูย้ื่นค าขอในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเอง
ไม่ไดน้อกจากจะมีผูย้ืน่ค  าขอ ถา้ต่อมาในภายหลงัไดมี้การยืน่ค  าขอเช่นนั้นแลว้ 

(๒) ค าสั่งทางปกครองท่ีตอ้งจดัให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง ถา้ไดมี้การจดัให้มี
เหตุผลดงักล่าวในภายหลงั 

(๓) การรับฟังคู่กรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งกระท าไดด้ าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถา้ไดมี้การรับฟัง
ใหส้มบูรณ์ในภายหลงั 

(๔) ค าสั่งทางปกครองท่ีตอ้งให้เจา้หน้าท่ีอ่ืนให้ความเห็นชอบก่อน ถา้เจา้หนา้ท่ีนั้นไดใ้ห้
ความเห็นชอบในภายหลงั 

เม่ือมีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าท่ีผูมี้ค  าสั่ง    
ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสั่งเดิมให้เจา้หน้าท่ีผูน้ั้นบนัทึกขอ้เท็จจริงและความประสงค ์   
ของตนไวใ้นหรือแนบไวก้บัค าสั่งเดิมและตอ้งมีหนงัสือแจง้ความประสงคข์องตนใหคู้่กรณีทราบดว้ย 

กรณีตาม  (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท าก่อนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์       
ตามส่วนท่ี ๕ ของหมวดน้ี หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยการนั้น หรือถา้เป็นกรณีท่ีไม่ตอ้งมีการอุทธรณ์
ดงักล่าวก็ตอ้งก่อนมีการน าค าสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผูมี้อ  านาจพิจารณาวนิิจฉยัความถูกตอ้ง
ของค าสั่งทางปกครองนั้น 

มาตรา ๔๒ ค าสั่งทางปกครองใหมี้ผลใชย้นัต่อบุคคลตั้งแต่ขณะท่ีผูน้ั้นไดรั้บแจง้เป็นตน้ไป 
ค าสั่งทางปกครองยอ่มมีผลตราบเท่าท่ียงัไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเง่ือนเวลาหรือ

โดยเหตุอ่ืน 
เม่ือค าสั่งทางปกครองส้ินผลลง ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีอ านาจเรียกผูซ่ึ้งครอบครองเอกสารหรือวตัถุ

อ่ืนใดท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเน่ืองในการมีค าสั่งทางปกครองดงักล่าว ซ่ึงมีขอ้ความหรือเคร่ืองหมายแสดงถึงการมีอยู่
ของค าสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนส่ิงนั้นหรือให้น าส่ิงของดงักล่าวอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของผูน้ั้นมาให้เจา้หนา้ท่ี
จดัท าเคร่ืองหมายแสดงการส้ินผลของค าสั่งทางปกครองดงักล่าวได ้

มาตรา ๔๓ ค าสั่งทางปกครองท่ีมีขอ้ผิดพลาดเล็กนอ้ยหรือผดิหลงเล็กนอ้ยนั้นเจา้หนา้ท่ีอาจ
แกไ้ขเพิ่มเติมไดเ้สมอ 
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ในการแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองตามวรรคหน่ึงให้แจ้งให้ผู ้ท่ี เก่ียวข้องทราบ         
ตามควรแก่กรณี ในการน้ีเจา้หนา้ท่ีอาจเรียกให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดัส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวตัถุอ่ืนใด
ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเน่ืองในการมีค าสั่งทางปกครองดงักล่าวมาเพื่อการแกไ้ขเพิ่มเติมได ้

 

ส่วนที ่๕ 
การอทุธรณ์ค าส่ังทางปกครอง 

 
มาตรา ๔๔ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองใดไม่ไดอ้อกโดยรัฐมนตรี 

และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครองนั้นโดยยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตนไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าว 

ค าอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือโดยระบุขอ้โตแ้ยง้และขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิง
ประกอบดว้ย 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการบงัคบัตามค าสั่งทางปกครอง เวน้แต่จะมีการสั่งใหทุ้เลา
การบงัคบัตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง 

มาตรา ๔๕ ให้เจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจง้ผูอุ้ทธรณ์
โดยไม่ชักช้า แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับอุทธรณ์  ในกรณีท่ีเห็นด้วยกบัค าอุทธรณ์ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวดว้ย 

ถา้เจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ไม่เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ใหเ้ร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัผูมี้อ  านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีตนไดรั้บรายงาน ถา้มี
เหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนงัสือแจง้
ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว ในการน้ี ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปไดไ้ม่
เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว 

เจา้หน้าท่ีผูใ้ดจะเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามท่ีก าหนด     
ในกฎกระทรวง 

บทบญัญติัมาตราน้ีไม่ใชก้บักรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจา้หนา้ท่ีพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองไดไ้ม่วา่
จะเป็นปัญหาขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง และอาจมีค าสั่งเพิก
ถอนค าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการเพิ่มภาระหรือลด
ภาระหรือใชดุ้ลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมีขอ้ก าหนดเป็นเง่ือนไข
อยา่งไรก็ได ้

มาตรา ๔๗ การใดท่ีกฎหมายก าหนดให้อุทธรณ์ต่อเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นคณะกรรมการขอบเขต
การพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ส าหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบติัตามบทบญัญติั 
หมวด ๒ น้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายดงักล่าว 

มาตรา ๔๘ ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่วา่จะจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย
หรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโตแ้ยง้ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัร้องทุกขต์ามกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดท้ั้งในปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งนั้น แต่ถา้คณะกรรมการ
ดงักล่าวเป็นคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามท่ีบญัญติั
ในกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ส่วนที ่๖ 
การเพกิถอนค าส่ังทางปกครอง 

 
มาตรา ๔๙ เจา้หนา้ท่ีหรือผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าที่อาจเพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้

ตามหลกัเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่วา่จะพน้ขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรือ
ใหโ้ตแ้ยง้ตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมาแลว้หรือไม่ 

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายใน          
เก้าสิบวนันับแต่ได้รู้ถึงเหตุท่ีจะให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น เวน้แต่ค าสั่งทางปกครองจะได้ท าข้ึน
เพราะการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้หรือการข่มขู่หรือการชกัจูง
ใจโดยการใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

มาตรา ๕๐ ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยจะให้มีผลยอ้นหลงัหรือไม่ยอ้นหลงัหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีก าหนดได ้แต่ถา้
ค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์แก่ผูรั้บ การเพิกถอนตอ้งเป็นไป ตามบทบญัญติัมาตรา ๕๑ และ
มาตรา ๕๒ 
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มาตรา ๕๑ การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือ
ให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ ให้ค  านึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของผูรั้บประโยชน์           
ในความคงอยูข่องค าสั่งทางปกครองนั้นกบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั 

ความเช่ือโดยสุจริตตามวรรคหน่ึงจะได้รับความคุม้ครองต่อเม่ือผูรั้บค าสั่งทางปกครอง    
ไดใ้ช้ประโยชน์อนัเกิดจากค าสั่งทางปกครองหรือไดด้ าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นไปแลว้ โดยไม่อาจแกไ้ข
เปล่ียนแปลงไดห้รือการเปล่ียนแปลงจะท าใหผู้น้ั้นตอ้งเสียหายเกินควรแก่กรณี 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ผูรั้บค าสั่งทางปกครองจะอา้งความเช่ือโดยสุจริตไม่ได ้
(๑) ผูน้ั้นไดแ้สดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้หรือข่มขู่ 

หรือชกัจูงใจโดยการใหท้รัพยสิ์นหรือใหป้ระโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
(๒) ผูน้ั้นไดใ้หข้อ้ความซ่ึงไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 
(๓) ผูน้ั้นไดรู้้ถึงความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองในขณะไดรั้บค าสั่งทาง

ปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยให้มีผลยอ้นหลงั การคืนเงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ท่ีผูรั้บค าสั่ง

ทางปกครองไดไ้ป ให้น าบทบญัญติัวา่ดว้ยลาภมิควรไดใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใช้บงัคบั
โดยอนุโลม โดยถา้เม่ือใดผูรั้บค าสั่งทางปกครองไดรู้้ถึงความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง
หรือควรไดรู้้เช่นนั้นหากผูน้ั้นมิไดป้ระมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงให้ถือวา่ผูน้ั้นตกอยูใ่นฐานะไม่สุจริตตั้งแต่
เวลานั้นเป็นตน้ไป และในกรณีตามวรรคสาม  ผูน้ั้นตอ้งรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ท่ี
ไดรั้บไปเตม็จ านวน 

มาตรา ๕๒ ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่อยู่ในบงัคบัของมาตรา ๕๑ 
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได ้แต่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองดงักล่าว    
มีสิทธิไดรั้บค่าทดแทนความเสียหายเน่ืองจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูข่องค าสั่งทางปกครองได ้
และให้น าความในมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมแต่ตอ้งร้องขอค่า
ทดแทนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่ไดรั้บแจง้ใหท้ราบถึงการเพิกถอนนั้น 

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตราน้ีจะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ท่ีผู ้นั้ นอาจได้รับ          
หากค าสั่งทางปกครองดงักล่าวไม่ถูกเพิกถอน 

มาตรา ๕๓ ค าสั่งทางปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผูรั้บค าสั่ง
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไป
ถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีก าหนดได้ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีคงต้องท าค าสั่งทางปกครองท่ีมีเน้ือหาท านอง
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เดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีท่ีการเพิกถอนไม่อาจกระท าได้เพราะเหตุอ่ืน ทั้งน้ี ให้ค  านึงถึงประโยชน์     
ของบุคคลภายนอกประกอบดว้ย 

ค าสั่งทางปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์แก่ผูรั้บค าสั่งทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหน่ึงตามท่ีก าหนดไดเ้ฉพาะเม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีกฎหมายก าหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในค าสั่งทาง
ปกครองนั้นเอง 

(๒) ค าสั่งทางปกครองนั้นมีขอ้ก าหนดใหผู้รั้บประโยชน์ตอ้งปฏิบติั แต่ไม่มีการปฏิบติัภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

(๓) ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์เช่นน้ี
ในขณะท าค าสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าท่ีคงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

(๔) บทกฎหมายเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเช่นน้ีในขณะท าค าสั่งทางปกครอง
แลว้เจา้หนา้ท่ีคงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีน้ีให้กระท าไดเ้ท่าท่ีผูรั้บประโยชน์
ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยงัไม่ได้รับประโยชน์ตามค าสั่งทางปกครองดงักล่าวและหากไม่เพิกถอนจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

(๕) อาจเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอนัจ าเป็น 
ตอ้งป้องกนัหรือขจดัเหตุดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕)          
ผูไ้ด้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู ่           
ของค าสั่งทางปกครองได ้และใหน้ ามาตรา ๕๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ค าสั่ งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้
ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได ้อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลยอ้นหลงัหรือไม่มีผลยอ้นหลงั
หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีก าหนดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) มิไดป้ฏิบติัหรือปฏิบติัล่าชา้ในอนัท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องค าสั่ง
ทางปกครอง 

(๒) ผูไ้ดรั้บประโยชน์มิไดป้ฏิบติัหรือปฏิบติัล่าชา้ในอนัท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ของค าสั่งทางปกครอง 

ทั้งน้ี ใหน้ าความในมาตรา ๕๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ส่วนที ่๗ 
การขอให้พจิารณาใหม่ 

 
มาตรา ๕๔ เม่ือคู่กรณีมีค าขอ เจา้หนา้ท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไ้ขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครอง  

ท่ีพน้ก าหนดอุทธรณ์ตามส่วนท่ี ๕ ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีพยานหลกัฐานใหม่  อนัอาจท าให้ขอ้เท็จจริงท่ีฟังเป็นยุติแลว้นั้นเปล่ียนแปลงไปใน

สาระส าคญั 
(๒) คู่กรณีท่ีแทจ้ริงมิได้เขา้มาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เขา้มาใน

กระบวนการพิจารณาคร้ังก่อนแล้วแต่ถูกตดัโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง 

(๓) เจา้หนา้ท่ีไม่มีอ านาจท่ีจะท าค าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้น 
(๔) ถา้ค าสั่งทางปกครองไดอ้อกโดยอาศยัขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายใดและต่อมาขอ้เทจ็จริง

หรือขอ้กฎหมายนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญัในทางท่ีจะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
การยื่นค าขอตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท าไดเ้ฉพาะเม่ือคู่กรณีไม่อาจทราบ

ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคร้ังท่ีแลว้มาก่อนโดยไม่ใช่ความผดิของผูน้ั้น 
การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ตอ้งกระท าภายในเกา้สิบวนันับแต่ผูน้ั้นได้รู้ถึงเหตุ ซ่ึงอาจ

ขอใหพ้ิจารณาใหม่ได ้

 
ส่วนที ่๘ 

การบังคบัทางปกครอง 
 

มาตรา ๕๕ การบงัคบัทางปกครองไม่ใชก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนั เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา ๕๖ เจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองมีอ านาจท่ีจะพิจารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของตนไดต้ามบทบญัญติัในส่วนน้ี เวน้แต่จะมีการสั่งใหทุ้เลาการบงัคบัไวก่้อนโดย
เจา้หน้าท่ีผูท้  าค  าสั่งนั้นเอง ผูมี้อ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์หรือผูมี้อ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตอ้งของ
ค าสั่งทางปกครองดงักล่าว 

เจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงจะมอบอ านาจให้เจา้หนา้ท่ีซ่ึงอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืน
เป็นผูด้  าเนินการก็ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ให้เจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น
เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอ้ยู่ในบังคับของค าสั่ง          
ทางปกครองนอ้ยท่ีสุด 

มาตรา ๕๗ ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ผูใ้ดช าระเงิน ถา้ถึงก าหนดแลว้ไม่มีการช าระ
โดยถูกตอ้งครบถว้น ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีหนงัสือเตือนใหผู้น้ั้นช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่
เจ็ดวนั ถา้ไม่มีการปฏิบติัตามค าเตือน เจา้หน้าท่ีอาจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น
ของผูน้ั้นและขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินใหค้รบถว้น 

วิธีการยึด การอายดัและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย        
วธีิพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผูมี้อ  านาจสั่งยดึหรืออายดัหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๘ ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท าหรือละเวน้กระท า ถา้ผูอ้ยูใ่นบงัคบัของ
ค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม เจา้หนา้ท่ีอาจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองอยา่งหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เจา้หนา้ท่ีเขา้ด าเนินการดว้ยตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนโดยผูอ้ยู่
ในบงัคบัของค าสั่งทางปกครองจะตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายและเงินเพิ่มในอตัราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวแก่เจา้หนา้ท่ี 

(๒) ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนท่ีสมควรแก่เหตุแต่ตอ้งไม่เกินสองหม่ืน
บาทต่อวนั 

เจา้หน้าท่ีระดบัใดมีอ านาจก าหนดค่าปรับทางปกครองจ านวนเท่าใดส าหรับในกรณีใด    
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบงัคบัการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกนัมิให้มีการกระท าท่ีขดั
ต่อกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะเจา้หน้าท่ีอาจใชม้าตรการ
บงัคบัทางปกครองโดยไม่ตอ้งออกค าสั่งทางปกครองให้กระท าหรือละเวน้กระท าก่อนก็ได้ แต่ทั้งน้ีตอ้ง
กระท าโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของตน 

มาตรา ๕๙ ก่อนใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งมีค าเตือน
เป็นหนงัสือให้มีการกระท าหรือละเวน้กระท าตามค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสมควร
แก่กรณี ค าเตือนดงักล่าวจะก าหนดไปพร้อมกบัค าสั่งทางปกครองก็ได ้
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ค าเตือนนั้นจะตอ้งระบุ 
(๑) มาตรการบงัคบัทางปกครองท่ีจะใช้ให้ชัดแจง้  แต่จะก าหนดมากกว่าหน่ึงมาตรการ    

ในคราวเดียวกนัไม่ได ้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน

กระท าการแทน หรือจ านวนค่าปรับทางปกครองแลว้แต่กรณี 
การก าหนดค่าใชจ่้ายในค าเตือน ไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะเรียกค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน  หากจะตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายจริงมากกวา่ท่ีไดก้  าหนดไว ้
มาตรา ๖๐ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามท่ีก าหนดไวใ้นค าเตือนตาม

มาตรา ๕๙ การเปล่ียนแปลงมาตรการจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือปรากฏว่ามาตรการท่ีก าหนดไวไ้ม่บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์

ถา้ผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งทางปกครองต่อสู้ขดัขวางการบงัคบัทางปกครอง เจา้หน้าท่ีอาจ
ใช้ก าลงัเขา้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบงัคบัทางปกครองไดแ้ต่ตอ้งกระท าโดยสมควรแก่เหตุ 
ในกรณีจ าเป็นเจา้หนา้ท่ีอาจขอความช่วยเหลือจากเจา้พนกังานต ารวจได ้

มาตรา ๖๑ ในกรณีไม่มีการช าระค่าปรับทางปกครอง ให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๕๗ 

มาตรา ๖๒ ผูถู้กด าเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองอาจอุทธรณ์การบงัคบัทาง
ปกครองนั้นได ้

การอุทธรณ์การบงัคบัทางปกครองให้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการเดียวกนักบัการอุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครอง 

มาตรา ๖๓ ถา้บทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบงัคบัทางปกครองไวโ้ดยเฉพาะแล้วแต่
เจา้หนา้ท่ีเห็นวา่มาตรการบงัคบันั้นมีลกัษณะท่ีจะเกิดผลนอ้ยกวา่มาตรการบงัคบัตามหมวดน้ี เจา้หนา้ท่ีจะ
ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามหมวดน้ีแทนก็ได ้

 

หมวด ๓ 
ระยะเวลาและอายุความ 

 
มาตรา ๖๔ ก าหนดเวลาเป็นวนั สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นบัวนัแรกแห่งระยะเวลานั้น

รวมเขา้ดว้ย เวน้แต่จะไดเ้ร่ิมการในวนันั้นหรือมีการก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยเจา้หนา้ท่ี 
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ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีมีหน้าท่ีตอ้งกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด    
ใหน้บัวนัส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมเขา้ดว้ยแมว้า่วนัสุดทา้ยเป็นวนัหยดุท าการงานส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีบุคคลใดตอ้งท าการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยกฎหมาย
หรือโดยค าสั่งของเจา้หนา้ท่ี ถา้วนัสุดทา้ยเป็นวนัหยุดท าการงานส าหรับเจา้หนา้ท่ีหรือวนัหยุดตามประเพณี
ของบุคคลผูรั้บค าสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นส้ินสุดในวนัท างานท่ีถดัจากวนัหยุดนั้น เวน้แต่กฎหมายหรือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีค  าสั่งจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา ๖๕ ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีอาจมีการขยายอีกไดแ้ละถา้ระยะ 
เวลานั้นไดส้ิ้นสุดลงแลว้เจา้หน้าท่ีอาจขยายโดยก าหนดให้มีผลยอ้นหลงัไดเ้ช่นกนัถา้การส้ินสุดตามระยะ 
เวลาเดิมจะก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมท่ีจะใหส้ิ้นสุดลงตามนั้น 

มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีผูใ้ดไม่อาจกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายไดเ้พราะมีพฤติการณ์ท่ีจ  าเป็นอนัมิไดเ้กิดข้ึนจากความผิดของผูน้ั้น ถา้ผูน้ั้นมีค าขอเจา้หนา้ท่ีอาจ
ขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีล่วงมาแลว้เสียใหม่ก็ได ้ทั้งน้ีตอ้งยืน่ค  าขอภายในสิบหา้วนั
นบัแต่พฤติการณ์เช่นวา่นั้นไดส้ิ้นสุดลง 

มาตรา ๖๗ เม่ือมีการอุทธรณ์ตามบทบญัญติัในส่วนท่ี ๕ ของหมวด ๒ แห่งพระราชบญัญติั
น้ีหรือการยื่นค าขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขต์ามกฎหมายว่า
ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้วินิจฉยัช้ีขาดแลว้ให้อายุความสะดุดหยุดอยูไ่ม่นบัในระหวา่งนั้นจนกวา่
การพิจารณาจะถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แต่ถา้เสร็จไปเพราะเหตุถอนค าขอหรือทิ้งค าขอให้ถือ
วา่อายคุวามเรียกร้องของผูย้ืน่ค  าขอไม่เคยมีการสะดุดหยดุอยูเ่ลย 

 

หมวด ๔ 
การแจ้ง 

 
มาตรา ๖๘ บทบญัญติัในหมวดน้ีมิให้ใชบ้งัคบักบัการแจง้ซ่ึงไม่อาจกระท าโดยวาจาหรือเป็น

หนงัสือไดห้รือมีกฎหมายก าหนดวธีิการแจง้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
ในกรณีค าสั่งทางปกครองท่ีแสดงให้ทราบโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืน ตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง ใหมี้ผลเม่ือไดแ้จง้ 
มาตรา ๖๙ การแจง้ค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนท่ี เจา้หน้าท่ีตอ้ง

แจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบอาจกระท าดว้ยวาจาก็ได ้แต่ถา้ผูน้ั้นประสงคจ์ะใหก้ระท าเป็นหนงัสือก็ให้แจง้เป็น
หนงัสือ 
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การแจง้เป็นหนงัสือให้ส่งหนงัสือแจง้ต่อผูน้ั้น หรือถา้ไดส่้งไปยงัภูมิล าเนาของผูน้ั้นก็ให้
ถือวา่ไดรั้บแจง้ตั้งแต่ในขณะท่ีไปถึง 

ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีมีการให้ท่ีอยูไ่วก้บัเจา้หนา้ท่ีไวแ้ลว้ การแจง้ไปยงัท่ีอยูด่งักล่าว
ใหถื้อวา่เป็นการแจง้ไปยงัภูมิล าเนาของผูน้ั้นแลว้ 

มาตรา ๗๐ การแจง้เป็นหนงัสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถา้ผูรั้บไม่ยอมรับหรือถา้ขณะน าไป
ส่งไม่พบผูรั้บ และหากไดส่้งใหก้บับุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะท่ีอยูห่รือท างานในสถานท่ีนั้น  หรือในกรณีท่ี
ผูน้ั้นไม่ยอมรับ หากไดว้างหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีนั้นต่อหน้าเจา้
พนกังานตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีไปเป็นพยานก็ใหถื้อวา่ไดรั้บแจง้แลว้ 

มาตรา ๗๑ การแจง้โดยวิธีส่งทางไปรษณียต์อบรับให้ถือวา่ไดรั้บแจง้เม่ือครบก าหนดเจ็ดวนั
นบัแต่วนัส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวนันบัแต่วนัส่งส าหรับกรณีส่งไปยงั
ต่างประเทศ เวน้แต่จะมีการพิสูจน์ไดว้า่ไม่มีการไดรั้บหรือไดรั้บก่อนหรือหลงัจากวนันั้น 

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีมีผูรั้บเกินห้าสิบคนเจา้หนา้ท่ีจะแจง้ให้ทราบตั้งแต่เร่ิมด าเนินการใน
เร่ืองนั้นวา่การแจง้ต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท  าการของเจา้หน้าท่ีและท่ีวา่การ
อ าเภอท่ีผูรั้บมีภูมิล าเนาก็ได ้ในกรณีน้ีให้ถือวา่ไดรั้บแจง้เม่ือล่วงพน้ระยะเวลาสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้
โดยวธีิดงักล่าว 

มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ีไม่รู้ตวัผูรั้บหรือรู้ตวัแต่ไม่รู้ภูมิล าเนาหรือรู้ตวัและภูมิล าเนาแต่มีผูรั้บ
เกินหน่ึงร้อยคน การแจง้เป็นหนงัสือจะกระท าโดยการประกาศในหนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงแพร่หลายในทอ้งถ่ินนั้น
ก็ไดใ้นกรณีน้ีใหถื้อวา่ไดรั้บแจง้เม่ือล่วงพน้ระยะเวลาสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้โดยวธีิดงักล่าว 

มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนการแจง้ค าสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเคร่ือง 
โทรสารก็ได ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานการไดส่้งจากหน่วยงานผูจ้ดับริการโทรคมนาคมท่ีเป็นส่ือในการส่งโทรสารนั้น 
และตอ้งจดัส่งค าสั่งทางปกครองตวัจริงโดยวธีิใดวธีิหน่ึงตามหมวดน้ี ใหแ้ก่ผูรั้บในทนัทีท่ีอาจกระท าได ้ใน
กรณีน้ีให้ถือวา่ผูรั้บไดรั้บแจง้ค าสั่งทางปกครองเป็นหนงัสือ ตามวนั เวลา ท่ีปรากฏในหลกัฐานของหน่วยงาน 
ผูจ้ดับริการโทรคมนาคมดงักล่าว เวน้แต่จะมีการพิสูจน์ไดว้า่ไม่มีการไดรั้บหรือไดรั้บก่อนหรือหลงัจากนั้น 
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หมวด ๕ 
คณะกรรมการทีม่อี านาจด าเนินการพจิารณาทางปกครอง 

 
มาตรา ๗๕ การแต่งตั้งกรรมการในลกัษณะท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุใหแ้ต่งตั้งโดยระบุตวับุคคล 
มาตรา ๗๖ นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ

ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
(๖) มีเหตุตอ้งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
มาตรา ๗๗ ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ผูม้ีอ  านาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้ง

ผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทนได ้และให้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของผูซ่ึ้งตนแทน 

ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวา่งท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยู่
ในต าแหน่ง ให้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มข้ึนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ  
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งไวแ้ลว้ 

มาตรา ๗๘ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท
พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระจะกระท ามิได ้เวน้แต่กรณีมีเหตุบกพร่องอยา่งยิง่ต่อหนา้ท่ีหรือมีความประพฤติ
เส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง 

มาตรา ๗๙ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่บทบญัญติัแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่งท่ีจดัให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีมีกรรมการครบท่ีจะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเร่ืองใดถ้าตอ้งเล่ือนมา
เพราะไม่ครบองคป์ระชุม ถา้เป็นการประชุมของคณะกรรมการซ่ึงมิใช่คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท หาก
ได้มีการนัดประชุมเร่ืองนั้นอีกภายในสิบส่ีวนันับแต่วนันดัประชุมท่ีเล่ือนมาและการประชุมคร้ังหลงัน้ีมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือวา่เป็นองคป์ระชุม แต่ทั้งน้ี
ตอ้งระบุความประสงคใ์หเ้กิดผลตามบทบญัญติัน้ีไวใ้นหนงัสือนดัประชุมดว้ย 
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มาตรา ๘๐ การประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการก าหนด  
การนดัประชุมตอ้งท าเป็นหนงัสือและแจง้ให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามวนั เวน้แต่กรรมการนั้นจะไดท้ราบการบอกนัดในท่ีประชุมแลว้ กรณีดงักล่าวน้ีจะท าหนังสือแจง้นัด
เฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดม้าประชุมก็ได ้

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงประธาน
กรรมการจะนดัประชุมเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อย
ในการประชุม ใหป้ระธานมีอ านาจออกค าสั่งใดๆ ตามความจ าเป็นได ้

ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้รองประธาน
กรรมการท าหนา้ท่ีแทน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนท าหนา้ท่ีแทน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการใดๆ นอกจากการด าเนินการ ประชุมให้
น าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๒ การลงมติของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน        

ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
เร่ืองใดถา้ไม่มีผูค้ดัคา้น ให้ประธานถามท่ีประชุมวา่มีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ เม่ือไม่มี    

ผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในเร่ืองนั้น 
มาตรา ๘๓ ในการประชุมตอ้งมีรายงานการประชุมเป็นหนงัสือ 
ถ้ามีความเห็นแยง้ให้บันทึกความเห็นแยง้พร้อมทั้ งเหตุผลไวใ้นรายงานการประชุม        

และถา้กรรมการฝ่ายขา้งนอ้ยเสนอความเห็นแยง้เป็นหนงัสือก็ใหบ้นัทึกความเห็นแยง้นั้นไวด้ว้ย 
มาตรา ๘๔ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทตอ้งมีลายมือช่ือของกรรมการ    

ท่ีวนิิจฉยัเร่ืองนั้น 
ถา้กรรมการคนใดมีความเห็นแยง้ ใหมี้สิทธิท าความเห็นแยง้ของตนรวมไวใ้นค าวนิิจฉยัได ้
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๘๕ ให้ถือวา่ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการปฏิบติัราชการ เพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีวางข้ึนตามมาตรา ๓๓แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๘๖ บรรดาค าขอเพื่อใหมี้ค าสั่งทางปกครองท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บไวก่้อนท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใช้บงัคบั ให้เจา้หน้าท่ีท าการพิจารณาค าขอดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายหรือกฎส าหรับเร่ืองนั้นได้
ก าหนดไว ้

มาตรา ๘๗ เม่ือไดมี้การจดัตั้งศาลปกครองข้ึนแลว้ บทบญัญติัมาตรา ๔๘ ใหเ้ป็นอนัยกเลิก 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
         บรรหาร ศิลปอาชา 
             นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการด าเนินงานทางปกครอง            
ในปัจจุบนัยงัไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีเหมาะสม จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ 
ส าห รับการด าเนินงานทางปกครองข้ึน เพื่ อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย                        
มีประสิทธิภาพในการใชบ้งัคบักฎหมายใหส้ามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได ้และอ านวยความเป็นธรรม
แก่ประชาชน อีกทั้ งยงัเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ

ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

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

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีท่ี ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ    
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยท่ีสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัใดๆ ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี
หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง หรือผูป้ฏิบัติงานประเภทอ่ืน        

ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หนา้ ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั
หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ย 

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐตอ้งรับผิดต่อผูเ้สียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจา้หนา้ท่ีของตนได้
กระท าในการปฏิบติัหน้าท่ี ในกรณีน้ีผูเ้สียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดงักล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
เจา้หนา้ท่ีไม่ได ้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ี ซ่ึ งไม่ได้สั งกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ ถือว่า
กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีตอ้งรับผดิตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๖ ถา้การกระท าละเมิดของเจา้หน้าท่ีมิใช่การกระท าในการปฏิบติัหน้าท่ีเจา้หน้าท่ี
ต้องรับผิดในการนั้ นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีน้ีผู ้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
หน่วยงานของรัฐไม่ได ้

มาตรา ๗ ในคดีท่ีผูเ้สียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ   ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ี
เจา้หน้าท่ีตอ้งรับผิดหรือตอ้งร่วมรับผิด หรือในคดีท่ีผูเ้สียหายฟ้องเจา้หน้าท่ีถา้เจา้หน้าท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ี
หน่วยงานของรัฐตอ้งรับผิดหรือตอ้งร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีดงักล่าวมีสิทธิขอให้ศาลท่ี
พิจารณาคดีนั้นอยูเ่รียกเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐแลว้แต่กรณี เขา้มาเป็นคู่ความในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ี ถูกฟ้องมิใช่               
ผูต้ ้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผูท่ี้ต้องรับผิดซ่ึงมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือน           
นบัแต่วนัท่ีค  าพิพากษานั้นถึงท่ีสุด 

มาตรา ๘ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งรับผดิใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายเพื่อการ
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจา้หนา้ท่ีผูท้  าละเมิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนดงักล่าว
แก่หน่วยงานของรัฐได ้ถา้เจา้หนา้ท่ีไดก้ระท าการนั้นไปดว้ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

สิทธิ เรียกให้ชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีได้เพี ยงใดให้ค  านึงถึง            
ระดบัความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิตอ้งให้ใชเ้ต็มจ านวน
ของความเสียหายก็ได ้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ          
การด าเนินงานส่วนรวม ใหห้กัส่วนแห่งความรับผดิดงักล่าวออกดว้ย 

ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจา้หน้าท่ีหลายคน มิให้น าหลกัเร่ืองลูกหน้ีร่วมมาใช้บงัคบั
และเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนตอ้งรับผดิใชค้่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 
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มาตรา ๙ ถา้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายสิทธิท่ีจะ
เรียกใหอี้กฝ่ายหน่ึงชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ตนใหมี้ก าหนดอายคุวามหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐ
หรือเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผูเ้สียหาย 

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้ระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่วา่จะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐท่ีผูน้ั้นอยูใ่นสังกดัหรือไม่ ถา้เป็นการกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
เจา้หนา้ท่ีให้น าบทบญัญติัมาตรา ๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถา้มิใช่การกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้
บงัคบัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หนา้ท่ีทั้งสองประการตามวรรคหน่ึง ให้มีก าหนด
อายุความสองปีนับแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัเจา้หน้าท่ี ผูจ้ะพึงตอ้งใช้ค่าสินไหม
ทดแทน และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นไม่ตอ้งรับผิด แต่กระทรวงการคลงัตรวจสอบ
แลว้เห็นวา่ตอ้งรับผิดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนดอายคุวามหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีหน่วยงาน
ของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลงั 

มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีผูเ้สียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐตอ้งรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเ้สียหาย
จะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายท่ีเกิดแก่ตนก็ได ้
ในการน้ีหน่วยงานของรัฐตอ้งออกใบรับค าขอให้ไวเ้ป็นหลกัฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชกัช้า เม่ือ
หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเช่นใดแลว้หากผูเ้สียหายยงัไม่พอใจในผลการวินิจฉยัของหน่วยงานของรัฐก็ให้มี
สิทธิร้องทุกขต่์อคณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกขต์ามกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภ้ายในเกา้สิบวนั
นบัแต่วนัท่ีตนไดรั้บแจง้ผลการวนิิจฉยั 

ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาค าขอท่ีไดรั้บตามวรรคหน่ึงใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 
หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาไดท้นัในก าหนดนั้นจะตอ้งรายงานปัญหาและอุปสรรค  ให้รัฐมนตรีเจา้สังกดัหรือ
ก ากบัหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมติัขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรี
ดงักล่าวจะพิจารณาอนุมติัใหข้ยายระยะเวลาใหอี้กไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีหน่วยงานของรัฐไดใ้ชใ้หแ้ก่
ผูเ้สียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นไดก้ระท า
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกบัมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอ านาจออก
ค าสั่งเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นช าระเงินดงักล่าวภายในเวลาท่ีก าหนด 

มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจดัให้มีระเบียบเพื่อให้เจา้หน้าท่ีซ่ึงตอ้งรับผิดตามมาตรา   ๘ 
และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนช าระเงินท่ีจะตอ้งรับผิดนั้นไดโ้ดยค านึงถึงรายได ้ฐานะครอบครัวและความ
รับผดิชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย 
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มาตรา ๑๔ เม่ือไดมี้การจดัตั้งศาลปกครองข้ึนแลว้ สิทธิร้องทุกขต่์อคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกขต์ามมาตรา ๑๑ ใหถื้อวา่เป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

มาตรา ๑๕ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
           บรรหาร ศิลปอาชา 
               นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินกิจการต่างๆ        
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อนัเป็นการเฉพาะตวัไม่ การปล่อยให้ความรับผิด      
ทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลัก
กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจึ์งเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดว่า 
เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งรับผดิในการกระท าต่างๆ เป็นการเฉพาะตวัเสมอไป เม่ือการท่ีท าไปท าใหห้น่วยงานของรัฐ
ตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจา้หน้าท่ีเต็มจ านวนนั้น ทั้งท่ีบางกรณี
เกิดข้ึนโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอ้ยในการปฏิบติัหนา้ท่ี นอกจากนั้น ยงัมีการน าหลกั
เร่ืองลูกหน้ีร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บงัคบั ให้เจา้หน้าท่ีตอ้งร่วมรับผิดในการกระท าของเจา้หน้าท่ี
ผูอ่ื้นดว้ย ซ่ึงระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะไดเ้งินครบโดยไม่ค  านึงถึงความเป็นธรรมท่ีจะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็น
การก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจา้หนา้ท่ีและยงัเป็นการบัน่ทอนก าลงัขวญัในการท างานของเจา้หน้าท่ี
ดว้ย จนบางคร้ังกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจา้หน้าท่ีไม่กลา้ตดัสินใจด าเนินงานเท่าท่ีควร เพราะ
เกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกิดแก่ตน อน่ึง การให้คุณให้โทษแก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อควบคุมการท างานของเจา้หนา้ท่ี
ยงัมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินยัก ากบัดูแลอีกส่วนหน่ึง อนัเป็นหลกัประกนั
มิให้เจา้หน้าท่ีท าการใดๆ โดยไม่รอบคอบอยูแ่ลว้ ดงันั้น จึงสมควรก าหนดให้เจา้หน้าท่ีตอ้งรับผิดทางละเมิด
ในการปฏิบติังานในหน้าท่ีเฉพาะเม่ือเป็นการจงใจกระท าเพื่อการเฉพาะตวั  หรือจงใจให้เกิดความเสียหาย
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงเท่านั้นและใหแ้บ่งแยกความรับผดิของแต่ละคนมิใหน้ าหลกัลูกหน้ีร่วมมา
ใชบ้งัคบั ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของรัฐ จึงจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

--------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ     

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ  ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราช             
บญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริงขอ้มูล หรือส่ิง

ใด ๆ  ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวิธีการใด ๆ  และไม่วา่จะได้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หนา้ ๑/๑๐ กนัยายน ๒๕๔๐ 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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จดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทึกภาพ
หรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวธีิอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้

“ขอ้มูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร
ควบคุมการประกอบวชิาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจา้หนา้ท่ีของรัฐ”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 
“ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล 

เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการท างาน บรรดาท่ีมีช่ือ    
ของผูน้ั้นหรือมีเลขหมาย รหสั หรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีท าให้รู้ตวัผูน้ั้นได ้เช่น ลายพิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึก
ลกัษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึง    
แก่กรรมแลว้ดว้ย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างดา้ว” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย

และนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(๑) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว ใบหุ้นชนิด ออกให้แก่ผู ้

ถือใหถื้อวา่ใบหุน้นั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ 
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึง

เป็นคนต่างดา้ว 
นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุน ในนิติบุคคลอ่ืน 

ใหถื้อวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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มาตรา ๖ ให้จดัตั้งส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการข้ึน  ในส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และให้ค  าปรึกษาแก่
เอกชนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

หมวด ๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  ลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน 
(๒) สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวธีิการด าเนินงาน 
(๓) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ

การตีความ ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดัใหมี้ข้ึนโดยมีสภาพอยา่งกฎ เพื่อใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๕) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีไดมี้การจดัพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการ  

ลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงส่ิงพิมพน์ั้นก็ใหถื้อวา่เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรคหน่ึงแลว้ 
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไว้เผยแพร่            

เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีท  าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร 
มาตรา ๘ ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา ๗ (๔) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 

จะน ามาใชบ้งัคบัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้เวน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้น ตามความเป็นจริง
มาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร 

มาตรา ๙ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสั่ง
ท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวนิิจฉยัดงักล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา ๗ (๔) 
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(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ 
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวธีิปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ี

ของเอกชน 
(๕) ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชน

ในการจดัท าบริการสาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใช ้ในการพิจารณาไวด้ว้ย 
(๘) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัให้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหน่ึง ถา้มีส่วนท่ีตอ้งห้ามมิให้เปิดเผย

ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูด่ว้ย ให้ลบหรือตดัทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใด  ท่ีไม่เป็นการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารส่วนนั้น 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือ    
ขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได ้ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐ  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ้ในการน้ี  ให้ค  านึงถึงการ
ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๐ บทบญัญติัมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ท่ีมี

กฎหมายเฉพาะก าหนดใหมี้การเผยแพร่หรือเปิดเผย ดว้ยวธีิการอยา่งอ่ืน 
มาตรา ๑๑ นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือท่ีจดั

ไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้หรือท่ีมีการจดัให้ประชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา  ๒๖ แลว้ ถา้บุคคลใด   
ขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผูน้ั้นระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจ
ได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบจดัหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร       
เวน้แต่ผูน้ั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา
ในการจดัหาใหห้รือจะจดัท าส าเนาใหใ้นสภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสาร
นั้นก็ได ้
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ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาให้ตามวรรคหน่ึงต้องเป็นข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีอยูแ่ลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะใหไ้ด ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัท า วเิคราะห์ จ าแนกรวบรวม หรือจดัให้
มีข้ึนใหม่ เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือ
เสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่
กรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ส าหรับผูน้ั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นใหก้็ได ้

บทบัญญัติวรรคสามไม่ เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีจะจัดให้ มีข้อมูลข่าวสาร            
ของราชการใดข้ึนใหม่ให้แก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าท่ีตามปกติของหน่วยงาน     
ของรัฐนั้นอยูแ่ลว้ 

ให้น าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใช้บงัคบัแก่การจดัหาขอ้มูล
ข่าวสารใหต้ามมาตราน้ี โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีมีผูย้ื่นค าขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมว้า่ขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีขอจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยูใ่น
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับค าขอให้ค  าแนะน าเพื่อไปยื่น
ค าขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้ 

ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บค าขอเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค าขอเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ี จดัท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และไดร้ะบุหา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบียบท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งค าขอนั้น
ใหห้น่วยงานของรัฐผูจ้ดัท าขอ้มูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป 

มาตรา ๑๓ ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดั
ขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ หรือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไม่แก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการต้องพิจารณา      
ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ 
แต่ตอ้งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 
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หมวด ๒ 
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย 

 
มาตรา ๑๔ ขอ้มูลขา่วสารของราชการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

จะเปิดเผยมิได ้
มาตรา ๑๕ ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  หน่วยงาน

ของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ด้ ไม่วา่จะเก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือ
การรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด 
แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใช ้ในการท าความเห็น
หรือค าแนะน าภายในดงักล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
(๕) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
(๖) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิให้เปิดเผย หรือขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีมีผูใ้ห้

มาโดยไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น 
(๗) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุไว้

ดว้ยวา่ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือวา่การมีค าสั่งเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจา้หน้าท่ีของรัฐตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา แต่ผู ้
ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ
บุคคลใดได้หรือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
วิธีการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบัของ
ทางราชการ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐเห็นวา่ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐแจง้ให้ผูน้ั้นเสนอค าคดัคา้น ภายในเวลาท่ีก าหนด
แต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอค าคดัคา้นได ้ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

ผูท่ี้ได้รับแจง้ตามวรรคหน่ึง หรือผูท่ี้ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด    
อาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือถึง
เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบ 

ในกรณีท่ีมีการคดัคา้น เจา้หน้าท่ีของรัฐผูรั้บผิดชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผล   
การพิจารณาให้ผูค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการ
วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดมี้ค าวนิิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งนั้น โดยยื่นค า
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๙ การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยนั้น ไม่วา่จะเป็นการพิจารณา
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะตอ้งด าเนินกระบวน 
การพิจารณาโดยมิให้ขอ้มูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จ  าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ีจ าเป็น
จะพิจารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

มาตรา ๒๐ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้
ถือวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ตอ้งรับผดิหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖ 
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(๒) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง 
มีค  าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนัส าคญัยิ่งกวา่ ท่ีเก่ียวกบัประโยชน์
สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสั่งนั้นไดก้ระท าโดยสมควรแก่เหตุ 
ในการน้ีจะมีการก าหนดขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได ้

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผิด
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว 

 

หมวด ๓ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดน้ี “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติ

ไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
มาตรา ๒๒ ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของ

รัฐแห่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิให้น าบทบญัญติัวรรคหน่ึง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บงัคบักบัขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวก็ได ้

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ซ่ึงการเปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓) จะเป็นอุปสรรค
ร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว 

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็น  เพื่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น และยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าว  เม่ือหมด
ความจ าเป็น 

(๒) พยายามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีจะ
กระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนั้น 

(๓) จดัใหมี้การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอเก่ียวกบัส่ิง
ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอ้มูลไว ้
(ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 
(ง) วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล 
(จ) วธีิการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
(ฉ) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

(๔) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
(๕) จดัระบบรักษาความปลอดภยัให้แก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม  ความเหมาะสม

เพื่อป้องกนัมิใหมี้การน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล 
ในกรณีท่ีเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของ

ขอ้มูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงค์ท่ีจะน าขอ้มูลมาใช้ลกัษณะการใช้ขอ้มูล
ตามปกติ และกรณีท่ีขอขอ้มูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจให้ขอ้มูลได้โดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมาย
บงัคบั 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จดัส่งข้อมูลข่าวสาร    
ส่วนบุคคลไปยงัท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลให้บุคคลทัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้เวน้แต่เป็นไป ตามลกัษณะการ
ใชข้อ้มูลตามปกติ 

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลท่ีให้
ไวล่้วงหนา้หรือในขณะนั้นมิได ้เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน้ี 

(๑) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ท่ี  ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น 

(๒) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้น 

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานดา้นการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโนต่างๆ  ซ่ึงมี
หนา้ท่ีตอ้งรักษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น 

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยัโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าให้รู้วา่เป็นขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
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(๖) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายการสืบสวน 
การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป็นการใหซ่ึ้งจ าเป็นเพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(๘) ต่อศาลและเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะ

ขอขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 
(๙) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)      

ให้มีการจดัท าบญัชีแสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด     
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน และเม่ือบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแล
ขอ้มูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผูก้ระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น และให้น ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทยท่ี์เก่ียวกบับุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอนัควรเจา้หน้าท่ีของรัฐ     
จะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทยท่ี์บุคคลนั้นมอบหมายก็ได ้

ถา้บุคคลใดเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง 
ให้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนงัสือให้หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบ
ขอ้มูลข่าวสารส่วนนั้นได ้ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาค าขอดงักล่าวและแจง้ใหบุ้คคลนั้นทราบโดย
ไม่ชกัชา้ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตาม            
ท่ีมีค  าขอ ให้ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งไม่ยินยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไวก้บั
ขอ้มูลข่าวสารส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ให้บุคคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตราน้ีแทนผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูลท่ีถึงแก่กรรมแลว้ได ้
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หมวด ๔ 
เอกสารประวตัิศาสตร์ 

 
มาตรา ๒๖ ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษา หรือมีอายุ

ครบก าหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนด ในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคดัเลือก
ไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหน่ึงให้แยกตามประเภทดงัน้ี 
(๑) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เม่ือครบเจด็สิบหา้ปี 
(๒) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เม่ือครบยีสิ่บปี 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) หน่วยงานของรัฐยงัจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้อง  เพื่อประโยชน์

ในการใชส้อย โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามท่ีจะตกลง กบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร 

(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้น ยงัไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่ง
ขยายเวลาก ากบัไวเ้ป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะก าหนดเกิน
คราวละหา้ปีไม่ได ้

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น          
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

บทบญัญติัตามมาตราน้ีมิให้ใช้บงัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เก็บรักษา 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธาน ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงพาณิชย์
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เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมัน่คง
แห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเกา้คนเป็นกรรมการ 

ให้ปลดัส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของส านักงานปลดั ส านักนายกรัฐมนตรี    
คนหน่ึงเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สอดส่องดูแลและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และหน่วยงาน

ของรัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติั  ตามพระราชบญัญติัน้ี  

ตามท่ีไดรั้บค าขอ 
(๓)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ  ของคณะรัฐมนตรี

ตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๔) พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
(๕) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราว

ตามความเหมาะสม แต่อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
(๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
(๗) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละสามปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้ง

ตามมาตรา ๒๗ พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริต  ต่อหนา้ท่ี

หรือหยอ่นความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้

กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง          
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๓๒ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมา ใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งวตัถุเอกสารหรือ
พยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาได ้

มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีค าขอ  ไม่วา่จะ
เป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕  ถา้ผูมี้ค  าขอไม่เช่ือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเขา้ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวขอ้งได้
และแจง้ผลการตรวจสอบให้ผูร้้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐห รือเจ้าหน้าท่ี ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู ้ซ่ึ ง
คณะกรรมการมอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติังานอยา่งใด
อยา่งหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และใหน้ าความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

มาตรา ๓๕ ใหมี้คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา ๑๗ และ
ค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

การแต่งตั้ งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ให้แต่งตั้ ง     
ตามสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่คงของประเทศ เศรษฐกิจ
และการคลงัของประเทศ หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหน่ึงๆ ประกอบด้วยบุคคล
ตามความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามคน และให้ขา้ราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเก่ียวกบัข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัย    
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้

กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้เป็นท่ีสุด และในการมี  
ค  าวินิจฉัยจะมีขอ้สังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณีใด
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้

ใหน้ าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  แต่ละสาขา
วธีิพิจารณาและวินิจฉยั และองคค์ณะในการพิจารณาและวนิิจฉยัให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๙ ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทก าหนดโทษท่ีประกอบ
กบับทบญัญติัดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๔๐ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา ๓๒ ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
มาตรา ๔๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐก าหนดตาม

มาตรา ๒๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๔๒ บทบญัญติัมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บงัคบักบัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ให้หน่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตาม
วรรคหน่ึงไวเ้พื่อให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได้ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ท่ีคณะกรรมการ
จะไดก้ าหนด 

มาตรา ๔๓ ใหร้ะเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
       พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 
              นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกวา้งขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ี
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง อนัเป็น
การส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ีแจง้ชดัและจ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญัของเอกชน ทั้งน้ี เพื่อพฒันาระบอบ
ประชาธิปไตยใหม้ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มท่ี เพื่อท่ีจะปกปัก
รักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหน่ึงด้วย  ประกอบกบัสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ

การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

--------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป็นปีท่ี ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม

ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัถดั
จากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๓๔ ลงวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“การทะเบียนราษฎร” หมายความว่า งานทะเบียนต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติน้ี      

รวมทั้งการจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎร 
“ขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎร” หมายความวา่ ขอ้มูลตวับุคคลเก่ียวกบั ช่ือ ช่ือสกุล เพศ 

วนัเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ช่ือบิดามารดาหรือ

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๓/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๙๗/๒๒ พฤศจิกายน๒๕๓๔ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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ผูรั้บบุตรบุญธรรม ช่ือคู่สมรส และช่ือบุตร และขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานทะเบียนต่างๆ ใน
พระราชบญัญติัน้ี 

“เลขประจ าตวั” หมายความวา่ เลขประจ าตวัประชาชนท่ีนายทะเบียนออกใหแ้ก่บุคคล
แต่ละคน 

“บา้น” หมายความวา่ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมีเจา้บา้น
ครอบครองและให้หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซ่ึงจอดเป็นประจ าและใชเ้ป็นท่ีอยูป่ระจ าหรือสถานท่ี 
หรือยานพาหนะอ่ืนซ่ึงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัประจ าไดด้ว้ย 

“ทะเบียนบา้น” หมายความวา่ ทะเบียนประจ าบา้นแต่ละบา้นซ่ึงแสดงเลขประจ าบา้น 
และรายการของคนทั้งหมดผูอ้ยูใ่นบา้น 

“ทะเบียนคนเกิด” หมายวามวา่ ทะเบียนซ่ึงแสดงรายการคนเกิด 
“ทะเบียนคนตาย” หมายความวา่ ทะเบียนซ่ึงแสดงรายการคนตาย 
“ทะเบียนบา้นกลาง” หมายความวา่ ทะเบียนซ่ึงผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง ก าหนดให้

จดัท าข้ึนส าหรับลงรายการบุคคลท่ีไม่อาจมีช่ือในทะเบียนบา้น 
“เจา้บ้าน” หมายความว่า ผูซ่ึ้งเป็นหัวหน้าครอบครองบา้นในฐานะเป็นเจา้ของผูเ้ช่า

หรือในฐานะอ่ืนใดก็ตาม 
ในกรณีท่ีไม่ปรากฏเจา้บา้น หรือเจา้บา้นไม่อยู ่ตาย สูญหาย สาบสูญหรือไม่สามารถ

ปฏิบติักิจการไดใ้หถื้อวา่ผูมี้หนา้ท่ีดูแลบา้นในขณะนั้นเป็นเจา้บา้น 
“ผูอ้ยูใ่นบา้น” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 
“อ าเภอ” ใหห้มายความรวมถึงก่ิงอ าเภอ 
“ท้องถ่ิน” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร เทศบาล  เมืองพัทยา และหน่วยการ

ปกครองท้องถ่ินอ่ืนท่ีผู ้อ  านวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นท้องถ่ินตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนประจ าส านักทะเบียนกลาง นายทะเบียน
ประจ าส านกัทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนประจ าส านกัทะเบียนจงัหวดั นายทะเบียนประจ า
ส านกัทะเบียนอ าเภอ นายทะเบียนประจ าส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน นายทะเบียนประจ าส านกัทะเบียนสาขา 
นายทะเบียนประจ าส านกัทะเบียนเฉพาะกิจ และนายทะเบียนผูรั้บแจง้และให้หมายความรวมถึงผูซ่ึ้ง
ไดรั้บมอบอ านาจจากนายทะเบียนหรือผูช่้วยนายทะเบียน 

“นายทะเบียนผูรั้บแจ้ง” หมายความว่า นายทะเบียนอ าเภอ  นายทะเบียนท้องถ่ิน       
และผูซ่ึ้งผูอ้  านวยการทะเบียนกลางไดก้ าหนดให้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการแจง้การเกิด การตาย การยา้ยท่ีอยู ่
การสร้างบา้นใหม ่การร้ือบา้น และการก าหนดเลขประจ าบา้น โดยไดก้ าหนดขอบเขตหนา้ท่ีดงักล่าวไว ้

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหรือยกเวน้การปฏิบติัเก่ียวกบั
การแจง้การเกิด การแจง้การตาย การแจง้การยา้ยท่ีอยู ่การส ารวจตรวจสอบหรือปรับปรุง การทะเบียน
ราษฎร การจดัท าทะเบียนประวติั การจดัท าบตัรประจ าตวัหรือการอ่ืนใดอนัเก่ียวกบัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายท่ีเก่ียวดว้ยสัญชาติได ้

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บไม่เกินอตัราท้าย

พระราชบญัญติัน้ีไวด้ว้ยก็ได้๒ 
มาตรา ๖ ผูมี้ส่วนได้เสียจะขอตรวจ หรือคดัส าเนารายการ หรือให้นายทะเบียนคดั   

และรับรองซ่ึงส าเนาทะเบียนบา้น ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย ไดท่ี้ส านกัทะเบียนในวนัเวลา
ราชการ 

ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บงัคบักบัการขอคดัส าเนา หรือคดัและรับรองส าเนารายการ
เก่ียวกบับตัรประจ าตวัหรือรายการทะเบียนราษฎรอ่ืนท่ีจดัท าตามพระราชบญัญติัน้ีส าหรับคนซ่ึงไม่มี

สัญชาติไทยดว้ยโดยอนุโลม๓ 
เม่ือไดรั้บค าขอตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว้ให้นายทะเบียนด าเนินการโดยเร็ว๔ 
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ

รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หน้าท่ีกบัออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ยกเวน้ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
ส านักทะเบียนและนายทะเบียน 

 

มาตรา ๘๕ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๘/๑ ใหมี้ส านกัทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี ดงัน้ี 

                                                                 
๒ มาตรา ๕ วรรคสอง เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
๓ มาตรา ๖ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๖ วรรคสาม เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๑) ส านกัทะเบียนกลาง มีผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง รองผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง 
และผูช่้วยผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง เป็นนายทะเบียนประจ าส านกัทะเบียนกลาง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และควบคุมการปฏิบติังานการทะเบียนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร 

(๒) ส านักทะเบียนกรุงเทพมหานคร  มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผูช่้วย      
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็นนายทะเบียนประจ าส านักทะเบียนกรุงเทพมหานคร  มีหน้าท่ี
รับผดิชอบและควบคุมการปฏิบติังานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) ส านกัทะเบียนจงัหวดั มีนายทะเบียนจงัหวดัและผูช่้วยนายทะเบียนจงัหวดัเป็น
นายทะเบียนประจ าส านกัทะเบียนจงัหวดั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบติังานการทะเบียนราษฎร
ในเขตจงัหวดั 

(๔) ส านักทะเบียนอ าเภอ มีนายทะเบียนอ าเภอและผูช่้วยนายทะเบียนอ าเภอเป็น           
นายทะเบียนประจ าส านักทะเบียนอ าเภอ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบติังานการทะเบียน
ราษฎรในเขตอ าเภอ 

(๕) ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน มีนายทะเบียนทอ้งถ่ินและผูช่้วยนายทะเบียนทอ้งถ่ินเป็น
นายทะเบียนประจ าส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบติังานการทะเบียนราษฎร
ในเขตปกครองทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

มาตรา ๘/๑๖ การจดัตั้งส านกัทะเบียนอ าเภอหรือส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินตามมาตรา ๘ 
(๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางประกาศ  โดยค านึงถึงสภาพแห่งความพร้อม
และความสะดวกในการใหบ้ริการประชาชน รวมตลอดถึงการไม่ซ ้ าซอ้นและการประหยดั 

ส านกัทะเบียนอ าเภอหรือส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) ท่ีไดจ้ดัตั้ง
ข้ึนแล้วนั้น เม่ือค านึงถึงสภาพตามวรรคหน่ึงแล้ว  ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางจะยุบหรือควบรวมเข้า
ดว้ยกนัก็ได ้

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส านักทะเบียนท่ีจัดตั้ งตามวรรคหน่ึงหรือ      
ควบรวมตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

มาตรา ๘/๒๗ ใหมี้นายทะเบียนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ดงัน้ี 
(๑) อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู ้อ  านวยการทะเบียนกลาง  มีอ านาจออกระเบียบ

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ รวมทั้ งก าหนดแบบพิมพ์เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และแต่งตั้ งรอง
ผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง และผูช่้วยผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง 

                                                                 
๖ มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗ มาตรา ๘/๒ เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๒) ปลดักรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  และให้มีอ  านาจแต่งตั้ง
ผูช่้วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

(๓) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นนายทะเบียนจงัหวดั และใหมี้อ านาจแต่งตั้งผูช่้วยนายทะเบียน
จงัหวดั 

(๔) นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ แลว้แต่กรณีเป็นนายทะเบียน
อ าเภอ และใหมี้อ านาจแต่งตั้งผูช่้วยนายทะเบียนอ าเภอ 

(๕) ปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการเขต ปลดัเมืองพทัยาหรือหวัหน้าผูบ้ริหารของหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี เป็นนายทะเบียนท้องถ่ิน และให้มีอ านาจแต่งตั้งผูช่้วยนายทะเบียน
ทอ้งถ่ิน 

ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอ านาจให้รองผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง 
หรือผูช่้วยผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง ปฏิบติัราชการแทนผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง หรือจะมอบหมาย
ใหข้า้ราชการสังกดักรมการปกครองช่วยเหลือในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดดว้ยก็ได ้

นายทะเบี ยนกรุงเทพมหานครตาม  (๒ ) จะมอบอ านาจให้ ผู ้ ช่ วยนายทะเบี ยน
กรุงเทพมหานครหรือหวัหนา้ส่วนราชการซ่ึงไม่ต ่ากวา่ระดบักองในส านกัปลดักรุงเทพมหานครปฏิบติั
ราชการแทนนายทะเบียนกรุงเทพมหานครก็ได ้

นายทะเบียนจงัหวดัตาม (๓) จะมอบอ านาจให้ผูช่้วยนายทะเบียนจงัหวดัรองผูว้า่ราชการ
จงัหวดัหรือปลดัจงัหวดั ปฏิบติัราชการแทนนายทะเบียนจงัหวดัก็ได ้

นายทะเบียนอ าเภอตาม (๔) จะมอบอ านาจให้ผูช่้วยนายทะเบียนอ าเภอ หรือปลดัอ าเภอ
ปฏิบติัราชการแทนนายทะเบียนอ าเภอก็ได ้

นายทะเบียนทอ้งถ่ินตาม (๕) จะมอบอ านาจให้ผูช่้วยนายทะเบียนทอ้งถ่ินรองปลดัเทศบาล
ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขต รองปลดัเมืองพทัยา หรือรองหรือผูช่้วยหวัหน้าผูบ้ริหารของหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินนั้น แลว้แต่กรณี ปฏิบติัราชการแทนนายทะเบียนทอ้งถ่ินก็ได ้

มาตรา ๙ ในกรณีจ าเป็นต้องมีส านักทะเบียนสาขา  หรือส านักทะเบียนเฉพาะกิจ        
ในเขตทอ้งท่ีส านักทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียนทอ้งถ่ิน แล้วแต่กรณี ให้ผูอ้  านวยการทะเบียน
กลางจดัตั้งและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบการปฏิบติังาน การทะเบียนราษฎรส าหรับส านกัทะเบียน
สาขาหรือส านกัทะเบียนเฉพาะกิจในเขตทอ้งท่ีของส านกัทะเบียนดงักล่าวและให้นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ
ผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ ปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการเขต ปลดัเมืองพทัยา หรือหัวหนา้ผูบ้ริหารของ
หน่วยการปกครองท้องถ่ินนั้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งนายทะเบียนและผูช่้วยนายทะเบียนประจ าส านัก
ทะเบียนดงักล่าวในเขตทอ้งท่ีท่ีรับผดิชอบ 
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มาตรา  ๑๐  เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร  ให้นายทะเบียนมีอ านาจ          
เรียกเจ้าบ้าน  หรือบุคคลใดๆ  มาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่างๆ ได้ตามความจ าเป็น       
และเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยให้มีอ านาจเขา้ไปสอบถามผูอ้ยูใ่นบา้นใดๆ ได ้ตามอ านาจหนา้ท่ี แต่ตอ้งแจง้
ใหเ้จา้บา้นทราบก่อน ทั้งน้ี ใหก้ระท าไดใ้นระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก 

ในการเขา้ไปสอบถามตามวรรคหน่ึง ให้นายทะเบียนแสดงบตัรประจ าตวัตามแบบท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีปรากฏหลักฐานเช่ือได้ว่า การด าเนินการแจ้ง การรับแจง้ การบันทึก หรือ     
การลงรายการเพื่อด าเนินการจดัท าหลักฐานทะเบียนต่างๆตามพระราชบัญญัติน้ี ได้ด าเนินการไป      
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง      
ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งไม่รับแจง้ จ าหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลกัฐานทะเบียนและด าเนินการ
แกไ้ขขอ้ความรายการทะเบียนใหถู้กตอ้งแลว้แต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคสาม  รวมตลอดทั้ งวิธีการโต้แย ้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริง          
และการอุทธรณ์ของผูซ่ึ้งอาจไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการของนายทะเบียน  รวมถึงการพิจารณา
ค าอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี ให้นายทะเบียนมีอ านาจ

สั่งระงบัการเคล่ือนไหวทางทะเบียนไวก่้อนท่ีจะรับฟังค าช้ีแจงหรือการโตแ้ยง้ได้๘ 
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้นายทะเบียนเป็นเจา้พนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 
การจัดเกบ็ข้อมูลทะเบียนประวตัิราษฎร 

 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร การตรวจสอบ
พิสูจน์ตวับุคคลและประมวลผลขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎร ให้ส านกัทะเบียนกลางด าเนินการจดัเก็บ
ขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎรตามท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด และปรับปรุงขอ้มูลทะเบียน
ประวติัราษฎรให้ตรงต่อความเป็นจริงอยูเ่สมอ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บขอ้มูลและใช้ขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎร 
ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัขอ้มูลของคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยท่ีเขา้มาหรือ
อาศยัอยู่ในราชอาณาจกัร จดัส่งขอ้มูลท่ีมีอยู่ให้ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางตามท่ีผูอ้  านวยการทะเบียน

กลางร้องขอ๙ 

                                                                 
๘ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙ มาตรา ๑๒ วรรคสอง เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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มาตรา ๑๓ การจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎรตามมาตรา ๑๒ ไม่รวมถึงการจดัเก็บ
ขอ้มูลของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(๑) รายได ้
(๒) ประวติัอาชญากรรม 
(๓) การช าระหรือไม่ช าระภาษีอากร 
(๔) ขอ้มูลท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด หรือ 
(๕) ขอ้มูลท่ีกฎหมายไม่ไดก้  าหนดใหต้อ้งแจง้ 
มาตรา ๑๔  บุคคลผู ้มีหน้าท่ีแจ้งการต่างๆ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติน้ี    

เจา้ของประวติัซ่ึงปรากฏในขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎรตามมาตรา ๑๒ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม      
ในกรณีเจา้ของประวติัเป็นผูเ้ยาว์ ผูอ้นุบาลในกรณีเจา้ของประวติัเป็นคนไร้ความสามารถหรือทายาท
เจา้ของประวติั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ อาจขอให้นายทะเบียนด าเนินการได้ท่ี
ส านกัทะเบียนในวนัเวลาราชการ ดงัน้ี 

(๑) คัดและรับรองเอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร  ตามมาตรา ๑๒  และ             
เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) แก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือท าให้ทันสมัยซ่ึงข้อมูลใดๆ  ในข้อมูลทะเบียนประวติั
ราษฎรเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

เม่ือได้รับค าขอตาม  (๒) ให้นายทะเบียนมีค าสั่งโดยเร็ว ค าสั่งของนายทะเบียนท่ี        
ไม่รับค าขอหรือไม่ด าเนินการตามค าขอทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน
จงัหวดันายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวนั    

นบัแต่วนัรับทราบค าสั่งจากนายทะเบียน๑๐ 
เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือท าให้ทนัสมยัซ่ึงข้อมูลใดๆ     

ในขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎร และการอุทธรณ์ใหก้ าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๕ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอาจขอให้นายทะเบียนจดัส่งส าเนา

เอกสารข้อมูลทะเบียนประวติัราษฎรได้  ทั้ งน้ี เฉพาะเพื่อการอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของ         
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น 

 
 
 
 

                                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์      
เพื่อใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎร ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตใหเ้ช่ือมโยงได้
เฉพาะขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีปรากฏภายในทะเบียนบา้น ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคน

ตายหรือทะเบียนประวติัส าหรับคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น๑๑ 
ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง            

ในราชอาณาจกัร คณะรัฐมนตรีจะอนุมติัให้ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางยินยอมให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีปรากฏในทะเบียนอ่ืนนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะขอ้มูล    

ท่ีจ  าเป็นแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดก็ได้๑๒ 
ห้ามมิให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวนท่ีได้ขอ้มูลใดตาม

มาตราน้ีน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ในทางธุรกิจหรือในเร่ืองอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีของทางราชการหรือ 

ตามวตัถุประสงคท่ี์ร้องขอ๑๓ 
มาตรา ๑๖ ในการด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนประวตัิราษฎรให้ผูอ้  านวยการ

ทะเบียนกลางก าหนดเลขประจ าตวัแก่บุคคลท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรคนละหน่ึงเลขโดยไม่ซ ้ ากนั 
การยกเวน้การใหเ้ลขประจ าตวัแก่บุคคล ใหก้ าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๗ ข้อมูลทะเบียนประวติัราษฎรต้องถือเป็นความลับ  และให้นายทะเบียน    

เป็นผูเ้ก็บรักษาและใช้เพื่อการปฏิบติัตามท่ีได้บัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติน้ีเท่านั้น ห้ามมิให้ผูใ้ด
เปิดเผยขอ้ความหรือตวัเลขนั้นแก่บุคคลใดๆ ซ่ึงไม่มีหน้าท่ีปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี หรือแก่
สาธารณชน เวน้แต่ผูมี้ส่วนไดเ้สียขอทราบเก่ียวกบัสถานภาพทางครอบครัวของผูท่ี้ตนจะมีนิติสัมพนัธ์
ดว้ย หรือเม่ือมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมัน่คงของรัฐ 
หรือการด าเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย  และไม่ว่าในกรณีใดจะน า
ขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎรไปใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มูลมิได ้
 
 
 
 
 
 

                                                                 
๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๑๕ วรรคส่ี เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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หมวด ๓ 
คนเกดิ คนตาย 

 
มาตรา ๑๘ เม่ือมีคนเกิดใหแ้จง้การเกิดดงัต่อไปน้ี 
(๑) คนเกิดในบ้าน  ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู ้รับแจ้ง        

แห่งทอ้งท่ีท่ีคนเกิดในบา้นภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัเกิด 
(๒) คนเกิดนอกบา้น ให้บิดาหรือมารดาแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีมีคน

เกิดนอกบา้นหรือแห่งทอ้งท่ีท่ีจะพึงแจง้ได ้ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัเกิด ในกรณีจ าเป็นไม่อาจแจง้ได้
ตามก าหนด ใหแ้จง้ภายหลงัไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัเกิด 

การแจง้ตาม (๑) และ (๒) ให้แจง้ตามแบบพิมพ์ท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
พร้อมทั้งแจง้ช่ือคนเกิดดว้ย 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การแจง้ตาม
วรรคหน่ึงจะแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีอ่ืนก็ได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง๑๔ 
มาตรา ๑๙๑๕ ผูใ้ดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซ่ึงถูกทอดทิ้งใหน้ าตวัเด็ก

ไปส่งและแจง้ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจา้หน้าท่ีของกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยซ่ึ์งปฏิบติังานในทอ้งท่ีท่ีพบเด็กนั้นโดยเร็ว เม่ือพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
หรือเจา้หน้าท่ีดงักล่าวได้รับตวัเด็กไวแ้ลว้ให้บนัทึกการรับตวัเด็กไว ้ในกรณีท่ีพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจรับเด็กไว ้ให้น าตวัเด็กพร้อมบนัทึกการรับตวัเด็กส่งให้เจา้หน้าท่ีของกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นเขตทอ้งท่ี ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีดงักล่าวไดรั้บตวัเด็กไวห้รือไดรั้บตวั
เด็กจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแล้ว  ให้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผูรั้บแจ้งและให้นาย
ทะเบียนออก ใบรับแจง้ ทั้งน้ี ตามระเบียบและแบบพิมพท่ี์ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

บนัทึกการรับตวัเด็กตามวรรคหน่ึงให้ท าเป็นสองฉบบัและเก็บไวท่ี้เจา้หน้าท่ีผูรั้บตวั
เด็กหน่ึงฉบบัและส่งมอบให้กบันายทะเบียนผูรั้บแจง้หน่ึงฉบบั โดยให้มีรายละเอียดเก่ียวกบัรายการ
บุคคลของผูท่ี้พบเด็ก พฤติการณ์ สถานท่ีและวนัเวลาท่ีพบเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทัว่ไปของเด็ก 
เอกสารท่ีติดตวัมากบัเด็ก และประวติัของเด็กเท่าท่ีทราบ และในกรณีท่ีไม่อาจทราบสัญชาติของเด็กให้
บนัทึกขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไวด้ว้ย 

                                                                 
๑๔ มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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มาตรา ๑๙/๑๑๖ เด็กเร่ร่อนหรือเด็กท่ีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซ่ึงอยูใ่นการ
อุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวตัถุประสงค ์     
เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ถ้าเด็กยงัไม่ได้แจง้การเกิดและไม่มี
รายการบุคคลในทะเบียนบา้นให้หวัหน้าหน่วยงานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหน้าหน่วยงานเป็น   
ผูแ้จง้การเกิดต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีหน่วยงานนั้นตั้งอยู่ และให้นายทะเบียนออกใบรับ
แจง้ ทั้งน้ี ตามระเบียบและแบบพิมพท่ี์ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๑๙/๒๑๗ การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา ๑๙และ
มาตรา ๑๙/๑ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีไม่อาจพิสูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติได ้ใหน้ายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินจดัท าทะเบียนประวติัและ
ออกเอกสารแสดงตนใหเ้ด็กไวเ้ป็นหลกัฐาน ตามระเบียบท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๑๙/๓๑๘ ผูมี้สัญชาติไทยซ่ึงเจา้บา้นหรือบิดามารดามิไดแ้จง้การเกิดให้ตามมาตรา ๑๘ 
อาจร้องขอต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้เพื่อแจง้การเกิดไดต้ามระเบียบท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
และใหน้ าความในมาตรา ๑๙/๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดาหรือผูป้กครอง      
แจง้แทนได ้แต่ส าหรับกรณีของบิดามารดาใหน้ายทะเบียนผูรั้บแจง้ด าเนินการใหต่้อเม่ือไดช้ าระค่าปรับ
ตามท่ีนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๗ (๒) และมาตรา ๕๑ แลว้ 

มาตรา ๒๐๑๙ เม่ือมีการแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑หรือ    
มาตรา ๑๙/๓ ทั้งกรณีของเด็กท่ีมีสัญชาติไทยหรือเด็กท่ีไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมาย      
ว่าด้วยสัญชาติ ให้นายทะเบียนผูรั้บแจง้รับแจง้การเกิดและออกสูติบตัรเป็นหลักฐานแก่ผูแ้จง้โดยมี
ขอ้เทจ็จริงเท่าท่ีสามารถจะทราบได ้

ส าหรับการแจ้งการเกิดของเด็กท่ีไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมาย              
ว่าด้วยสัญชาติ ให้นายทะเบียนผูรั้บแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง
ก าหนด โดยใหร้ะบุสถานการณ์เกิดไวด้ว้ย 

 

                                                                 
๑๖ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๗
 มาตรา ๑๙/๒ เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๘ มาตรา ๑๙/๓ เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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มาตรา ๒๐/๑๒๐ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้สัญชาติไทยแก่กลุ่มบุคคลใดหรือ     
ให้กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชาติเป็นไทยได ้หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นอ่ืน และบุคคลดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีหนงัสือ
รับรองการเกิด ให้กลุ่มบุคคลดงักล่าวยื่นค าขอหนังสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๒๑ เม่ือมีคนตายใหแ้จง้การตายดงัต่อไปน้ี 
(๑) คนตายในบ้าน  ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผูรั้บแจ้งแห่งท้องท่ีท่ีมีคนตาย 

ภายในยี่สิบส่ีชั่วโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้าน  ให้ผู ้พบศพแจ้งภายในยี่สิบส่ีชั่วโมง             
นบัแต่เวลาพบศพ 

(๒)  คนตายนอกบา้น ใหบุ้คคลท่ีไปกบัผูต้ายหรือผูพ้บศพแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้
แห่งท้องท่ีท่ีมีการตายหรือพบศพ แล้วแต่กรณี หรือแห่งท้องท่ีท่ีจะพึงแจง้ได้ ภายในยี่สิบส่ีชั่วโมง     
นบัแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเช่นน้ีจะแจง้ต่อพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจก็ได ้

ก าหนดเวลาให้แจง้ตาม (๑) และ (๒) ถา้ในทอ้งท่ีใดการคมนาคมไม่สะดวกผูอ้  านวยการ
ทะเบียนกลางอาจขยายเวลาออกไปตามท่ีเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกินเจด็วนันบัแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ 

การแจง้ตาม (๑) และ (๒) ให้แจง้ตามแบบพิมพ์ท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
พร้อมทั้งแจง้ช่ือผูแ้จง้ดว้ย 

ให้น าความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใชบ้งัคบักบัการแจง้ตามวรรคหน่ึงดว้ยโดย

อนุโลม๒๑ 
มาตรา ๒๒ เม่ือมีการแจง้ตามมาตรา ๒๑ ให้นายทะเบียนผูรั้บแจง้ออกมรณบตัรเป็น

หลกัฐานใหแ้ก่ผูแ้จง้ เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๓ เม่ือมีคนเกิดหรือคนตาย ผูท้  าคลอดหรือผูรั้กษาพยาบาลตอ้งออกหนงัสือ

รับรองการเกิดหรือการตายตามแบบพิมพท่ี์ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้แก่ผูมี้หน้าท่ีตอ้งแจง้
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑ 

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผูใ้ดเก็บ ฝัง เผา ท าลาย หรือยา้ยศพไปจากสถานท่ีหรือบา้นท่ีมี
การตาย เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนผูรั้บแจง้ 

เม่ือไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว้ หา้มมิให้เก็บ ฝัง เผา ท าลายหรือยา้ยศพผิดไปจาก
สถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตนั้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนผูรั้บแจง้ 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งยา้ยศพ เพื่อความปลอดภยัหรือสวสัดิภาพของประชาชน 
ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจกระท าได ้

                                                                 
๒๐ มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑ มาตรา ๒๑ วรรคส่ี เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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มาตรา  ๒๕  ถ้ามีเหตุอนัควรสงสัยว่าคนตายด้วยโรคติดต่ออนัตรายหรือตายโดยผิด
ธรรมชาติ ให้นายทะเบียนผูรั้บแจ้งรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานผูมี้หน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
อนัตรายหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  และให้รอการออกมรณบตัรไวก่้อนจนกว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบจากเจา้พนกังานดงักล่าว 

มาตรา ๒๖ ให้นายทะเบียนอ าเภอ นายทะเบียนท้องถ่ิน แล้วแต่กรณีจดัท าทะเบียน    
คนเกิดทะเบียนคนตาย จากสูติบตัรและมรณบตัรตามแบบพิมพแ์ละวิธีการท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลาง
ก าหนด 

มาตรา ๒๗ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือสูติบตัรและ
มรณบตัรใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๒๘ ให้กงสุลไทยหรือข้าราชการสถานทูตไทยท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง     
การต่างประเทศแต่งตั้ งให้ เป็นนายทะเบียน  มีหน้าท่ี รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายท่ี มี ข้ึน              
นอกราชอาณาจกัรส าหรับคนสัญชาติไทยและคนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร     
ตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง หลกัฐานการจดทะเบียนดงักล่าวใหใ้ชเ้ป็นสูติบตัรและมรณบตัรได ้

ถ้าในท่ีซ่ึงมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหน่ึง ไม่มีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย
ประจ าอยู่ ให้ใช้หลักฐานการเกิดหรือการตายท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซ่ึงกระทรวงการ
ต่างประเทศไดแ้ปลและรับรองวา่ถูกตอ้งเป็นหลกัฐานสูติบตัรและมรณบตัรได ้

การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การย้ายทีอ่ยู่ 
 

มาตรา ๒๙ ผูใ้ดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้นใด ให้สันนิษฐานไวก้่อนว่าผูน้ั้นอยู่และ          
มีภูมิล าเนาอยู ่ณ ท่ีนั้น 

มาตรา ๓๐ ใหเ้จา้บา้นแจง้การยา้ยท่ีอยูต่่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เม่ือผูอ้ยู่ในบา้นยา้ยท่ีอยู่ออกจากบา้น ให้แจง้การยา้ยออกภายในสิบห้าวนันับแต่

วนัท่ีผูอ้ยูใ่นบา้นยา้ยออก 
(๒) เม่ือมีผูย้า้ยท่ีอยูเ่ขา้อยู่ในบา้น ให้แจง้การยา้ยเขา้ภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ียา้ย

เขา้อยูใ่นบา้น 
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นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูย้า้ยท่ีอยูจ่ะเป็นผูแ้จง้การยา้ยออกและยา้ยเขา้ โดยไป
แจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีไปอยู่ใหม่ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัยา้ยออกก็ได ้โดยให้น า
ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมดว้ยค ายินยอมเป็นหนงัสือของเจา้บา้นท่ีเขา้ไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียน
ผูรั้บแจง้และเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การแจง้ยา้ยตามมาตราน้ี ให้แจง้ตามแบบพิมพใ์บแจง้ยา้ยท่ีอยู่ท่ีผูอ้  านวยการทะเบียน
กลางก าหนด 

มาตรา ๓๑ ในการแจง้การยา้ยท่ีอยูเ่ขา้ในบา้นใด ถา้นายทะเบียนผูรั้บแจง้เห็นวา่มีผูย้า้ย
เขา้อยูเ่ป็นจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว และเม่ือไดต้รวจสภาพบา้นแลว้เห็นวา่ การ
ยา้ยเขา้อยูใ่นบา้นจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยสาธารณสุข นายทะเบียนผูรั้บแจง้มีอ านาจไม่รับแจง้
การยา้ยเขา้อยูใ่นบา้นได ้

มาตรา ๓๒ การแจง้ยา้ยผูใ้ดเขา้อยูใ่นบา้นตามมาตรา ๓๐ (๒) เจา้บา้นตอ้งน าหลกัฐาน
การยา้ยออกของผูน้ั้นตามมาตรา ๓๐ (๑) ไปแสดงต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้ดว้ย ทั้งน้ี มิให้น าความใน
มาตราน้ีมาใช้แก่กรณีด าเนินการยา้ยตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และกรณีผูย้า้ยเขา้มาจากต่างประเทศ   
โดยมีหลกัฐาน 

มาตรา ๓๓ เม่ือผูอ้ยู่ในบา้นใดออกจากบา้นท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นไปอยู่ท่ีอ่ืน
เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู ้นั้ นไปอยู่ท่ีใด ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อ           
นายทะเบียนผูรั้บแจง้ภายในสามสิบวนันับแต่วนัครบหน่ึงร้อยแปดสิบวนัโดยระบุว่าไม่ทราบท่ีอยู ่    
และใหน้ายทะเบียนผูรั้บแจง้เพิ่มช่ือและรายการผูน้ั้นในทะเบียนบา้นกลาง 

 

หมวด ๕ 
ทะเบียนบ้าน 

 
มาตรา ๓๔ ให้ทุกบา้นมีเลขประจ าบา้น บา้นใดยงัไม่มีเลขประจ าบา้น ให้เจา้บา้นแจง้

ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้เพื่อขอเลขประจ าบา้นภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสร้างบา้นเสร็จ  
ให้นายทะเบียนผู ้รับแจ้งก าหนดเลขประจ าบ้านให้แก่ผู ้แจ้งซ่ึงมีบ้านอยู่ในเขต       

ส านักทะเบียนทอ้งถ่ินภายในเจ็ดวนั ถา้มีบา้นอยู่นอกเขตส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินให้ก าหนดเลขประจ า
บา้นภายในสามสิบวนั 

ใหเ้จา้บา้นติดเลขประจ าบา้นไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดช้ดัแจง้ 
ผู ้อ  านวยการทะเบียนกลางจะก าหนดให้ มีทะเบียนบ้านชั่วคราวตามระเบียบ              

เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนก็ได ้
 



 293 

มาตรา ๓๕ ถา้มีบา้นอยู่หลายหลงัในบริเวณเดียวกนั ให้ก าหนดเลขประจ าบา้นเพียง
เลขเดียว แต่ถา้เจา้บา้นประสงคจ์ะก าหนดเลขประจ าบา้นเพิ่มข้ึนอีกใหย้ืน่ขอต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้ 

บา้นท่ีปลูกเป็นตึกแถว หอ้งแถว หรืออาคารชุด ใหก้ าหนดเลขประจ าบา้นทุกห้องหรือ
ทุกหอ้งชุด โดยถือวา่หอ้งหรือหอ้งชุดหน่ึงๆ เป็นบา้นหลงัหน่ึง 

มาตรา ๓๖๒๒ ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินจดัท าทะเบียนบา้นไวทุ้ก
บา้น ส าหรับผูมี้สัญชาติไทยและคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

การจดัท าทะเบียนบา้นใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 
มาตรา ๓๗ การเพิ่มช่ือและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบา้นหรือทะเบียนบา้นกลาง 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๓๘๒๓ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินจดัท าทะเบียนบา้นส าหรับ
คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยท่ีได้รับอนุญาตให้อาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวและคนซ่ึงไม่มี
สัญชาติไทยท่ีไดรั้บการผ่อนผนัให้อาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเขา้เมือง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด และบุตรของบุคคลดงักล่าวท่ีเกิดในราชอาณาจกัร     
ในกรณีผูมี้รายการในทะเบียนบา้นพน้จากการไดรั้บอนุญาตหรือผ่อนผนัให้อาศยัอยู่ในราชอาณาจกัร 
ใหน้ายทะเบียนจ าหน่ายรายการทะเบียนของผูน้ั้นโดยเร็ว 

ใหผู้อ้  านวยการทะเบียนกลางจดัใหมี้ทะเบียนประวติัส าหรับคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยอ่ืน
นอกจากท่ีบญัญติัไวต้ามวรรคหน่ึงตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

รายการและการบนัทึกรายการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบ       
ท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๓๙ ให้นายทะเบียนอ าเภอ และนายทะเบียนทอ้งถ่ินมอบส าเนาทะเบียนบา้น   
ให้เจ้าบ้านเก็บรักษา เม่ือมีการเพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือจ าหน่ายรายการในทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้าน         
น าส าเนาทะเบียนบา้นไปใหน้ายทะเบียนบนัทึกรายการใหถู้กตอ้งตรงกบัตน้ฉบบัทุกคร้ัง 

ถ้าส าเนาทะเบียนบ้านช ารุดจนใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้เจ้าบ้านขอรับส าเนา
ทะเบียนบา้นใหม่ได ้และเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือผูอ้  านวยการทะเบียนกลางเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีส าเนาทะเบียนบา้นต่อไป
ในเขตส านกัทะเบียนใด ให้ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางมีอ านาจยกเลิกการใช้ส าเนาทะเบียนบา้นในเขต
ส านกัทะเบียนนั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                                 
๒๒ มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี๒)  
      พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๓๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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มาตรา ๔๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนบา้นหรือส าเนาทะเบียนบ้าน    
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๔๑๒๔ ผูใ้ดร้ือบา้นท่ีมีเลขประจ าบา้นโดยไม่ประสงคจ์ะปลูกบา้นใหม่ในท่ีดิน
บริเวณนั้นอีกต่อไปหรือร้ือเพื่อไปปลูกสร้างบา้นในท่ีอ่ืน ให้แจง้การร้ือบา้นต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีร้ือบา้นเสร็จเพื่อจ าหน่ายเลขประจ าบา้นและทะเบียนบา้น 

บ้านท่ีร้ือถอนโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียนผูรั้บแจ้งตามวรรคหน่ึง ให้นายทะเบียน
จ าหน่ายเลขประจ าบา้นและทะเบียนบา้นและแจง้ยา้ยผูมี้รายช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นนั้นไปไวใ้นทะเบียน
บา้นกลางตามระเบียบท่ีผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

มาตรา ๔๒ การยา้ยบา้นซ่ึงเคล่ือนยา้ยได้ หรือการยา้ยแพหรือเรือหรือยานพาหนะอ่ืน
ซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่ประจ าไปอยู่หรือจอด ณ ท่ีอ่ืน ถา้อยู่หรือจอดเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั เจา้บา้นตอ้งแจง้
การยา้ยออกและยา้ยเขา้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีไปอยูห่รือจอดใหม่ภายในสิบห้าวนันบัแต่
วนัครบก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

 

หมวด ๖ 
การส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 

 
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ของการทะเบียนราษฎร ให้มีการส ารวจตรวจสอบทะเบียน

ราษฎรบางทอ้งท่ีหรือทัว่ราชอาณาจกัรไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๔ เม่ือไดต้ราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๓ แลว้ ให้นายทะเบียนหรือผูซ่ึ้ง

นายทะเบียนมอบหมายเป็นหนังสือมีอ านาจเขา้ไปในบ้านในเขตท้องท่ีท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนด      
เพื่อส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเท่าท่ีจ  าเป็นในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก 

ให้เจ้าบ้านช้ีแจงตอบค าถามตามความจริงและให้ลงลายมือช่ือในรายการส ารวจ
ตรวจสอบเพื่อรับรองขอ้ความในรายการท่ีส ารวจตรวจสอบนั้น 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง ให้นายทะเบียนแสดงบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือ
พนักงานของรัฐ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมด้วยหนังสือหลักฐานแห่งการเป็นพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีแก่เจา้บา้นก่อนเขา้ไปส ารวจตรวจสอบ 

                                                                 
๒๔ มาตรา ๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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มาตรา ๔๕ ให้ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจ านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร
ท่ีมีอยูใ่นวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ของปีท่ีล่วงมา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

การประกาศยอดจ านวนราษฎรตามความในวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

 

หมวด ๗ 
การมอบหมายให้แจ้งแทน 

 
มาตรา ๔๖ ในกรณีการแจ้งตามมาตรา ๑๘  มาตรา ๒๑  มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒      

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ถา้ผูมี้หน้าท่ีตอ้งแจง้ได้มอบหมายให้ผูใ้ดไปแจง้
แทนและเม่ือผูไ้ดรั้บมอบหมายไดแ้จง้ต่อผูมี้หนา้ท่ีรับแจง้ตามมาตรานั้นๆ แลว้ ให้ถือวา่ผูมี้หนา้ท่ีนั้นได้
แจง้แลว้ 

การปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึงหรือวรรคสองของเจา้บ้านว่าด้วยเร่ืองส าเนา
ทะเบียนบา้น ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๔๗ ผูใ้ด 
(๑) ไม่มาตามท่ีนายทะเบียนเรียก ไม่ยอมแจง้ช่ือ ไม่ยอมแจง้ขอ้เท็จจริง หรือแสดง

หลกัฐาน ไม่ยอมใหน้ายทะเบียนเขา้ไปสอบถามในบา้นตามมาตรา ๑๐ 

(๒)๒๕ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 

(๓) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ หรือ 
(๔) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเขา้ไปในบา้นเพื่อส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรไม่ยอม

ช้ีแจงหรือตอบค าถาม หรือไม่ยอมลงลายมือช่ือตามมาตรา ๔๔ 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
มาตรา ๔๘ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๕ ตอ้งระวางโทษปรับ  

ไม่เกินหา้พนับาท 

                                                                 
๒๕ มาตรา ๔๗ (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๔๘/๑๒๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคส่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือน     
ถึงหา้ปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

ในกรณี ท่ี ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกระท าผิดตามมาตราน้ี  ให้หัวหน้ า            
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น เวน้แต่จะพิสูจน์
ไดว้า่ตนมิไดรู้้เห็นกบัการกระท าความผิดนั้นและไดจ้ดัการตามสมควรเพื่อมิให้เกิดการกระท าความผิด
นั้นแลว้ 

มาตรา ๔๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
สองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ในกรณี ท่ีผู ้กระท าความผิดตามมาตราน้ี เป็นนิติบุคคล  กรรมการหรือผู ้จ ัดการ          
หรือผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้น ตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้นๆ 
ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดนั้น หรือได้จดัการตามสมควร    
เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความผดินั้นแลว้ 

มาตรา ๕๐ ผูใ้ด ท า ใช้ หรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จ หรือกระท าการเพื่อให้ตนเอง 
หรือผูอ่ื้นมีช่ือหรือมีรายการอย่างหน่ึงอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอ่ืน     
โดยมิชอบ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ในกรณีผูก้ระท าผิดตามวรรคหน่ึงเป็นคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงหา้ปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๕๑ ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบญัญัติน้ี ให้นายทะเบียน
อ าเภอ หรือนายทะเบียนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี มีอ านาจเปรียบเทียบได ้
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
         อานนัท ์ปันยารชุน 
            นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 

                                                                 
๒๖ มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มโดย พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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อตัราค่าธรรมเนียม๒๗ 
 

๑. การออกบตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
    ตามมาตรา ๕ กรณีท าบตัรคร้ังแรกหรือบตัรเดิมหมดอาย ุ   ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
    กรณีบตัรเดิมสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั    ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
    กรณีเปล่ียนบตัรเน่ืองจากการแกไ้ขรายการผูถื้อบตัร      ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
๒. การขอคดัส าเนา หรือคดัและรับรองส าเนารายการทะเบียน 
      หรือบตัรประจ าตวัตามมาตรา ๖      ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
๓. การขอคดัส าเนา หรือคดัและรับรองส าเนา 
     รายการขอ้มูลทะเบียนประวติัราษฎรตามมาตรา ๑๔ (๑)    ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
๔. การแจง้การเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
      การแจง้การตายตามมาตรา ๒๑ วรรคส่ี หรือการแจง้ 
      การยา้ยท่ีอยูต่ามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคส่ี    ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
๕. การขอรับส าเนาทะเบียนบา้นตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง    ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียน
ราษฎรท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
สมควรปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
                                                                 
๒๗ อตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติั แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติั 
      การทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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พระราชบัญญตัิการทะเบียนราษฎร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๘ 

 
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญตัิการทะเบียนราษฎร     

พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใ้ชอ้ตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัน้ีแทน 
มาตรา ๒๖ ให้ส านักทะเบียนอ าเภอ และส านักทะเบียนทอ้งถ่ินท่ีด าเนินการอยู่แล้ว    

ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั เป็นส านกัทะเบียนอ าเภอและส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้ง
ตามมาตรา  ๘ /๑  แห่งพระราชบัญญั ติการทะเบี ยนราษฎร  พ .ศ . ๒๕๓๔  ซ่ึ งแก้ไข เพิ่ ม เติม                     
โดยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๒๗ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบญัญติั       
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีใช้บงัคบัอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้ยงัคงใชบ้งัคบั
ไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัตามพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมีกฎกระทรวงระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๘ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุง           
วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎรเพื่อให้นายทะเบียนสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านวยความเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งข้ึน และก าหนดวิธีการและเง่ือนไข
เก่ียวกบัการด าเนินการในการแจง้การเกิด การออกสูติบตัร การออกหนังสือรับรองการเกิด และการ
จดัท าทะเบียนบา้นส าหรับคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เพื่อประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งสมควรปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั จึงจ า เป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 

                                                                 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๘ ก/หนา้ ๑๓/๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ 
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พระราชบัญญตั ิ

บัตรประจ าตวัประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

------------------ 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เป็นปีท่ี ๓๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ     

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม    

ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน  พ.ศ. ๒๕๒๖” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“บตัร” หมายความวา่ บตัรประจ าตวัประชาชน 
“ผูถื้อบตัร” หมายความวา่ ผูมี้ช่ือเป็นเจา้ของบตัร 
“ทะเบียนบา้น” หมายความวา่ ทะเบียนบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร 
“เจา้พนกังานออกบตัร” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๖๒/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑/๒๐ เมษายน ๒๕๒๖ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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“เจา้พนกังานตรวจบตัร” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕๒ ผูมี้สัญชาติไทยซ่ึงมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจด็สิบปีบริบูรณ์และมี
ช่ือในทะเบียนบา้นตอ้งมีบตัรตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่ผู ้ซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามท่ีก าหนด           
ในกฎกระทรวง 

ผูซ่ึ้งไดรั้บการยกเวน้ตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซ่ึงมีบตัรประจ าตวัตามกฎหมายอ่ืน
ใหใ้ชบ้ตัรประจ าตวันั้นแทนได ้

ผู ้ซ่ึ งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู ้ซ่ึ งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง               
จะขอมีบตัรก็ได ้

มาตรา ๖๓ ผูซ่ึ้งตอ้งมีบตัรตามมาตรา ๕ ให้ยื่นค าขอต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีภายในก าหนด
หกสิบวนันบัแต่ 

(๑) วนัท่ีอายคุรบสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
(๒) วนัท่ีไดส้ัญชาติไทยหรือไดก้ลบัคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติหรือวนัท่ี

ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหไ้ดส้ัญชาติไทย 
(๓) วนัท่ีนายทะเบียนเพิ่มช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร 
(๔) วนัท่ีพน้สภาพจากการไดรั้บการยกเวน้ 

มาตรา ๖ ทวิ๔ บตัรมีอายใุชไ้ดห้กปี 
การนับอายุบัตรตามวรรคหน่ึงให้นับตั้ งแต่ว ันออกบัตรไปจนครบหกปีบริบูรณ์               

แต่หากวนัท่ีบตัรมีอายุหกปีบริบูรณ์ไม่ตรงกับวนัครบรอบวนัเกิดของผูถื้อบตัร ให้นับระยะเวลาต่อไป    
จนถึงวนัครบรอบวนัเกิดของผูถื้อบตัรในปีนั้นหรือปีถดัไป แลว้แต่กรณี เป็นวนับตัรหมดอาย ุ

บตัรท่ียงัไม่หมดอายใุนวนัท่ีผูถื้อบตัรมีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ใหใ้ชต่้อไปไดต้ลอดชีวติ 

มาตรา ๖ ตรี๕ เม่ือบตัรหมดอายุ ผูถื้อบตัรตอ้งมีบตัรใหม่ โดยยื่นค าขอต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี
ภายในก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีบตัรเดิมหมดอาย ุ

                                                 
๒ มาตรา ๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓ มาตรา ๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔

 มาตรา ๖ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 301 

ผูถื้อบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวนัท่ีบัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นค าขอต่อพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีภายในหกสิบวนัก่อนวนัท่ีบตัรเดิมหมดอาย ุ

มาตรา ๖ จัตวา๖ ผูถื้อบตัรตอ้งมีบตัรใหม่หรือเปล่ียนบตัร แลว้แต่กรณี โดยยื่นค าขอต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในก าหนดหกสิบวนันบัแต่ 

(๑) วนัท่ีบตัรหายหรือถูกท าลาย 
(๒) วนัท่ีบตัรช ารุดในสาระส าคญั 
(๓) วนัท่ีแกไ้ขช่ือตวั ช่ือสกุล หรือช่ือตวัและช่ือสกุลในทะเบียนบา้น 
ผูถื้อบตัรผูใ้ดยา้ยท่ีอยูจ่ะขอเปล่ียนบตัรก็ได ้

มาตรา ๖ เบญจ๗ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งขยายก าหนดเวลาตามมาตรา ๖ มาตรา ๖ ตรี 
หรือมาตรา ๖ จตัวา ในทอ้งท่ีใด รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขยายก าหนดเวลาได ้เม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๗๘ ขนาด สี และลกัษณะของบตัร ตลอดจนรายการในบตัร และรายละเอียดของ
รายการในบตัร ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ในบตัรอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือตัว  ช่ือสกุล  วนัเดือนปีเกิด  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  รูปถ่ายและเลขประจ าตัว          
ของผูถื้อบตัร และจะมีรายการศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลทัธินิยมในทางศาสนา  ซ่ึงผูถื้อบตัร      
นบัถืออยูด่ว้ยหรือไม่ก็ได ้

(๒) ลายมือช่ือหรือตราลายมือช่ือ  และตราประจ าต าแหน่งของเจ้าพนักงานออกบัตร      
และวนัออกบตัร 

มาตรา ๘ การขอมีบตัร การขอบตัรใหม่ การขอเปล่ียนบตัร การออกบตัร การออกใบรับ 
และการออกใบแทนใบรับ ใหเ้ป็นไปตามแบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการ ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับค าขอ  และเห็นว่าค าขอนั้ นมีรายการถูกต้องครบถ้วน           
และผูข้อไดป้ฏิบติัตามกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหถ่้ายรูปผูข้อและออกใบรับใหแ้ก่ผูข้อ 

ในกรณีใบรับหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัใหอ้อกใบแทนใบรับใหแ้ก่ผูข้อ 

                                                                                                                                                       
๕

 มาตรา ๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖ มาตรา ๖ จตัวา เพิ่มโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๖ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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ใบรับหรือใบแทนใบรับให้ใช้ได้เสมือนบัตร  ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในใบรับ            
ในการใช้ใบรับหรือใบแทนใบรับ ให้ใชร่้วมกนักบับตัรเดิม เวน้แต่ในกรณีขอมีบตัรเป็นคร้ังแรกบตัรหาย
หรือถูกท าลายทั้งหมด 

มาตรา ๙ ผูถื้อบตัรผูใ้ดเสียสัญชาติไทยเม่ือใด ไม่วา่ดว้ยเหตุใดผูน้ั้นหมดสิทธิท่ีจะใชบ้ตัร
นั้ นทันที  และต้องส่งมอบบัตรนั้ นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน       
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเสียสัญชาติไทย 

มาตรา ๑๐ ผูมี้ส่วนได้เสียจะขอตรวจหลกัฐานหรือคดัส าเนารายการเก่ียวกบับตัรได้ท่ี
ส านกังานทะเบียนบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต หรือท่ีวา่การก่ิงอ าเภอในเวลาราชการก็ได ้
และจะขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีคดัและรับรองส าเนาดว้ยก็ได ้

มาตรา ๑๑๙ เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการขอมีบตัรตามมาตรา ๖ ผูซ่ึ้งตอ้งมีบตัรตามมาตรา ๕ 
ผูใ้ดไม่มีบตัรตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 

เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการขอมีบตัรใหม่ตามมาตรา ๖ ตรี วรรคหน่ึง หรือการขอมีบตัร
ใหม่ หรือขอเปล่ียนบตัรตามมาตรา ๖ จตัวา วรรคหน่ึง ผูถื้อบตัรผูใ้ดไม่มีบตัรใหม่ ตอ้งระวางโทษปรับ     
ไม่เกินสองร้อยบาท 

มาตรา ๑๒๑๐ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๓๑๑ ผูถื้อบตัรซ่ึงเสียสัญชาติไทยผูใ้ด 
(๑) ไม่ส่งมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจ าคุก     

ตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
(๒) ใช้หรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ  ซ่ึงตนหมดสิทธิใช้ตามมาตรา  ๙      

ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๑๔๑๒ ผูใ้ด 
(๑) แจง้ข้อความหรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการขอมีบัตร    

ตามมาตรา ๕  วรรคส่ี  หรือมาตรา ๖ หรือการขอมีบัตรใหม่ตามมาตรา ๖ ตรี หรือการขอมีบัตรใหม ่         

                                                 
๙ มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑๐ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑
 มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 

๑๒
 มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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หรือขอเปล่ียนบตัรตามมาตรา ๖ จตัวา ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืน
บาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

(๒) ปลอมบตัรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

(๓) ใชห้รือแสดงบตัรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อนัเกิดจากการกระท าความผดิตาม (๑) 
หรือ (๒) ตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้น 

ถ้าผูก้ระท าความผิดตาม  (๓) เป็นผูก้ระท าความผิดตาม  (๑) หรือ (๒) ด้วย ให้ลงโทษ     
ตาม (๓) แต่กระทงเดียว 

ถ้าผู ้กระท าความผิดหรือผู ้ใช้หรือผูส้นับสนุนการกระท าความผิดตาม  (๑) หรือ (๒ )       
หรือ (๓) เป็นเจา้พนกังาน ไม่วา่จะมีอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบหา้ปีและปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าผู ้กระท าความผิดหรือผู ้ใช้หรือผูส้นับสนุนการกระท าความผิดตาม  (๑) หรือ (๒ )       
หรือ (๓) เป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่ส่ีหม่ืนบาทถึง
สามแสนบาท 

มาตรา ๑๕ ผูใ้ดน าบตัรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอ่ื้นไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจา้    
ของบตัรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืน
บาทถึงหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๑๕ ทวิ๑๓ ผูใ้ดเอาไปเสียหรือยึดไวซ่ึ้งบตัรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอ่ื้น 
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกิน    
หน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๖ ผูใ้ดยินยอมให้ผูอ่ื้นน าบตัรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตนไปใชใ้นทางทุจริต
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๑๔ ผูถื้อบตัรผูใ้ดไม่อาจแสดงบตัรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เม่ือเจา้พนกังาน
ตรวจบตัรขอตรวจ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

                                                 
๑๓

 มาตรา ๑๕ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 

๑๔
 มาตรา ๑๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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มาตรา ๑๘ บรรดาค าขอท่ียื่นตามพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน  พ.ศ.๒๕๐๕ 
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อเป็นค าขอท่ีไดย้ืน่ตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๑๙ บรรดาบตัรและใบรับท่ีออกตามพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ให้ถือว่าเป็นบตัรหรือใบรับท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี ส าหรับบตัรท่ีหมดอายุแล้วให้ยงัคงใช้ไดต่้อไป
จนถึงวนัครบรอบวนัเกิดของผูถื้อบตัร และใหผู้ถื้อบตัรขอมีบตัร ตามพระราชบญัญติัน้ีภายในเกา้สิบวนันบั
แต่วนัครบรอบวนัเกิด และใหน้ ามาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๐ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติับตัรประจ าตวั
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยงัคงใชไ้ด้
ต่อไปเพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีจนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวงหรือประกาศ
ท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๑ ผู ้ใดมีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ        
และเป็นบุคคลซ่ึงตอ้งขอมีบตัรต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๕ ให้ยื่นค าขอมีบตัรต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตามมาตรา ๕ ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การก าหนดตามวรรคหน่ึงรัฐมนตรีจะก าหนดโดยค านึงถึงอายุของผูข้อจากมากไปหานอ้ย 
และทอ้งท่ีท่ีจะใหบุ้คคลมายืน่ค  าขอดว้ยก็ได ้

มาตรา ๒๒ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียวให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ เม่ือผูต้ ้องหาช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ ภายในระยะเวลา            
ท่ีก าหนดแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้
มีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานออกบตัร เจา้พนกังานตรวจบตัร และพนกังานเจา้หนา้ท่ีออกกฎกระทรวงก าหนด
อตัราค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        พลเอก ป. ติณสูลานนท ์
              นายกรัฐมนตรี 
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อตัราค่าธรรมเนียม๑๕ 
 

(๑) การออกบตัรตามมาตรา ๕ วรรคส่ี      ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(๒) การออกบตัรใหม่หรือเปล่ียนบตัรตามมาตรา ๖ จตัวา    ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(๓) การออกใบแทนใบรับ       ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(๔) การขอตรวจหลกัฐานหรือคดัส าเนาหรือคดั 
        และรับรองส าเนารายการเก่ียวกบับตัร     ฉบบัละ ๒๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยบตัรประจ าตวั
ประชาชน ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัไดใ้ช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ และมีบทบญัญติัต่างๆ ท่ีไม่ทนัสมยั
และไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบตัรประจ าตวัประชาชนให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 

                                                 
๑๕

 อตัราค่าธรรมเนียม แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติับตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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พระราชบัญญตัิบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายวา่ดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อก าหนดให้ผูมี้สัญชาติไทยตอ้งมีบตัรประจ าตวัประชาชนไวใ้ช้
แสดงตนเพื่อประโยชน์ของผูถื้อบตัรและทางราชการ โดยก าหนดระยะเวลาการขอมีบตัร ขอมีบตัรใหม่หรือ
ขอเปล่ียนบตัรภายในก าหนดหกสิบวนัในทุกกรณี เพื่อให้ประชาชนมีบตัรเร็วข้ึนและเกิดความสะดวกใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี นอกจากนั้นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมอตัราโทษในความผดิท่ีเก่ียวกบับตัรใหสู้งข้ึน 
เพราะในสภาวการณ์ปัจจุบนัความผิดท่ีเก่ียวกบับตัรประจ าตวัประชาชนมีผลกระทบต่อความมัน่คงภายใน
ของประเทศ และแกไ้ขเพิ่มเติมรายการของอตัราค่าธรรมเนียมเพื่อให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัต่างๆ ท่ีได้
แกไ้ขเพิ่มเติม จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 

                                                 
๑๖

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๑ ก/หนา้ ๑/๒ มีนาคม ๒๕๔๒ 
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พระราชบัญญตั ิ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

-------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๙ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ     
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม    
ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญัติน้ีให้ใช้บังคบัในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร      
และเมืองพทัยา เม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะให้ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีบงัคบัในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัใด ในท้องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด และจะให้ใช้บงัคบัทั้งหมดทุกมาตราหรือยกเวน้มาตราใด      
ใหก้ระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                        
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๕/หนา้ ๒๘/๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๕ 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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ส าหรับองค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในวรรคหน่ึงและวรรคสอง           
การใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติัน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศ 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ท่ีสาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบตัิของแผน่ดินนอกจากที่รกร้างวา่งเปล่าและ

หมายความรวมถึงถนนและทางน ้าดว้ย 
“สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจดัไวเ้ป็นสาธารณะส าหรับประชาชนใช้เพื่อ

การบนัเทิง การพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือการชุมนุม 
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเทา้ ขอบทาง ไหล่ทาง ทางขา้มตามกฎหมาย    

ว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก  ซอย สะพาน  หรือถนนส่วนบุคคล  ซ่ึงเจ้าของยินยอมให้ประชาชน             
ใชเ้ป็นทางสัญจรได ้

“ทางน ้ า” หมายความวา่ ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน ้ า แม่น ้ า ห้วย หนอง 
คลอง คนัคลอง บึง คู ล าราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน ้าดว้ย 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลงัสินคา้ ส านกังาน หรือ
ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถึงอฒัจนัทร์ เข่ือน ประตูน ้ า 
อุโมงค ์หรือป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย 

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา่ อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวตัถุอ่ืนใดซ่ึงเป็นของโสโครก 
หรือมีกล่ินเหมน็ 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะ     
ท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 

“ซากยานยนต์” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล  เรือ ล้อเล่ือน 
ยานพาหนะอ่ืนๆ ท่ีเส่ือมสภาพจนไม่อาจใชก้ารได ้และหมายความรวมถึงช้ินส่วนของรถเคร่ืองจกัรกลหรือ
ยานพาหนะ 

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๔) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(๕) ปลดัเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
(๖) หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นขององค์การปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ 
(๑) ปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ปลดัสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและนายอ าเภอ ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอ้  านวยการเขตและผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตส าหรับในเขต

กรุงเทพมหานคร 
(๕) รองปลดัเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
(๖) ผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
“ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
“ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน” หมายความว่า ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือขอ้บงัคบัซ่ึงตราข้ึน

โดยราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัรา
ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
การรักษาความสะอาดในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ 

 
มาตรา ๖ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารท่ีอยูติ่ดกบัทางเทา้มีหนา้ท่ี

ดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยูติ่ดกบัอาคารหรือบริเวณของอาคาร  
ในกรณีท่ีเป็นตลาดไม่วา่จะเป็นตลาดท่ีขายอาหารหรือสินคา้ประจ าทุกวนัหรือเฉพาะคราว 

ให้เจา้ของตลาดมีหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยูติ่ดกบัตลาดและให้ผูค้รอบครองส่วนหน่ึงส่วนใด
ของตลาดมีหนา้ท่ีรักษาความสะอาดบริเวณตลาดท่ีตนครอบครอง 
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ในการรักษาความสะอาดตามมาตราน้ีเจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารหรือบริเวณ          
ของอาคาร เจา้ของตลาดหรือผูค้รอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของตลาดจะมอบหมายให้คนหน่ึงคนใดหรือ
หลายคนเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได ้และให้ผูไ้ดรั้บมอบหมายมีหนา้ท่ีและความรับ
ผิดแทนผูม้อบหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตราน้ีและพนักงานเจา้หน้าท่ีไม่อาจหาตวั
ผูรั้บมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบริเวณของ
อาคารเจา้ของตลาดหรือผูค้รอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของตลาดเป็นผูรั้บผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
มาตราน้ี 

มาตรา ๗ ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา ๖ ให้บุคคลตามมาตรา ๖ มีอ านาจแจง้ผูก้ระท า
การฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ีมิให้กระท าการหรือให้แกไ้ขการกระท าอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
ถา้ผูถู้กแจง้หรือผูถู้กห้ามไม่ปฏิบติัตาม ให้รีบแจง้ความต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีตามมาตรา ๕๑ เพื่อใช้เป็น
หลกัฐานวา่ตนมิไดก้ระท าความผดิตามมาตราน้ี 

มาตรา ๘ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินผูใ้ด 
(๑) วางกระถางตน้ไมบ้นทางเทา้หรือปลูกตน้ไมท่ี้บริเวณภายนอกอาคารท่ีตนเป็นเจา้ของ

หรือผูค้รอบครองและปล่อยปละละเลยให้ตน้ไมเ้ห่ียวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มี
ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในกระถางตน้ไมห้รือท่ีบริเวณภายนอกของอาคาร 

(๒) ปล่อยปละละเลยให้ตน้ไมห้รือธญัพืชท่ีตนปลูกไวห้รือท่ีข้ึนเองในท่ีดินของตนให้เห่ียวแห้ง
หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยใหมี้การทิ้งส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในบริเวณท่ีดินของตน 

ถา้การปล่อยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจ้ากท่ีสาธารณะเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองอาคารมีความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๙ หา้มมิใหผู้ใ้ดอาบน ้าหรือซกัลา้งส่ิงใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ ซ่ึงมิได้
จดัไวเ้พื่อการนั้น หรือในบริเวณทางน ้าท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดป้ระกาศหา้มไว ้

มาตรา ๑๐ การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี และตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนุญาตดว้ย 

การขออนุญาต การอนุญาต การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและการงดเวน้ค่าธรรมเนียม   
ในการขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดงักล่าวตอ้งก าหนด 
ใหช้ดัเจนวา่กรณีใดพึงอนุญาตไดห้รืออนุญาตไม่ได ้และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวด้ว้ย 
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ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคบัแก่การกระท าของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ราชการส่วนอ่ืน
หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ        
ณ สถานท่ีซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวเ้พื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งรัฐ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และการ
โฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือตน้ไม้ เพียงเพื่อให้ทราบช่ือเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองอาคาร ช่ืออาคาร เลขท่ีอาคารหรือขอ้ความอ่ืนเก่ียวแก่การเขา้ไปและออกจากอาคารนั้น 

มาตรา ๑๑ การโฆษณาตามมาตรา ๑๐ โดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจา้หน้าท่ี หรือไดรั้บอนุญาตแต่มิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการอนุญาต ให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจสั่งเป็นหนงัสือให้ผูโ้ฆษณาปลด ร้ือ ถอน ขูด ลบหรือลา้งขอ้ความ
หรือภาพนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด 

ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหน่ึงมีข้อความหรือภาพท่ีมีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร  พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจปลด ร้ือ ถอน ขูด 
ลบ หรือลา้งขอ้ความหรือภาพนั้นไดเ้องโดยคิดค่าใชจ่้ายจากผูโ้ฆษณาตามท่ีไดใ้ชจ่้ายไปจริง 

มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผูใ้ดขดู กะเทาะ ขีด เขียน พน่สี หรือท าใหป้รากฏดว้ยประการใดๆ ซ่ึง
ขอ้ความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ท่ีก าแพงท่ีติดกบัถนน บนถนนท่ีตน้ไมห้รือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร       
ท่ีอยูติ่ดกบัถนนหรืออยูใ่นท่ีสาธารณะ เวน้แต่เป็นการกระท าของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ราชการส่วนอ่ืนหรือ
รัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได ้

มาตรา ๑๓ เจา้ของรถซ่ึงใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย ส่ิงปฏิกูล มูลฝอยหรือ    
ส่ิงอ่ืนใด ตอ้งจดัให้รถนั้นอยู่ในสภาพท่ีป้องกนัมิให้มูลสัตวห์รือส่ิงดงักล่าวตกหล่น ร่ัวไหล ปลิว ฟุ้งกระจาย    
ลงบนถนนในระหวา่งท่ีใชร้ถนั้น รวมทั้งตอ้งป้องกนัมิใหน้ ้ามนัจากรถร่ัวไหลลงบนถนน 

ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึน ให้พนักงานเจา้หน้าท่ี  เจ้าพนักงานจราจรหรือ
ต ารวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีควบคุมการจราจรมีอ านาจสั่งให้ผูข้บัข่ีน ารถไปท่ีสถานีต ารวจ ท่ีท  าการขนส่ง หรือ
ส านกังานขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินและยดึรถนั้นไวจ้นกวา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองรถจะช าระค่าปรับ 

มาตรา ๑๔ หา้มมิใหผู้ใ้ด 
(๑) ปล่อยสัตว ์น าสัตว ์หรือจูงสัตวไ์ปตามถนนหรือเขา้ไปในบริเวณท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ไดป้ระกาศหา้มไว ้
(๒) ปล่อยใหส้ัตวถ่์ายมูลบนถนนและมิไดข้จดัมูลดงักล่าวใหห้มดไป  
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ความในวรรคหน่ึง  มิให้ใชบ้งัคบัแก่ผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้น า
ขบวนสัตวห์รือฝูงสัตว ์หรือจูงสัตวไ์ปตามถนนและไดเ้สียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอ้ก าหนด
ของทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๑๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดลา้งรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือลอ้เล่ือนบนถนนหรือสถานสาธารณะ
และท าใหถ้นนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 

มาตรา ๑๖ หา้มมิให้ผูใ้ดใชส่้วนหน่ึงส่วนใดของถนนเป็นสถานท่ีซ่อมเปล่ียนแปลง ต่อเติม 
หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือลอ้เล่ือน 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือน          
ท่ีเคร่ืองยนตข์ดัขอ้งหรืออุปกรณ์ช ารุดขณะใชถ้นนเพื่อใหร้ถหรือลอ้เล่ือนดงักล่าวใชก้ารไดต่้อไป 

มาตรา ๑๗ หา้มมิใหผู้ใ้ด 
(๑) กระท าดว้ยประการใดๆ ใหท้างเทา้ช ารุดเสียหาย 
(๒) จอดหรือขบัข่ีรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรือลอ้เล่ือน บนทางเทา้ เวน้แต่เป็นการจอด

หรือขบัข่ีเพื่อเขา้ไปในอาคารหรือมีประกาศของเจา้พนกังานจราจรผอ่นผนัให้จอดหรือขบัข่ีได ้
มาตรา ๑๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบ์นถนนหรือสถานสาธารณะ 
มาตรา ๑๙ ห้ามมิใหผู้ใ้ดตั้ง วาง หรือกองวตัถุใดๆ บนถนน เวน้แต่เป็นการกระท าในบริเวณท่ี

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีประกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจร 
มาตรา ๒๐ หา้มมิใหผู้ใ้ด 
(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินคา้บนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
(๒) ใชร้ถยนตห์รือลอ้เล่ือนเป็นท่ีปรุงอาหารเพื่อขายหรือจ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนบนถนน

หรือในสถานสาธารณะ 
(๓) ขายหรือจ าหน่ายสินคา้ซ่ึงบรรทุกบนรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรือลอ้เล่ือนบนถนน

หรือในสถานสาธารณะ 
ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคบัแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินคา้ตาม (๑) หรือ (๒)   

ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หน้าท่ีประกาศผอ่นผนัให้กระท า
ไดใ้นระหวา่งวนั เวลาท่ีก าหนด ดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจร 

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผูอ้ยูใ่นรถยนตห์รือผูข้บัข่ีหรือผูน้ัง่ซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนตซ้ื์อสินคา้
ท่ีขายหรือจ าหน่ายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวน้ถนนส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผูใ้ดจูง ไล่ หรือตอ้นสัตวล์งไปในทางน ้ าซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดปิ้ดประกาศหา้มไว ้ณ บริเวณดงักล่าว 
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มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผูใ้ดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวตัถุก่อสร้างลงในทางน ้ า 
หรือกองไว ้หรือกระท าดว้ยประการใดๆ ใหว้ตัถุดงักล่าวไหลหรือตกลงในทางน ้า 

ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าการตามวรรคหน่ึง
จดัการขนยา้ยวตัถุดงักล่าวออกไปให้ห่างจากทางน ้ าภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีก าหนดและถ้าการกระท าผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้ าหรือท าให้ท่อระบายน ้ า           
คูคลอง ต้ืนเขิน ให้มีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าการตามวรรคหน่ึงแก้ไขให้ทางน ้ าดงักล่าวคืนสู่สภาพเดิม ถ้า
ละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขดัค าสั่งเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินคดีส าหรับความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีต่อไป 

มาตรา ๒๔ เจา้ของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเคร่ืองด่ืมซ่ึงจดัสถานท่ีไวส้ าหรับบริการ
ลูกคา้ไดใ้นขณะเดียวกนัไม่ต ่ากวา่ยีสิ่บคน ตอ้งจดัใหมี้ส้วมท่ีตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อใหลู้กคา้ใชใ้นระหวา่งเปิดท าการคา้ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบัแก่เจา้ของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเคร่ืองด่ืม ซ่ึงจดัให้
มีข้ึนในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว 

มาตรา ๒๕ เจา้ของสถานีบริการการจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือก๊าซส าหรับยานพาหนะ 
ตอ้งจดัใหมี้ส้วมท่ีตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๒ 

การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ 
 

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย 
หรือส่ิงอ่ืนใดในบริเวณท่ีไดป้ลูกหญา้หรือตน้ไมซ่ึ้งราชการส่วนทอ้งถ่ินราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นเจา้ของ 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผูใ้ดโค่นตน้ไม ้ตดั เด็ด หรือกระท าดว้ยประการใดๆ ให้เกิดความเสียหาย
หรือน่าจะเป็นอนัตรายแก่ตน้ไม ้หรือใบ ดอก ผลหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของตน้ไมท่ี้ปลูกไวห้รือข้ึนเองตาม
ธรรมชาติในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของผู ้ได้รับมอบหมายจากพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือให้โค่นหรือตดัตน้ไมจ้ากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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มาตรา ๒๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดปล่อยหรือจูงสัตวเ์ขา้ไปในบริเวณท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน ราชการ
ส่วนอ่ืน หรือรัฐวสิาหกิจไดป้ลูกหรืออนุญาตให้ผูอ่ื้นปลูกหญา้หรือตน้ไมไ้ว ้และไดปิ้ดประกาศหรือปักป้าย
หา้มไว ้

 

หมวด ๓ 
การห้ามทิง้ส่ิงปฏกูิลมูลฝอยในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ 

 
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผูใ้ดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะ

ซ่ึงมิใช่สถานท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัไวเ้พื่อการนั้น 
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผูใ้ดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ

ลงในทางน ้า 
มาตรา ๓๑ หา้มมิใหผู้ใ้ด 
(๑) บว้นหรือถ่มน ้ าลาย เสมหะ บว้นน ้ าหมาก สั่งน ้ ามูก เทหรือทิ้งส่ิงใดๆ ลงบนถนนหรือ

บนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร 
(๒) ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน

ไดจ้ดัไว ้
มาตรา ๓๒ หา้มมิใหผู้ใ้ด 
(๑) ทิ้งส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ 
(๒) ปล่อยปละละเลยให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจ

เห็นไดจ้ากท่ีสาธารณะ 
มาตรา ๓๓ ห้ามมิใหผู้ใ้ดเท หรือทิ้งส่ิงปฏิกลู มูลฝอย น ้าโสโครกหรือส่ิงอ่ืนใดลงบนถนน

หรือในทางน ้า 
ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบัแก่เจา้ของ หรือผูค้รอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ 

ซ่ึงจอดหรืออยูใ่นทอ้งท่ีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินยงัไม่ไดจ้ดัส้วมสาธารณะ หรือภาชนะส าหรับทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผูใ้ดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ
ลงในท่ีสาธารณะหรือในสถานสาธารณะ 
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หมวด ๔ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาท่ีพกั มา้นัง่ ส้วม 

หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจไดจ้ดัท าไวเ้พื่อสาธารณชนเกิดความ
เสียหายหรือใชป้ระโยชน์ไม่ได ้

มาตรา ๓๖ หา้มมิใหผู้ใ้ดปีนป่าย นัง่ หรือข้ึนไปบนร้ัว ก าแพง ตน้ไมห้รือส่ิงค ้ายนัตน้ไมใ้น
ท่ีสาธารณะ 

มาตรา ๓๗ หา้มมิใหผู้ใ้ดยนื นัง่ หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในท่ีสาธารณะ 
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผูใ้ดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือในสถาน

สาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสถานสาธารณะท่ีมีประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหา้มไว ้
มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผูใ้ดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใดๆ ในท่ีสาธารณะ เวน้แต่ไดรั้บหนงัสือ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถ่ิน 
ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได ้หรือเป็นการวางไวเ้พียงชัว่คราว 

การติดตั้ ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใดๆ ในท่ีสาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจาก         
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินหรือพนักงานเจา้หน้าท่ี หรือได้รับอนุญาตแต่มิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าการตามวรรคหน่ึง
ปลด หรือร้ือถอนภายในเวลาท่ีก าหนด ถา้ผูน้ั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขดัค าสั่งเจา้พนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว  ให้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตาม
พระราชบญัญติัน้ีต่อไป 

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผูใ้ดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใดๆ ท่ีอาคารในลกัษณะท่ีสกปรก   
รกรุงรังหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจ้ากท่ีสาธารณะ 

ถ้ามีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึนให้เจา้พนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีมีหนังสือเตือน      
ให้เก็บหรือจดัท าให้เป็นท่ีเรียบร้อย ถ้าผูติ้ดตั้ง เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจาก       
มีความผิดฐานขดัค าสั่งเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีด าเนินคดีตามพระราชบญัญติัน้ีต่อไป 

มาตรา ๔๑ เจา้ของอาคารซ่ึงตั้งอยูใ่นระยะไม่เกินยีสิ่บเมตรจากขอบทางเดินรถท่ีมีผวิจราจรกวา้ง
ไม่ต ่ากวา่แปดเมตร และท่ีผูส้ัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารไดจ้ากถนนนั้น ตอ้งดูแลรักษา
อาคารนั้นมิให้สกปรกรกรุงรัง 
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หมวด ๕ 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๔๒ ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย

ท่ีจะใหค้  าแนะน าผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่อง ในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพทัยา และองค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนให้เป็นอ านาจ     
ของผูว้า่ราชการจงัหวดั และของปลดักระทรวงมหาดไทยส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

มาตรา ๔๓ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ผูว้า่ราชการจงัหวดัในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลดัเมืองพทัยามีหนา้ท่ีรับผดิชอบการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงอยูใ่นการปกครองบงัคบับญัชาของตน 

ในกรณีท่ีได้มีการมอบหมายให้รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลดักรุงเทพมหานคร 
รองผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ เทศมนตรีหรือปลดัเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลดัสุขาภิบาลหรือ
ผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนช่วยปฏิบติัหนา้ท่ีให้ผูไ้ดรั้บมอบหมายมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเช่นเดียวกบั
ผูม้อบหมาย 

มาตรา ๔๔ นอกจากอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
และพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) โฆษณาใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) สอดส่องและกวดขนัไม่ใหมี้การฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ีโดยเคร่งครัด 
(๓) ตกัเตือนผูก้ระท าความผดิหรือสั่งใหผู้ก้ระท าความผิดแกไ้ขหรือขจดัความสกปรกหรือ

ความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยใหห้มดไป 
(๔) จบักุมผูก้ระท าความผดิซ่ึงไม่เช่ือฟังค าตกัเตือนและด าเนินคดีตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๔๕ เม่ือมีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ีใดและพนกังาน

เจา้หน้าท่ีไม่อาจทราบตวัผูก้ระท าผิด ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ินนั้นทุกคนร่วมกนัขจดัหรือแกไ้ขไม่ให้
ส่ิงท่ีผดิกฎหมายปรากฏอยูใ่นท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป 

ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินจดัหาอุปกรณ์และอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจา้หน้าท่ี     
ในการปฏิบติัการ และใหว้างระเบียบการปฏิบติัการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง 
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มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีไดจ้บักุมผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี
แจง้ให้ผูก้ระท าความผิดจดัการลบ ลา้ง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถา้ผูก้ระท าความผิดยินยอมปฏิบติัตามให้คดีเป็นอนัเลิกกนั ถา้ผูก้ระท าความผิด
ไม่ปฏิบติัตามพนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจจดัท าหรือมอบหมายให้ผูอ่ื้นจดัท าให้เกิดความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผูก้ระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเขา้จดัท าความสะอาดหรือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจา้พนักงานท้องถ่ิน แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการ
กระท าความผดิหรือระงบัการด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าความผิด 

มาตรา ๔๗ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจประกาศก าหนดเวลาห้ามเขา้หรืออยูใ่นสถาน
สาธารณะ ประกาศนั้นใหติ้ดตั้งหรือแขวนไวใ้นบริเวณสถานสาธารณะท่ีหา้มนั้นซ่ึงเห็นไดง่้าย 

มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินแต่งตั้งและพนกังานสอบสวน มีอ านาจเปรียบเทียบได้ เม่ือผูต้อ้งหาช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ
ภายในสิบหา้วนัแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู ้ต้องหาไม่ ยินยอมตาม ท่ี เป รียบ เที ยบห รือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช าระค่ าป รับ              
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหด้ าเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป 

ค่าปรับท่ีได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง ให้แบ่งแก่ผูแ้จง้ตามมาตรา ๕๑ ก่ึงหน่ึง 
และพนกังานเจา้หนา้ท่ี เจา้พนกังานจราจร หรือต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมการจราจร ผูจ้บักุมอีกก่ึงหน่ึง 

มาตรา ๔๙ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๘ วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับท่ีเปรียบเทียบ  
ตามพระราชบญัญติัน้ีใหเ้ป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๕๐ ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ มีการกระท าความผิด
ตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินและพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจจบักุมผูก้ระท าความผิดหรือผูท่ี้
ตอ้งสงสัยวา่กระท าความผิดนั้น พร้อมดว้ยยานพาหนะ เคร่ืองมือและส่ิงของท่ีใชใ้นการกระท าความผดิเพื่อ
ด าเนินการตามกฎหมายได ้

ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินและพนักงานเจา้หน้าท่ีแสดงบตัรประจ าตวั   
เม่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอ 

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
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มาตรา ๕๑ ในกรณีท่ีมีผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี ประชาชนผูพ้บเห็นอาจ          
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้พนักงานสอบสวน          
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีโดยไม่ชกัชา้และให้ถือวา่ประชาชน
ผูพ้บเห็นการกระท าความผดิดงักล่าวเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๕๒  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙ มาตรา ๑๔  มาตรา ๓๖  มาตรา ๓๗  หรือมาตรา ๓๘       

หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีไดป้ระกาศตามมาตรา ๔๗ ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหา้ร้อยบาท 

มาตรา ๕๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๘ ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

มาตรา ๕๔ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ 
หรือมาตรา ๔๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

มาตรา ๕๕ ผูใ้ดขบัข่ีรถซ่ึงบรรทุกมูลสัตว  ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอยหรือมีน ้ ามนั 
และวตัถุดงักล่าวไดต้กหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือร่ัวไหลลงบนถนน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามพนับาท 

มาตรา ๕๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

มาตรา ๕๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพนับาท 

นอกจากตอ้งระวางโทษปรับตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๔ หรือ
มาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละหน่ึงร้อยบาทเรียงรายวนัจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๙ พนกังานสอบสวน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หน้าท่ีผูใ้ดไม่ปฏิบติั
ตามมาตรา ๕๑ ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระท าความผดิตามท่ีมีการแจง้ความนั้น 
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๖๐ บรรดาค าขออนุญาตที่ยื่นไวก้่อนวนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและยงัอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หน้าท่ี การอนุญาตและใบอนุญาตท่ีไดใ้ห้ไว้
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั หรือการปฏิบติัของผูข้อรับใบอนุญาตตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตแลว้แต่กรณี 
ใหถื้อวา่เป็นค าขออนุญาต การอนุญาตและใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๖๑ อุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ท่ีได้ยื่นไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัยงัคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่า
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจะไดว้นิิจฉยัช้ีขาด 

มาตรา ๖๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจ     
ตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  พ.ศ.๒๕๐๓ ให้คงใช้
บงัคบัไดต่้อไป ทั้งน้ี เพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
            อานนัท ์ปันยารชุน 
                นายกรัฐมนตรี 
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อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ 
 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวนเงิน 

  บาท สตางค์ 
๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผน่ประกาศ หรือเขียนขอ้ความ

หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผน่
ประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน 

 
 

๒๐๐ 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ดา้นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานไม่เหมาะสม
กบัสภาวการณ์ปัจจุบนัโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบับทลงโทษและอ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน
เป็นเหตุใหก้ารด าเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 
สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองเสียใหม่
ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ
ภาษบี ารุงท้องที ่
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เป็นปีท่ี ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ    

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกบัภาษีบ ารุงทอ้งท่ีออกจากประมวลรัษฎากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบญัญัติข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยินยอม  

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกลกัษณะ ๓ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแห่งประมวลรัษฎากร 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือ

ซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๐๘/๙๔/๖พ/๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
มาตรา ๕ เม่ือไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ตามกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล บรรดาอ านาจหน้าท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทัว่ไป 

 
มาตรา ๖ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ท่ีดิน” หมายความวา่ พื้นท่ีดิน และใหห้มายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้าดว้ย 
“เจา้ของท่ีดิน” หมายความวา่ บุคคลหรือคณะบุคคลไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
“ปี” หมายความวา่ ปีปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๗ ให้ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี ๑ มกราคมของปีใด มีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี

ส าหรับปีนั้นจากราคาปานกลางของท่ีดิน ตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๘ เจา้ของท่ีดินไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดิน ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอนัเป็นส่วนสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
(๒) ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชใ้นกิจการของรัฐหรือสาธารณะ 

โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
(๓) ท่ีดินของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะ 

โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
(๔) ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
(๕) ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะ

ใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือไม่ หรือท่ีศาลเจา้ โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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(๖)๓ ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 
(๗)๔ ท่ีดินท่ีใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐหรือท่ีใช้เป็น

สนามบินของรัฐ 
(๘) ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแ่ลว้ 
(๙) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินยนิยอมใหท้างราชการจดัใชเ้พื่อสาธารณ ประโยชน ์

โดยเจา้ของท่ีดินมิไดใ้ชห้รือหาผลประโยชน์ในท่ีดินเฉพาะส่วนนั้น 
(๑๐) ท่ีดินที่เป็นที่ตั้งที่ท  าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของ

สหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมี ขอ้ผูกพนัให้ยกเวน้ตามอนุสัญญา
หรือความตกลง 

(๑๑) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งท่ีท าการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัถ้อยที
ถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 

(๑๒) ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘ ทวิ๕ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรี    
มีอ านาจออกกฎกระทรวง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดผูมี้อ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๔ 
(๓) ก าหนดสถานท่ีเพื่อปฏิบติัการตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๔ 

(๔)๖ ก าหนดเขตทอ้งท่ีตามมาตรา ๒๒ (๔) 
(๕) ก าหนดวธีิการและสถานท่ีแจง้การประเมินตามมาตรา ๓๓ 
(๖) ก าหนดผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี 

มาตรา ๘ ตรี๗ ให้ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีทัว่เขตกรุงเทพมหานคร 

                                                 
๓ มาตรา ๘ (๖) แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘      
    พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๔
 มาตรา ๘ (๗) แกไ้ขโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๑๕๖ ลงวนัท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

๕
 มาตรา ๘ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๖ มาตรา ๘ ทว ิ(๔) แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
    พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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มาตรา ๙ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๑) ในเขตเทศบาล ใหน้ายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
(๒) นอกเขตเทศบาล ให้นายอ าเภอทอ้งท่ีมีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 

มาตรา ๑๐๘ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด นอกจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตจงัหวดัซ่ึงอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 

มาตรา ๑๐ ทวิ๙ 
มาตรา ๑๑ ส่วนลดและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 
มาตรา ๑๒ การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด 

ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหส่้งในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการ 
(๒) ใหส่้ง ณ ภูมิล าเนาหรือสถานท่ีท าการของผูรั้บ หรือให้ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ถา้ไม่พบผูรั้บ ณ ภูมิล าเนาหรือสถานท่ีท าการของผูรั้บให้ส่งแก่ผูซ่ึ้งบรรลุนิติภาวะแล้ว    

ซ่ึงอยู ่ณ ภูมิล าเนา หรืออยูใ่นบา้นหรือสถานท่ีท าการของผูน้ั้น 
ถา้ไม่สามารถจะส่งตามวิธีดงักล่าวได ้ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีแลเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนา

หรือสถานท่ีท าการของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจง้ความในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยสองฉบบั หรือ
โฆษณาดว้ยวธีิอ่ืน 

เม่ือได้ปฏิบัติการตามวิธีดงักล่าว และเวลาได้ล่วงพน้ไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวนันับแต่วนัท่ี
ปฏิบติัการ ใหถื้อวา่บุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 

 
 
 

                                                                                                                                                       
๗ มาตรา ๘ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๘ มาตรา ๑๐ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙
 มาตรา ๑๐ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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หมวด ๒ 
การตีราคาปานกลางของทีด่ิน 

 
มาตรา ๑๓ การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้น ให้น าเอาราคาท่ีดินในหน่วยท่ีจะท าการตีราคา 

ซ่ึงซ้ือขายกนัโดยสุจริตคร้ังสุดทา้ยไม่น้อยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัตีราคา มาค านวณ   
ถวัเฉล่ียเป็นราคาปานกลาง โดยมิใหค้  านวณราคาโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงเพาะปลูกเขา้ดว้ย 

ในกรณีท่ีไม่มีการซ้ือขายท่ีดินตามวรรคหน่ึงในหน่วยใด  ให้น าเอาราคาปานกลาง              
ท่ีค  านวณตามวิธีการในวรรคหน่ึงของท่ีดินในหน่วยใกลเ้คียงท่ีมีสภาพและท าเลท่ีดินคลา้ยคลึงกนัมาเป็น
ราคาปานกลางของท่ีดินในหน่วยนั้นได ้

ถ้าไม่อาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคก่อนได้ ให้ก าหนดราคาปานกลางของท่ีดิน        
โดยถือเกณฑอ์ยา่งอ่ืนอนัอาจแสดงราคาตลาดของท่ีดินโดยเฉล่ียได ้

การตีราคาปานกลางของท่ีดินให้ตีราคาเป็นหน่วยต าบล แต่ถา้ราคาของท่ีดินในต าบลใด
แตกต่างกันมาก ให้พิจารณาตีราคาโดยก าหนดเขตในต าบลนั้นแยกออกเป็นหน่วยๆ เพื่อให้การตีราคา     
ปานกลางเป็นไปโดยเท่ียงธรรม 

มาตรา ๑๔๑๐ ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงใหมี้หนา้ท่ีพิจารณา
การตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นใหป้ระกอบดว้ยบุคคลในทอ้งท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั 
นายอ าเภอท้องท่ี  ผูซ่ึ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัมอบหมายหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิสองคน           
ซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(๒) ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั เจา้พนักงานท่ีดิน
จงัหวดันายอ าเภอทอ้งท่ี ผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิ
สองคนซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่ต ่ากว่าก่ึงจ านวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม และใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึง ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน       

ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๑๖ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาส่ีปี 
มาตรา ๑๗ ภายหลงัการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ แลว้ถา้มีเหตุแสดงวา่ราคา

ท่ีดินในหน่วยใดไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก และผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นสมควรหรือเจา้ของท่ีดินร้องขอ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะสั่งใหค้ณะกรรมการท าการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินในหน่วยนั้นเสียใหม่ก็ได ้

มาตรา ๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปีท่ีจะครบรอบระยะเวลาส่ีปี ตามมาตรา๑๖ให้คณะกรรมการ
ยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดินต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัแสดงราคาปานกลางของท่ีดินทุกๆ หน่วย 
และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ 
ส านักงานเทศบาล ส านักงานสุขาภิบาล และท่ีต าบลแห่งท้องท่ีนั้น ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับ
รายงานจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๙ ถา้มีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการยื่นรายงาน
การตีราคาใหม่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั และให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ภายใน
ระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๐ ถา้เจา้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางของท่ีดิน เจา้ของท่ีดินมีสิทธิ
อุทธรณ์การตีราคาปานกลางของท่ีดินต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศราคา
ปานกลางของท่ีดิน และใหน้ าความในหมวด ๘ อนัวา่ดว้ยการอุทธรณ์มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑ การตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาส่ีปีตามมาตรา ๑๖ ให้ใช้เป็น
ราคาปานกลางไดทุ้กปีส าหรับรอบระยะเวลาส่ีปีนั้น 

ในกรณีท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ราคาปานกลางของท่ีดินใหม่นั้น 
ให้ใช้ได้ส าหรับปีท่ีถัดจากปีท่ีมีประกาศการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ จนถึงปีสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาส่ีปีตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของท่ีดินตามค าวินิจฉัยอุทธรณ์     
ให้ใช้ส าหรับปีท่ีเป็นประเด็นแห่งการอุทธรณ์เป็นตน้ไป จนถึงปีสุดทา้ยของรอบระยะเวลาส่ีปีตามวรรคหน่ึง 
และให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรา ๑๘ 
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หมวด ๓ 
การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษบี ารุงท้องที ่

 
มาตรา ๒๒๑๑ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดั

เดียวกัน และใช้ท่ีดินนั้นเป็นท่ีอยู่อาศยัของตน เป็นท่ีเล้ียงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน         
ใหล้ดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑)๑๒ ถา้เป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหา้ไร่ แต่จะนอ้ยกวา่สามไร่ไม่ได้
ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัจงัหวดั หรือขอ้บงัคบัต าบล แลว้แต่กรณี 

(๒) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภิบาล  ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ 
แต่จะนอ้ยกวา่สองร้อยตารางวาไม่ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบั 

(๓) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเมืองพทัยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลต าบลใหล้ดหยอ่น
ไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะนอ้ยกวา่ห้าสิบตารางวาไม่ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั 

(๔) ถา้เป็นท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหล้ดหยอ่นได ้ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา     แต่จะ

นอ้ยกวา่หา้สิบตารางวาไม่ได ้
(ข) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ แต่จะนอ้ยกวา่

หน่ึงร้อยตารางวาไม่ได ้
(ค) ในทอ้งท่ีชนบท ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหา้ไร่ แต่จะนอ้ยกวา่สามไร่ไม่ได ้

ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
ทอ้งท่ีใดจะเป็นทอ้งท่ีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีดิน   

ท่ีมีส่ิงปลูกสร้างและใช้ส่ิงปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการคา้หรือให้เช่า ไม่ได้รับการลดหย่อนส าหรับส่วน   
ของท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างท่ีใชเ้ป็นสถานการคา้หรือใหเ้ช่านั้น 

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจา้ของท่ีดินร่วมกนั ให้ไดรั้บการลดหย่อนรวมกนั
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง 

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๒ แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๑๒ มาตรา ๒๒ (๑) แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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การลดหย่อนตามเกณฑ์ในมาตราน้ี ให้ไดรั้บการลดหยอ่นส าหรับท่ีดินท่ีอยู่ในจงัหวดัใด
จงัหวดัหน่ึงแต่จงัหวดัเดียว 

มาตรา ๒๓ ท่ีดินท่ีใช้ในการเพาะปลูก  ถ้าในปีล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้น
เสียหายมากผดิปกติ หรือท าการเพาะปลูกไม่ไดด้ว้ยเหตุอนัพน้วิสัยท่ีจะป้องกนัไดโ้ดยทัว่ไป ใหผู้ว้า่ราชการ
จงัหวดัมีอ านาจพิจารณายกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีใหไ้ดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๒๓ ทวิ๑๓ ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน 
อาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไดเ้ฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การยืน่แบบแสดงรายการทีด่ินและการส ารวจ 

 
มาตรา ๒๔ ให้เจ้าของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน     

เป็นรายแปลงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ในกรณีท่ี ท่ี ดินอยู่นอกเขตเทศบาล  เม่ือผู ้ว่าราชการจังหวดัพิจารณาเห็นสมควรจะ

ก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจแลว้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจา้ของท่ีดินเป็นรายแปลง   
ท่ีท าการส ารวจก็ได ้

มาตรา ๒๕ ถา้บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินตาย เป็นผูไ้ม่อยูต่ามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยว์า่ดว้ยเร่ืองสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใหผู้จ้ดัการมรดก
หรือทายาท ผูรั้บมอบอ านาจ ผูค้รอบครองทรัพยสิ์น ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูจ้ดัการทรัพยสิ์น แลว้แต่กรณี 
มีหนา้ท่ีปฏิบติัการตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๖ ถา้เจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล ให้ผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้นมีหนา้ท่ี
ปฏิบติัการตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๗ ถา้บุคคลหลายคนเป็นเจา้ของท่ีดินร่วมกนั ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ร่วมกนัในการปฏิบติัการตามมาตรา ๒๔ 

 

                                                 
๑๓ มาตรา ๒๓ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
     พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการส ารวจและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา  ๒๔ 
วรรคสอง ให้เจา้พนกังานส ารวจก าหนดวนัเวลาท่ีจะท าการส ารวจและปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท  าการผูใ้หญ่บา้น
แห่งทอ้งท่ีนั้น และให้เจา้ของท่ีดินหรือผูแ้ทนมีหนา้ท่ีช้ีเขตและแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินตามก าหนดวนัเวลานั้น 
และใหค้วามสะดวกแก่เจา้พนกังานส ารวจเพื่อการนั้นตามสมควร 

ถา้เจา้ของท่ีดินหรือผูแ้ทนไม่มาช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดิน หรือช้ีเขตหรือแจง้
จ านวนเน้ือท่ีดินขาดจากจ านวนท่ีเป็นจริง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่ เจา้พนกังานส ารวจเจา้พนกังานส ารวจ
มีอ านาจเขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการ 
เพื่อท าการส ารวจตามท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งได ้

มาตรา ๒๙๑๔ แบบแสดงรายการท่ีดินส าหรับท่ีดินในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด
ใหย้ืน่ต่อเจา้พนกังานประเมิน ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่ีดินของผูเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ตั้งอยู ่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว ้ณ ส านกังานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

มาตรา ๓๐ แบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ ใหย้ื่นภายในเดือนมกราคม
ของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา ๑๖  

แบบแสดงรายการท่ีดินท่ียืน่ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชไ้ดทุ้กปีในรอบระยะเวลาส่ีปีนั้น 
มาตรา ๓๑ บุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิมของเจา้ของท่ีดิน

ผูใ้ดไดเ้ปล่ียนแปลงไป ให้เจา้ของท่ีดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา ๒๙ 
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ หรือนบัแต่วนัท่ีจ  านวนเน้ือท่ีดินไดมี้การเปล่ียนแปลง 
เวน้แต่ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง   
ก็ให้เจา้ของท่ีดินแจง้ต่อเจา้พนักงานส ารวจภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกนั และให้เจา้พนกังานส ารวจยื่น
แบบแสดงรายการท่ีดินต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก
เจา้ของท่ีดิน 

มาตรา ๓๒ เจา้ของท่ีดินผูใ้ดไดเ้ปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินอนัเป็นเหตุให้การลดหยอ่นตาม
มาตรา ๒๒ เปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนท าให้อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินเปล่ียนแปลงไปให้
เจา้ของท่ีดินผูน้ั้นแจง้การเปล่ียนแปลงต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลง หรือ นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอยา่งอ่ืนท าให้อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลง เวน้แต่ในกรณีท่ี

                                                 
๑๔

 มาตรา ๒๙ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให้เจา้ของท่ีดิน
แจง้ต่อเจา้พนกังานส ารวจภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกนั และให้เจา้พนกังานส ารวจแจง้การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากเจา้ของท่ีดิน 

 

หมวด ๕ 
การช าระภาษบี ารุงท้องที ่

 
มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของท่ีดิน

ตามมาตรา ๑๖ หรือของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ให้เจา้พนักงานประเมิน
ค านวณภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและแจง้การประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลงัจากการตีราคาปานกลางของท่ีดิน
ตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีท่ีดินอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลท่ีไม่มีก านัน ให้เจา้พนักงาน
ประเมินแจง้การประเมินเป็นหนงัสือไปยงัผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินอยู่นอกเขตเทศบาลท่ีมีก านนั ให้เจา้พนกังานประเมินปิดประกาศแจง้
การประเมินไว ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ ท่ีท  าการก านนั และท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น 

การประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีเจา้พนักงานประเมินค านวณไวต้ามวรรคหน่ึง  ให้ใช้เป็น    
การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับในปีต่อไปจนครบรอบระยะเวลาส่ีปีตามมาตรา ๒๑ 

ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานประเมินไม่อาจค านวณภาษีบ ารุงท้องท่ีและแจ้งการประเมิน     
ภายในเดือนมีนาคม ก็ใหแ้จง้การประเมินภายหลงัก าหนดเวลาดงักล่าวได ้

มาตรา ๓๔๑๕ ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีน าเงินไปช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ  ส านกังาน 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่ีดินของผูเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตั้งอยู่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ก าหนดโดยประกาศล่วงหนา้ไว ้ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

มาตรา ๓๔ ทวิ๑๖ การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีนั้น ใหถื้อวา่เป็นการสมบูรณ์เม่ือไดรั้บใบเสร็จ 
รับเงินท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีในการน้ีไดล้งลายมือช่ือรับเงินแลว้ เวน้แต่การช าระภาษีตามวรรคสอง 

การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจะช าระโดยการส่งธนาณัติ ตัว๋แลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ี
ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัสถานท่ีตามมาตรา ๓๔ ก็ได ้โดยสั่งจ่ายให้แก่องคก์รปกครอง

                                                 
๑๕

 มาตรา ๓๔ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖

 มาตรา ๓๔ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือช าระโดยผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด และให้ถือวา่วนัส่งทางไปรษณีย ์วนัช าระผา่นธนาคารหรือวนัช าระโดยวธีิอ่ืนตามท่ีก าหนด เป็นวนั
ช าระภาษี 

มาตรา ๓๕ ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
ในกรณีท่ีผู ้มีหน้าท่ี เสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้รับแจ้งการประเมินตามมาตรา  ๓๑ หรือ       

มาตรา ๓๒ หรือภายหลงัเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ให้ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

มาตรา ๓๖ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจประกาศขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาช าระภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็นแก่กรณี 

มาตรา ๓๖ ทวิ๑๗ ถา้เงินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีตอ้งช าระภายในก าหนดเวลา ตามมาตรา ๓๕ 
หรือมาตรา ๓๖ แลว้แต่กรณี มีจ  านวนตั้งแต่สามพนับาทข้ึนไป ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีจะขอผอ่นช าระเป็นสามงวดๆ 
ละเท่าๆ กนัก็ได ้โดยแจง้เป็นหนงัสือใหบุ้คคลตามมาตรา ๓๕ ทราบก่อนการช าระภาษีงวดท่ีหน่ึง 

การผ่อนช าระภาษีตามวรรคหน่ึง ตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึงตามก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๕ 
หรือมาตรา ๓๖ แลว้แต่กรณี งวดท่ีสองตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึง 
และงวดท่ีสามตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีสอง 

ถ้าผูข้อผ่อนช าระภาษีผูใ้ดไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีงวดใดงวดหน่ึงภายในก าหนดเวลา   
ตามวรรคสอง ให้เจา้ของท่ีดินหมดสิทธิท่ีจะช าระภาษีเป็นงวดและให้น าความในมาตรา  ๔๕ (๔) มาใช้
บงัคบัส าหรับงวดท่ียงัไม่ช าระ 

มาตรา ๓๗ ถา้ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินของเจา้ของเดียวกนัในต าบลเดียวกนัมีจ านวน
ไม่ถึงหน่ึงบาท เป็นอนัไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินแปลงนั้น 

มาตรา ๓๘ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจ านวนใดท่ีเจา้พนกังานประเมินไดแ้จง้หรือประกาศการประเมินแลว้ 
ถา้มิไดช้ าระภายในเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อเป็นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ 

มาตรา ๓๙ เม่ือกรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองของเจา้ของท่ีดินไดโ้อนตกไปยงับุคคลอ่ืน 
ให้ผูรั้บโอนมีหน้าท่ีร่วมกบัเจา้ของท่ีดินเดิมเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระไม่เกินห้าปีรวมทั้งปีสุดทา้ยท่ีมี  
การเปล่ียนแปลงเจ้าของท่ีดินด้วย  ส่วนภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระเกินห้าปีคงอยู่ในความรับผิดของ       
เจา้ของท่ีดินเดิม 

                                                 
๑๗

 มาตรา ๓๖ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
     พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บงัคบัแก่ผูรั้บโอนซ่ึงได้กรรมสิทธ์ิมาในการขายทอดตลาด    
โดยค าสั่ งศาลหรือค าสั่ งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย  หรือค าสั่ งขายทอดตลาด                
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระให้นายอ าเภอ หรือ
นายกเทศมนตรี มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(๑)  มีหนงัสือเรียกเจา้ของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค า หรือส่งบญัชีหรือเอกสาร
มาตรวจสอบ 

(๒) สั่งให้เจ้าของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข้อง ปฏิบัติการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์         
ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ 

ถา้เจา้ของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ยอมปฏิบติัการตาม (๑) หรือ (๒) ให้นายอ าเภอ
หรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจเขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ
ของผู ้มีหน้าท่ี เสียภาษีบ ารุงท้องท่ีในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ               
เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคน้บญัชี หรือเอกสาร หรือยดึอายดับญัชี หรือเอกสาร 

มาตรา ๔๑ ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิดช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  อาจถูกยึด อายดั หรือ
ขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  โดยให้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนงัสือยึด อายดั หรือขายทอดตลาดได้ แต่ค าสั่งเช่นว่านั้นจะออกไดก้็แต่โดยไดรั้บอนุญาต
เป็นหนงัสือจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิได้ในระหว่างระยะเวลาท่ีให้อุทธรณ์ได ้  
ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาท่ีท าการพิจารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด 

ค าสั่งยึดจะกระท าไดเ้ม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนังสือให้เจา้ของท่ีดินช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
คา้งช าระทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัท่ีรับหนงัสือนั้นโดยวธีิการส่งหนงัสือตามมาตรา ๑๒ 

วิธีการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพื่อให้ไดรั้บช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระนั้น 
ใหน้ าวธีิการในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒ เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดนั้น ให้หกัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการยดึ อายดั หรือ
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดใหช้ าระเป็นค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ถา้ยงัมีเงินเหลืออยูอี่กใหคื้นแก่เจา้ของท่ีดิน 

มาตรา ๔๓ เม่ือไดมี้การยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นไวแ้ลว้ ถา้ไดมี้การช าระเงินค่าใชจ่้ายในการยึด
หรืออายดั และค่าภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ก็ให้นายอ าเภอ หรือ
นายกเทศมนตรีสั่งถอนค าสั่งยดึหรืออายดันั้น 
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มาตรา ๔๔ ผูใ้ดเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย หรือเสียเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสีย 
ผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินคืน 

การขอรับเงินคืนให้ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอส าหรับนอกเขตเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี
ส าหรับในเขตเทศบาลภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีหรือนับแต่วนัท่ีได้รับแจง้ค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ แลว้แต่กรณี ในการน้ีใหผู้ย้ืน่ค  าร้องส่งเอกสาร หลกัฐาน หรือค าช้ีแจงใดๆ ประกอบค าร้องดว้ย 

การสั่งคืนภาษีบ ารุงทอ้งท่ีใหเ้ป็นอ านาจของนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีแลว้แต่กรณี 
 

หมวด ๖ 
เงินเพิม่ 

 
มาตรา ๔๕ ให้เจา้ของท่ีดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในกรณีและ

อตัราดงัต่อไปน้ี 
(๑) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงิน

ท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดย้ื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมิน
จะไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการละเวน้นั้นใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละหา้ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

(๒) ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกตอ้งท าใหจ้  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจ้าของท่ีดิน     
ไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการท่ีดินใหถู้กตอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินแจง้การประเมิน 

(๓) ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ โดยท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้ง
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ใหเ้สียเงินเพิ่มอีกหน่ึงเท่าของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 

(๔)๑๘ ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบส่ีต่อปีของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของเดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ี ไม่ให้น าเงินเพิ่มเติมตาม (๑) 
(๒) หรือ (๓) มาค านวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (๔) ดว้ย 

มาตรา ๔๖ เงินเพิ่มใหถื้อวา่เป็นภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
 
 

                                                 
๑๘

 มาตรา ๔๕ (๔) แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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หมวด ๗ 
เจ้าพนักงานประเมนิ 

 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
(๑) เขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

บ ารุงทอ้งท่ีในระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการ เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือ
ตรวจสอบ ตรวจคน้บญัชีหรือเอกสารหรือยึด อายดับญัชี หรือเอกสารเพื่อทราบวา่ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ไดป้ฏิบติัการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ 

(๒) มีหนงัสือเรียกผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค าหรือ
ส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

มาตรา ๔๘ เม่ือปรากฏว่าเจา้ของท่ีดินซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมิได้ยื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดินตามมาตรา ๒๔ ให้เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจแจง้การประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินสิบปี
นบัแต่วนัท่ีเจา้พนกังานประเมินไดท้ราบวา่เจา้ของท่ีดินยงัมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน 
 

หมวด ๘ 
อทุธรณ์ 

 
มาตรา ๔๙ เจา้ของท่ีดินผูใ้ดไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแลว้เห็นวา่การประเมินนั้น

ไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

เม่ือเจ้าพนักงานประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว  ให้ เสนออุทธรณ์นั้ นตามล าดับจนถึง             
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการ
จงัหวดัใหร้อค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล 

มาตรา ๕๐ เพื่อการพิจารณาอุทธรณ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจมีหนงัสือเรียกผูอุ้ทธรณ์
หรือบุคคลใดๆ มาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งเอกสารอนัควรแก่เร่ืองมาแสดง 

ผูอุ้ทธรณ์คนใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกท่ีออกตามมาตราน้ี หรือไม่ยอมให้ถ้อยค า      
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัยกอุทธรณ์นั้นเสีย 
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มาตรา ๕๑ เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดพ้ิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใดแลว้ ให้แจง้
ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นหนงัสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนกังานประเมิน 

มาตรา ๕๒ ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อศาลภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา ๕๐ 
วรรคทา้ย 

 

หมวด ๙ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๕๓ ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ให้ถอ้ยค าเท็จตอบค าถาม

ดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐หรือมาตรา ๔๗ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานซ่ึงสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๐ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ความในวรรคก่อนมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูอุ้ทธรณ์ตามมาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๗ ความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีแลว้แต่กรณี 

เห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บโทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับไดเ้ม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระเงิน
ค่าปรับตามจ านวนท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดภายในสามสิบวนั คดีนั้นเป็นอนัเสร็จเด็ดขาด 

ถ้าผู ้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ี เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ       
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหด้ าเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๕๘๑๙ เงินค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ีให้ตกเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ แลว้แต่ความผดินั้นจะเกิดข้ึนในทอ้งท่ีใด 
 

                                                 
๑๙

 มาตรา ๕๘ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๕๙ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกตามมาตรา ๓ ให้คงใช้บังคับได ้      
ในการเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จ านวนพุทธศกัราชต่างๆ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
       จอมพล ถนอม กิตติขจร 
              นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีอตัราภาษีบ ารุงท้องที่ 
ตามมาตรา 7๒๐ 

 

ช้ัน ราคาปานกลางของทีด่ิน 
ภาษีไร่ละ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

ไม่เกินไร่ละ          ๒๐๐  บาท  
เกินไร่ละ               ๒๐๐  บาท ถึงไร่ละ                  ๔๐๐ บาท 
เกินไร่ละ               ๕๐๐  บาท ถึงไร่ละ                   ๖๐๐ บาท 
เกินไร่ละ               ๖๐๐  บาท ถึงไร่ละ                   ๘๐๐ บาท 
เกินไร่ละ               ๘๐๐  บาท ถึงไร่ละ                ๑,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ             ๑,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๑,๒๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๑,๒๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๑,๔๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๑,๔๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๑,๖๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๑,๖๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๑,๘๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๑,๘๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๒,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ              ๒,๒๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๒๐๐ บาท ถึงไร่ละ             ๒,๔๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๔๐๐ บาท ถึงไร่ละ              ๒,๖๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๖๐๐ บาท ถึงไร่ละ              ๒,๘๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๘๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๓,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๓,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๓,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๓,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๔,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๔,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๔,๕๐๐ บาท 

- 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๗ 
๒๐ 
๒๒ 

๕๐ 
- 
- 
- 
- 
๕๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

(๑) ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบการ
กสิกรรมเฉพาะประเภท
ไม้ล้มลุกให้เสียก่ึงอัตรา
แ ต่ ถ้ า เ จ้ า ข อ ง ท่ี ดิ น
ประกอบการก สิ กรรม
ประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วย
ตน เอง  ให้ เสี ยอย่าง สู ง     
ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
(๒) ท่ีดินท่ีทิ้งไวว้่างเปล่า
หรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแ ก่ส ภาพของ
ท่ี ดิ น ใ ห้ เ สี ย เพิ่ ม ข้ึ น         
อีกหน่ึงเท่า 

                                                 
๒๐ บญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามมาตรา ๗ ในช่องราคาปานกลางของท่ีดินและช่องภาษีไร่ละของ    
       ชั้น ๓๔ แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘        
       พ.ศ.๒๕๒๔ 

                      บญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามมาตรา ๗ ในช่องราคาปานกลางของท่ีดินและช่องภาษี            
       ไร่ละของชั้น ๓๕ ชั้น ๓๖ ชั้น ๓๗ ชั้น ๓๘ ชั้น ๓๙ ชั้น ๔๐ ชั้น ๔๑ ชั้น ๔๒ และชั้น ๔๓ ยกเลิก       
       โดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ.๒๕๒๔ 
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ช้ัน ราคาปานกลางของทีด่ิน 
ภาษีไร่ละ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 

เกินไร่ละ            ๔,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๕,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๕,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๕,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๖,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๖,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๖,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๖,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๗,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๗,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๗,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๗,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๘,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๘,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๘,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๘,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๙,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๙,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                 ๙,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๙,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ              ๑๐,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ         ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ              ๑๕,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ         ๑๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ             ๒๐,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ         ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ            ๒๕,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ         ๒๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ            ๓๐,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ          ๓๐,๐๐๐ บาท ใหเ้สียภาษีไร่ละดงัต่อไปน้ี 
          (๑)   ส าหรับราคาปากกลางของท่ีดิน ๓๐,๐๐๐ บาท   
แรก ใหเ้สียภาษี ๗๐ บาท 
          (๒)  ส าหรับราคาปานกลางของท่ีดินส่วนท่ีเกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท ใหเ้สียทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ บาท ถา้ถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหถื้อเป็น ๑๐,๐๐๐ 
บาท ถา้ไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหปั้ดทิ้ง 

๒๕ 
๒๗ 
๓๐ 
๓๒ 
๓๕ 
๓๗ 
๔๐ 
๔๒ 
๔๕ 
๔๗ 
๕๐ 
๕๕ 
๖๐ 
๖๕ 
๗๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

หมายเหตุ (๑) ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
  (๒) เศษของไร่ใหคิ้ดในอตัราลดลงตามส่วน 
  (๓) เศษของหน่ึงตารางวา ให้ปัดทิ้ง 
  (๔) เม่ือค านวณภาษีแลว้ เศษของ ๑๐ สตางค ์ใหปั้ดทิ้ง 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากประมวลรัษฎากรได้บญัญัติ       
ให้กรมสรรพากรเป็นผูค้วบคุมจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี แต่ให้กนัไวต่้างหากเพื่อใช้จ่ายในการบ ารุงทอ้งท่ี    
ในเขตทอ้งถ่ินนั้นๆ จึงสมควรมอบใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเสียเอง 
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ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที ่๑๕๖ ลงวนัที ่๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๑ 
พระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๒๒ 
 

มาตรา ๖ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจประกาศขยายก าหนดเวลาการยื่นรายงาน
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ส าหรับ  
การตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบระยะเวลาส่ีปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง พ.ศ.๒๕๒๐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็นแก่กรณี 

มาตรา ๗ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ เน่ืองจากประกาศของคณะปฏิวติั         
ฉบบัท่ี ๓๓๕ ลงวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้จดัตั้งกรุงเทพมหานครข้ึนโดยมีการบริหารราชการ
แตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ ท าให้การปฏิบติังานเก่ียวกบัการเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีมีขอ้ขดัขอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเก่ียวกบัการเก็บภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
พระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔๒๓ 
 

มาตรา ๑๑ ให้บรรดากฎกระทรวงท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชก าหนดน้ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษายงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญัติของพระราชบญัญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี     
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดน้ี 

มาตรา ๑๒ บรรดาบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่ีถูกยกเลิก
หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดน้ี นอกจากมาตรา ๔๕ (๔) ให้คงใช้บงัคบัไดใ้นการปฏิบติัจดัเก็บ
ภาษีท่ีคา้งอยูห่รือพึงช าระก่อนวนัท่ีบทบญัญติัแห่งพระราชก าหนดน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชก าหนดน้ี 

                                                 
๒๑

 รก.๒๕๑๕/๘๙/๗พ/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

๒๒
 รก.๒๕๑๖/๑๖๙/๑พ/๒๐ ธนัวาคม ๒๕๑๖ 

๒๓ รก.๒๕๒๔/๑๗๔/๑๐พ/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอตัรา
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และหลกัเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบ ารุงทอ้งท่ีให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั และ
เน่ืองจากเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดน้ี 
 
พระราชก าหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๔ 

 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินตาม

พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ก าหนดไวส้ าหรับการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา ๔ ใหน้ าราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชอ้ยูใ่นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใชใ้นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 
โดยใหถื้อราคาท่ีก าหนดตามมาตราน้ีเป็นการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติั
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

มาตรา ๕ ใหข้ยายก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการท่ีดินเพื่อช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวนัท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

มาตรา ๖ ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีผูใ้ดช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปแลว้ก่อนวนัท่ีพระราชก าหนดน้ีใชบ้งัคบั เกินจ านวนท่ีตนตอ้งเสีย ใหผู้น้ั้นยืน่หลกัฐานการ
ช าระภาษีดงักล่าวเพื่อขอรับภาษีส่วนท่ีเกินคืน ต่อเจา้พนกังานประเมิน 

เม่ือหัวหน้าเขต นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีได้ตรวจสอบหลักฐาน          
วา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีช าระภาษีเกินจ านวนท่ีตนตอ้งเสียจริง ให้คืนภาษีส่วนท่ีเกินภายในหน่ึงร้อย
ยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่ค  าขอรับภาษีส่วนท่ีเกินตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๗ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชก าหนดน้ี 

 

                                                 
๒๔ รก.๒๕๒๕/๒๘/๑พ/๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๕ 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบัน้ี คือ ตามท่ีได้มีการก าหนดราคาปานกลาง     
ของท่ีดินข้ึนใหม่เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ.๒๕๒๘ นั้น 
ปรากฏวา่ประชาชนจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเพิ่มข้ึนจากจ านวนท่ีเคยเสียเดิมมากอนัเป็นผลจากวิธีการตี
ราคาปานกลางของท่ีดินตามท่ีกฎหมายก าหนดไวย้งัไม่เหมาะสมและเป็นธรรมตามสภาพและท าเลของ
ท่ีดินในแต่ละแห่ง เม่ือไดค้  านึงถึงภาระภาษีท่ีประชาชนจะตอ้งไดรั้บเพิ่มข้ึนประกอบกบัภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยทัว่ไปในปัจจุบนัยงัไม่คล่ีคลายจึงเห็นสมควรท่ีจะผอ่นคลายความเดือดร้อนท่ีประชาชนจะ
ไดรั้บจากการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในช่วงระยะเวลาน้ีเป็นการชัว่คราว โดยก าหนดให้ใช้ราคาปานกลาง
ของท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินไดก้ าหนดไวส้ าหรับการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับภาษีปี  พ.ศ. 
๒๕๒๕ และในปีต่อไป ทั้งน้ี จนกวา่จะมีการแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก่ียวกบั
วิธีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ซ่ึงตอ้งใช้เวลาตระเตรียมการพอสมควร
นอกจากน้ี โดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงการค านวณภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งขยาย
ระยะเวลาส าหรับผู ้มีหน้าท่ี เสียภาษีบ ารุงท้องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ี ดินตามมาตรา  ๓๐  แห่ง
พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ส าหรับการเสียภาษีปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงไดผ้า่นพน้ไปแลว้ดว้ย 
และ โดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอนัเก่ียวกบัความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ      
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดน้ี 
 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ.๒๕๐๘ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๒๙๒๕ 

 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินตาม

พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ก าหนดไวส้ าหรับการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ 

มาตรา ๗ ใหน้ าราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชอ้ยูใ่นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงใชใ้นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาใชเ้ป็นราคาปานกลางในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้คณะกรรมการ
พิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินข้ึนใหม่ส าหรับรอบระยะเวลาส่ีปีต่อไป ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๐ 

                                                 
๒๕ รก.๒๕๒๙/๒๙/๑พ/๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๙ 
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มาตรา ๘ แบบแสดงรายการท่ีดินท่ีไดย้ื่นไวแ้ลว้และใชไ้ดส้ าหรับการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ถือว่าเป็นแบบแสดงรายการท่ีดินท่ีได้ยื่นไวแ้ล้วและใช้ได้
ส าหรับการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ดว้ย 

มาตรา ๙ ผูท่ี้เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปแลว้ก่อนวนัท่ีพระราชก าหนดน้ี
ใชบ้งัคบัเกินจ านวนท่ีตนตอ้งเสีย ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินส่วนท่ีเกินคืน 

การคืนเงินส่วนท่ีเกินให้เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี      
พ.ศ. ๒๕๐๘ และให้คืนเงินดงักล่าวภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียื่นค า
ขอรับเงินส่วนท่ีเกินคืน 

มาตรา ๑๐ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชก าหนดน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉบบัน้ี คือ โดยท่ีสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ไม่เอ้ืออ านวยท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในลกัษณะท่ีจะท าให้ประชาชนผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี
ตอ้งรับภาระภาษีเพิ่มข้ึน จึงสมควรให้น าเอาราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใชใ้นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปก่อน 
และให้ผูท่ี้ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีช าระภาษีดงักล่าวภายในเวลาท่ีก าหนดสามารถขอผอ่นช าระเป็นงวด ๆ ได ้
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ประกอบกบัวิธีการช าระภาษี
บ ารุงทอ้งท่ียงัไม่สะดวกเท่าท่ีควรและอตัราเงินเพิ่มภาษีบ ารุงท้องท่ียงัไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน และโดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดน้ี 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้มีองค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน
เพิ่มข้ึนอีกประเภทหน่ึง สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีให้ครอบคลุมถึงการเก็บภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล นอกจากน้ีโดยท่ีถอ้ยค าเก่ียวกบัราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีใช้อยู่หลายค าตามรูปแบบของราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีอยู่หลากหลาย สมควร
ปรับปรุงถอ้ยค าดงักล่าวเพื่อใหค้รอบคลุมถึงราชการส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท จึงเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ

ภาษป้ีาย 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

-------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เป็นปีท่ี ๒๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ     

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกบัภาษีป้ายออกจากประมวลรัษฎากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม    

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิกหมวด ๕ ภาษีป้ายในลกัษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ล้วในพระราชบญัญติัน้ี

หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
มาตรา ๔ เม่ือไดมี้พระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ตามกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล บรรดาอ านาจหน้าท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีมอบหมาย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนท่ี ๑๑๔/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๖/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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มาตรา ๕๒ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีกบัให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราภาษีป้ายไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๖ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ป้าย” หมายความวา่ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบการคา้หรือ

ประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือ
โฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึกหรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืน 

“ราชการส่วนท้องถ่ิน”๓ หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์การปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 

“เขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน”๔ หมายความวา่ 
(๑) เขตเทศบาล 
(๒) เขตสุขาภิบาล 
(๓) เขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๔) เขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) เขตเมืองพทัยา 
(๖) เขตองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 

                                                 
๒

 มาตรา ๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓ มาตรา ๖ นิยามค าวา่ “ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๖ นิยามค าวา่ “เขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



 346 

“ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน”๕ หมายความวา่ 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๔) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลดัเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
(๖) หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้

เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
“ปี” หมายความวา่ ปีปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๗๖ ให้เจา้ของป้ายมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเวน้ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือ
แสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วนัเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงวนัส้ินปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
งวดละสามเดือนของปี โดยเร่ิมเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดท่ีติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดทา้ยของปี ทั้งน้ี ตามอตัราท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

การค านวณพื้นท่ีภาษีป้าย ใหค้  านวณตามบญัชีอตัราภาษีป้าย (๖) และ (๗) ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
ป้ายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยข์องบุคคลอ่ืนและมีพื้นท่ีเกินสองตารางเมตรตอ้งมีช่ือและ

ท่ีอยู่ของเจา้ของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ขอ้ความดงักล่าวได้รับ
ยกเวน้ภาษีป้ายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘ เจา้ของป้ายไม่ตอ้งเสียภาษีป้ายส าหรับป้ายดงัต่อไปน้ี 
(๑) ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
(๒) ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้หรือท่ีส่ิงหุม้ห่อหรือบรรจุสินคา้ 
(๓) ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 

(๔)๗ ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คน หรือสัตว ์

                                                 
๕ มาตรา ๖ นิยามค าวา่ “ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗ มาตรา ๘ (๔) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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(๕)๘ ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารท่ีใชป้ระกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายใน
อาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน ทั้งน้ี เพื่อหารายได ้และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง
ป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์

(๖) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

(๗) ป้ายขององคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้นๆ และหน่วยงานท่ีน ารายไดส่้งรัฐ 

(๘) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
เพื่อการสหกรณ์ และบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๙)๙ ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว ้ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

(๑๐) ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตรซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิดจากการเกษตรของตน 
(๑๑) ป้ายของวดั หรือผูด้  าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะ

โดยเฉพาะ 
(๑๒) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
(๑๓) ป้ายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙๑๐ ภาษีป้ายท่ีเก็บในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใด ให้เป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
มาตรา ๑๐๑๑ ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตามพระราช 

บญัญติัน้ี 
มาตรา ๑๑ การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด 

ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑) ให้ส่งในเวลากลางวนัระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการ

ของผูรั้บ 

                                                 
๘ มาตรา ๘ (๕) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๙
 มาตรา ๘ (๙) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๐ มาตรา ๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑ มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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(๒) ให้ส่ง ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการหรือท่ีอยู่อาศยัของผูรั้บ โดยจะส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้

ถ้าไม่พบผูรั้บ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยู่อาศยัของผูรั้บ ให้ส่งแก่       
ผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ ซ่ึงอยูห่รือท างาน ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้น 

ถา้ไม่สามารถจะส่งตามวธีิดงักล่าวได ้ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเห็นไดง่้าย ณ สถานการคา้ 
สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งน้อย
สองฉบบั เม่ือไดป้ฏิบติัตามวิธีน้ีแลว้ และเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการ ให้ถือ
วา่บุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 
 

หมวด ๒ 
การยืน่แบบแสดงรายการภาษป้ีาย 

 
มาตรา ๑๒ ให้เจา้ของป้ายซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบ

และวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี 
ในกรณีท่ีเจา้ของป้ายอยูน่อกประเทศไทย ใหต้วัแทนหรือผูแ้ทนในประเทศไทยมีหนา้ท่ียื่น

แบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจา้ของป้าย 
มาตรา ๑๓ ถา้เจา้ของป้ายตาย เป็นผูไ้ม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือ

เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผูจ้ดัการมรดก ผูค้รอบครองทรัพยม์รดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผูอ่ื้น 
ผูจ้ดัการทรัพยสิ์น ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์แลว้แต่กรณี มีหนา้ท่ีปฏิบติัการตามมาตรา ๑๒ แทนเจา้ของป้าย 

มาตรา ๑๔๑๒ เจา้ของป้ายผูใ้ด 
(๑) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอนัตอ้งเสียภาษีภายหลงัเดือนมีนาคม 
(๒) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นท่ี ขอ้ความ ภาพ และเคร่ืองหมายอยา่งเดียวกบั 

ป้ายเดิมท่ีไดเ้สียภาษีป้ายแลว้ 
(๓) เปล่ียนแปลงแกไ้ขพื้นท่ีป้าย ขอ้ความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายท่ีไดเ้สียภาษี

ป้ายแลว้ อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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ให้เจา้ของป้าย ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วนัเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อความ ภาพ หรือ
เคร่ืองหมายในป้ายเดิม แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๑๔ ทวิ๑๓ ป้ายตามมาตรา ๑๔ (๑) ใหเ้สียภาษีป้ายตามมาตรา ๗ 
ป้ายตามมาตรา ๑๔ (๒) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเฉพาะปีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้าย 
ป้ายตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้เสียภาษีตาม (๕) ของบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

ถา้เป็นป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ความภาพ และเคร่ืองหมายทั้งหมดใหเ้สียภาษีป้ายตามมาตรา ๗ 

มาตรา ๑๕๑๔ให้เจา้ของป้ายหรือผูซ่ึ้งเจา้ของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส านักงานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขต
ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

(๒) ส านักงานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนท้องถ่ินซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะได้
กระท าในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

(๓) สถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารท้องถ่ินก าหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลา      
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัแต่วนัประกาศหรือโฆษณา 

มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีมีการโอนป้าย ให้ผูรั้บโอนแจง้การรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัรับโอน 

 

หมวด ๓ 
การประเมนิภาษป้ีายและการช าระภาษป้ีาย 

 

มาตรา ๑๗๑๕ ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีประเมินภาษีป้ายตามหลกัเกณฑ์การค านวณภาษีป้าย   
ท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีอตัราภาษีป้าย (๖) และ (๗) ทา้ยพระราชบญัญติัน้ีและตามอตัราภาษีป้ายท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง แลว้แจง้การประเมินเป็นหนงัสือไปยงัเจา้ของป้าย 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๔ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๔ มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๕ มาตรา ๑๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๑๘๑๖ ในกรณีท่ีปรากฏแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีวา่ไม่มีผูย้ื่นแบบแสดงรายการส าหรับ
ภาษีป้ายใด เม่ือพนักงานเจา้หน้าท่ีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้
หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้นได ้ให้ถือวา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดิน
ท่ีป้ายนั้ นติดตั้ งหรือแสดงอยู่ เป็นผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายตามล าดับ  และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการ
ประเมินภาษีป้ายเป็นหนงัสือไปยงับุคคลดงักล่าว 

มาตรา ๑๙๑๗ ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ีท่ีได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว  ้หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใดท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีก าหนดทั้งน้ี ภายในสิบห้าวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน และใหถื้อวา่วนัท่ีช าระภาษีต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นวนัช าระภาษีป้าย 

การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตัว๋แลกเงินของธนาคารท่ีสั่งจ่ายเงิน
ให้แก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ไปยงัสถานท่ีตามวรรคหน่ึง โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือ     
ส่งโดยวิธีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดแทนการช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ได ้และให้ถือวา่วนัท่ีได้
ท าการส่งดงักล่าวเป็นวนัช าระภาษีป้าย 

มาตรา ๑๙ ทวิ๑๘ ถา้ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพนับาทข้ึนไป ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย
จะขอผอ่นช าระเป็นสามงวด งวดละเท่าๆ กนัก็ได ้โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบ
ก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง 

การผ่อนช าระภาษีตามวรรคหน่ึง ให้ช าระงวดท่ีหน่ึงก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี      
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง งวดท่ีสองภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึงและงวดท่ีสาม
ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีสอง 

ถา้ผูข้อผ่อนช าระภาษีไม่ช าระภาษีป้ายงวดหน่ึงงวดใดภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
ใหห้มดสิทธิท่ีจะขอผอ่นช าระภาษี และใหน้ ามาตรา ๒๕ (๓) มาใชบ้งัคบัส าหรับงวดท่ียงัมิไดช้ าระ 

มาตรา ๑๙ ตรี๑๙ ให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายแสดงหลกัฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผย  
ในสถานท่ีประกอบการคา้หรือประกอบกิจการ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๗ มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๘ มาตรา ๑๙ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๙ มาตรา ๑๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๒๐ ภาษีป้ายจ านวนใดท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีไดแ้จง้การประเมินแล้ว  ถา้มิไดช้ าระ
ภายในเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อเป็นภาษีป้ายคา้งช าระ 

มาตรา ๒๑๒๐ ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้ยึดหรืออายดัและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ  เพื่อน าเงินมาช าระค่าภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ่้ายโดยมิตอ้งขอใหศ้าลสั่งหรือออกหมายยดึ ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

การยึดทรัพยสิ์นจะกระท าได้ต่อเม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนังสือให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้าย
ช าระป้ายท่ีคา้งช าระภายในก าหนดไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัท่ีรับหนงัสือนั้น  

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะกระท ามิได้ในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๐ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นของเสียง่าย 

วธีิการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เพื่อให้ไดรั้บภาษีป้ายท่ีคา้งช าระใหน้ าวธีิการ
ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒ เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ให้หักไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการยึด 
อายดั หรือขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ช าระเป็นค่าภาษีป้าย ถ้ายงัมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของ
ทรัพยสิ์นนั้น 

มาตรา ๒๓๒๑ เม่ือไดมี้การยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นไวต้ามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึงแลว้ ถา้ไดมี้
การช าระภาษีป้ายท่ีคา้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยครบถว้นก่อนการ
ขายทอดตลาด ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายสั่งถอนการยดึหรืออายดันั้น 

มาตรา ๒๔๒๒ ผูใ้ดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสีย ผูน้ั้น
มีสิทธิไดรั้บเงินคืน 

การขอรับเงินคืน ให้ยื่นค าร้องต่อผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารท้องถ่ินมอบหมาย
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย ในการน้ีให้ผูย้ืน่ค  าร้องส่งเอกสาร หลกัฐานหรือค าช้ีแจงใดๆ ประกอบ
ค าร้องดว้ย 

เม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายเห็นวา่ผูย้ื่นค าร้องมีสิทธิไดรั้บเงินคืน 
ใหส้ั่งคืนเงินใหโ้ดยเร็ว และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าร้องทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

การกระท าใดๆ เพื่อใหเ้สียภาษีป้ายนอ้ยลงกวา่ท่ีไดเ้สียไปแลว้ ใหมี้ผลเม่ือเร่ิมตน้ปีภาษีป้าย 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๑
 มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๒
 มาตรา ๒๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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หมวด ๔ 
เงินเพิม่ 

 
มาตรา ๒๕ ให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายในกรณี  

และอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงิน

ท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะได้
แจง้ใหท้ราบถึงการละเวน้นั้นใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละหา้ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้าย  
ลดนอ้ยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ข
แบบแสดงรายการภาษีป้ายใหถู้กตอ้งก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 

(๓)๒๓ ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงิน
ท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ี ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม (๑) และ (๒) มาค านวณ
เป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตราน้ีดว้ย 

มาตรา ๒๖ เงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ ใหถื้อวา่เป็นภาษีป้าย 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
(๑) เขา้ไปในสถานท่ีประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายไดข้องผูมี้หน้าท่ี

เสียภาษีป้าย หรือบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัสถานท่ีดงักล่าว หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีป้ายใน
ระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบว่าผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้
ปฏิบติัการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ 

(๒) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบญัชีหรือ
เอกสารเก่ียวกบัภาษีป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอนัสมควร 

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๕ (๓) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๒๘ ในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงบตัรประจ าตวัเม่ือบุคคล
ซ่ึงเก่ียวขอ้งร้องขอ 

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๙ เม่ือปรากฏวา่เจา้ของป้ายมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจแจง้การประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินห้าปีนบัแต่
วนัท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 

 

หมวด ๖ 
การอทุธรณ์ 

 

มาตรา ๓๐๒๔ ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีไดรั้บแจง้การประเมินภาษีป้ายแลว้เห็นวา่การประเมิน
นั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายไดภ้ายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้ยื่นต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการช าระภาษีป้าย เวน้แต่จะได้รับอนุมติัจากผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๓๑๒๕ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินมอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุ้ทธรณ์มาให้ถ้อยค าเพิ่มเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน            
ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

ถ้าผู ้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง  ไม่ปฏิบัติ            
ตามหนงัสือเรียก ไม่ยอมให้ถอ้ยค า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายมีอ านาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได ้

 
 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๕ มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๓๒๒๖ ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายวินิจฉยัอุทธรณ์ให้
เสร็จภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับอุทธรณ์ และแจง้ค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยงั  
ผูอุ้ทธรณ์และพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดท้  าการประเมินโดยเร็ว 

มาตรา ๓๓๒๗ ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินมอบหมายโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉัยอุทธรณ์เวน้แต่
ในกรณีท่ีเป็นการยกอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

การฟ้องคดีตามวรรคหน่ึงจะกระท าได้ต่อเม่ือได้ปฏิบัติตามขั้ นตอนดังท่ีบัญญัติ                
ไวใ้นมาตรา ๓๐ แลว้ 

มาตรา ๓๓ ทวิ๒๘ ในกรณีท่ีมีค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ถึงท่ีสุดให้คืนเงินค่าภาษีป้าย ใหแ้ก่ผูอุ้ทธรณ์ 
ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายแจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบ โดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืน
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา ๓๔๒๙ ผูใ้ดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ     
ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียง
การเสียภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ  า    
ทั้งปรับ 

มาตรา ๓๕๓๐ ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพนับาท
ถึงหา้หม่ืนบาท 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๗ มาตรา ๓๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๘ มาตรา ๓๓ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒๙
 มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๐
 มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๓๕  ทวิ๓๑ ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับวนัละ       
หน่ึงร้อยบาทเรียงรายวนัตลอดระยะเวลาท่ีกระท าความผดิ 

มาตรา ๓๖๓๒ ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้ายตามมาตรา ๑๖ หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้าย   
ตามมาตรา ๑๙ ตรี ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๓๗๓๓ ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติัการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา๒๗ (๑) หรือไม่
ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา ๒๗ (๒) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๘๓๔ ในกรณีมีผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายเห็นว่าเป็นความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกหรือปรับและโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจเปรียบเทียบสถานเดียวไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู ้ซ่ึงผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นผูมี้อ านาจเปรียบเทียบ 

(๒) ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนยกเวน้เขตกรุงเทพมหานคร ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือ     
ผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายของแต่ละเขต เป็นผูมี้อ านาจเปรียบเทียบ 

เม่ือผู ้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันับแต่ว ันท่ีมี          
การเปรียบเทียบ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู ้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ี เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ        
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหด้ าเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๓๙๓๕ เงินค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ีใหเ้ป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

มาตรา ๓๙ ทวิ๓๖ ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิซ่ึงตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้นๆ ดว้ย 
เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมในการกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้น 
                                                 
๓๑ มาตรา ๓๕ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๒ มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๓ มาตรา ๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๔ มาตรา ๓๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๕ มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๖ มาตรา ๓๙ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๔๐ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกตามมาตรา ๓ ให้คงใช้บังคับได ้       
ในการเก็บภาษีป้ายจ านวนปีต่างๆ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        จอมพล ถนอม กิตติขจร 
               นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีอตัราภาษีป้าย๓๗ 

 
(๑) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น      ใหคิ้ดอตัรา ๑๐ บาท ต่อหา้ร้อย 

ตารางเซนติเมตร 
(๒) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษร    ใหคิ้ดอตัรา ๑๐๐ บาท ต่อหา้ร้อย 
        ต่างประเทศและหรือปนกบัภาพ    ตารางเซนติเมตร 
        และหรือเคร่ืองหมายอ่ืน       
(๓) ป้ายดงัต่อไปน้ี       ใหคิ้ดอตัรา ๒๐๐ บาท ต่อหา้ร้อย 

(ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย      ตารางเซนติเมตร 
      ไม่วา่จะมีภาพหรือ 

                       เคร่ืองหมายใดๆ หรือไม ่
(ข) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน 

                       หรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือ 
                       ต  ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 
(๔) ป้ายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซ่ึงมีขอ้ความ เคร่ืองหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ี หรือเปล่ียนเป็นข้อความ 

เคร่ืองหมาย หรือภาพอ่ืนได้ โดยเคร่ืองจกัรกลหรือโดยวิธีใดๆ  ให้คิดอตัราภาษีตามจ านวนขอ้ความ 
เคร่ืองหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาท่ีขอ้ความเคร่ืองหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ถา้ยงัไม่ไดอ้อกกฎกระทรวงใหคิ้ดอตัราภาษีตามบญัชี
อตัราภาษีป้ายน้ี 

(๕) ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามมาตรา ๑๔ (๓) ใหคิ้ดอตัราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แต่กรณี และใหเ้สีย
เฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพิ่มข้ึน 

(๖) พื้นท่ีของป้ายไม่วา่จะมีรูปร่างหรือลกัษณะอยา่งไร ใหค้  านวณดงัน้ี 
(ก) ถา้เป็นป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดไดใ้หเ้อาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณดว้ยส่วนยาวท่ีสุดของขอบเขต 

ป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 
(ข) ถา้เป็นป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได ้ใหถื้อวา่ตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุด         

เป็นขอบเขตส าหรับก าหนดส่วนกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุด แลว้ค านวณตาม (ก) 
 

                                                 
๓๗ บญัชีอตัราภาษีป้าย แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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(๗) ป้ายตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เม่ือค านวณพื้นท่ีของป้ายแลว้ 
(ก) ถา้มีเศษเกินก่ึงหน่ึงของหา้ร้อยตารางเซนติเมตร ใหน้บัเป็นหา้ร้อยตารางเซนติเมตรถา้ไม่เกิน    

ก่ึงหน่ึง ใหปั้ดทิ้ง 
(ข) ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ ๒๐๐ บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากภาษีป้ายเป็นภาษีของราชการ
บริหารส่วนท้องถ่ิน  ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากร  และมอบให้ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน               
โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลและสุขาภิบาล เป็นผูจ้ดัเก็บจึงตรากฎหมายว่าดว้ยภาษี
ป้ายข้ึนโดยเฉพาะ 
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พระราชบัญญตัิภาษีป้าย (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๘ 

 
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกบัญชีอตัราภาษีป้ายท้ายพระราชบญัญติัภาษีป้าย  พ.ศ.๒๕๑๐ และ     

ใหใ้ชบ้ญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ีแทน 
กฎกระทรวงท่ีก าหนดอตัราภาษีป้ายตามบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ีให้ใช้

บงัคบัแก่การเก็บภาษีป้ายในปีถดัจากปีท่ีประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๐ บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่ีถูกยกเลิกหรือแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเฉพาะในการปฏิบติัจดัเก็บภาษีท่ีคา้งอยูห่รือท่ีพึงช าระ
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๑ ความในมาตรา ๗ วรรคสาม ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบั
เม่ือพน้หน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติภาษีป้าย               
พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ สมควรปรับปรุงบทบญัญติัวา่ดว้ยการยกเวน้ภาษีการก าหนด
อตัราภาษี การยืน่แบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การช าระภาษี การบงัคบัช าระภาษีคา้ง การคืนเงิน
ค่าภาษีอตัราเงินเพิ่ม และการอุทธรณ์ ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์และ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัหรือใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๔๐/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๒๖/๒๙ ธนัวาคม ๒๕๓๔ 
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พระราชบัญญตั ิ

ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

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

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจา้อยู่หัวมีพระบรมราชโองการ
ด ารัสเหนือเกลา้ฯ ใหป้ระกาศจงทราบทัว่กนัวา่ 

โดยท่ีทรงพระราชด าริเห็นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึงท่ีดินดว้ย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยบทมาตราต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีให้เรียกวา่ “พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดินพุทธศกัราช 

๒๔๗๕” 

มาตรา ๒๑ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๑ เมษายน พุทธศกัราช ๒๔๗๕ 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้เฉพาะแต่ในท้องท่ี ซ่ึงได้ระบุไว้ในบัญชีต่อท้าย

พระราชบญัญติัน้ี 
ต่อไปเม่ือทรงพระราชด าริเห็นสมควรจะใช้พระราชบญัญติัน้ีขยายออกไปในท้องท่ีใด     

จะไดมี้ประกาศพระบรมราชโองการใหข้ยายออกไปเป็นคราวๆ 
มาตรา ๔ นับตั้งแต่วนัท่ีใช้พระราชบญัญติัน้ีเป็นต้นไป และภายในทอ้งท่ีซ่ึงได้ระบุไว ้  

ตามมาตราก่อน ใหย้กเลิกกฎหมายดงัต่อไปน้ี 
๑. ประกาศภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศกัราช ๑๒๓๒ 
๒. ประกาศแกข้อ้ความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศกจุลศกัราช ๑๒๓๒ 
๓. ประกาศแกไ้ขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศกัราช ๒๔๗๔ 
๔. ประกาศวา่ดว้ยการใชป้ระกาศแกไ้ขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศกัราช ๒๔๗๔ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/หนา้ ๕๑/๒๐ เมษายน ๒๔๗๕ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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มาตรา ๕ ในพระราชบญัญติัน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
“ท่ีดิน” ใหกิ้นความถึง ทางน ้า บ่อน ้า สระน ้า ฯลฯ 
“โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ” ใหกิ้นความถึงแพดว้ย 
“ราคาตลาด” หมายความวา่ จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นพร้อมทั้งส่ิงท่ีท าเพิ่มเติมให้ดีข้ึนทั้งส้ิน 

(ถา้มี) ซ่ึงจะจ าหน่ายไดใ้นขณะเวลาท่ีก าหนดราคาตามพระราชบญัญติัน้ี 
“ผูรั้บประเมิน” หมายความวา่ บุคคลผูพ้ึงช าระค่าภาษี 
“ปี” หมายความวา่ ปีตามปฏิทินหลวง 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี”๒ หมายความว่า ผูซ่ึ้งได้รับการแต่งตั้ งให้มีหน้าท่ีรับแบบแสดง
รายการทรัพยสิ์น ประเมินภาษี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

“พนักงานเก็บภาษี”๓ หมายความว่า ผูซ่ึ้งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าท่ีจดัเก็บ รับช าระ 
รวมทั้งเร่งรัดใหช้ าระภาษี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่๔ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“ก าหนด” (ยกเลิก)๕ 

“รัฐวสิาหกิจ”๖ หมายความวา่ รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบญัญติัน้ี ท่านใหแ้บ่งทรัพยสิ์นออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  กับท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือ             

ส่ิงปลูกสร้างนั้นๆ 
(๒) ท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ 

                                                 
๒ มาตรา ๕ นิยามค าวา่ “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษี 
   โรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓
 มาตรา ๕ นิยามค าวา่ “พนกังานเก็บภาษี” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือน 
    และท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔
 มาตรา ๕ นิยามค าวา่ “รัฐมนตรี” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

   (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕
 มาตรา ๕ นิยามค าวา่ “ก าหนด” ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

    (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๕ นิยามค าวา่ “รัฐวสิาหกิจ” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
   (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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“ท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ” ตามความหมายแห่งมาตราน้ี 
หมายความว่า ท่ีดินซ่ึงปลูกโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ และบริเวณต่อเน่ืองกนัซ่ึงตามปกติใชไ้ป
ดว้ยกนักบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นๆ 

มาตรา ๖ ทวิ๗ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจยกเวน้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินให้แก่รัฐวิสาหกิจส าหรับ
พื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีใชป้ระโยชน ์โดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้น
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดได ้

มาตรา ๗๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและก าหนด
กิจการอ่ืน รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
มาตรา ๗ ทวิ๙ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินมีอ านาจแต่งตั้ง

พนกังานเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเก็บภาษี 
 

ภาค ๑ 
ภาษโีรงเรือน และส่ิงปลูกสร้างอย่างอืน่ๆ กบัทีด่ินซ่ึงใช้ 

ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างน้ันๆ 
 

มาตรา ๘๑๐ ให้ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น คือ โรงเรือน   
หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนกบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน นั้น ในอตัราร้อยละ
สิบสองคร่ึงของค่ารายปี 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี “ค่ารายปี” หมายความว่า จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควร
ใหเ้ช่าไดใ้นปีหน่ึงๆ 

                                                 
๗
 มาตรา ๖ ทว ิแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๘ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๙ มาตรา ๗ ทว ิแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๐

 มาตรา ๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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ในกรณีท่ีทรัพย์สินนั้ นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่านั้ นคือค่ารายปี  แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีมีเหตุ          
อนัสมควรท่ีท าให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ค่าเช่านั้นมิใช่จ านวนเงินอนัสมควรท่ีจะให้เช่าไดห้รือเป็นกรณี
ท่ีหาค่าเช่าไม่ไดเ้น่ืองจากเจา้ของทรัพยสิ์นด าเนินกิจการเองหรือดว้ยเหตุประการอ่ืนให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมี
อ านาจประเมินค่ารายปีได ้โดยค านึงถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด พื้นท่ีท าเลท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ี
ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ ทั้ งน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙ ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่านใหย้กเวน้จากบทบญัญติัแห่งภาคน้ี 
(๑) พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 

(๒)๑๑ ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสิ์นของ   
การรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้นกิจการการรถไฟโดยตรง 

(๓) ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ  ซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่
เพื่อเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

(๔) ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในศาสนกิจอยา่งเดียว หรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ ์
(๕) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปีและเจา้ของมิไดอ้ยูเ่องหรือให้

ผูอ่ื้นอยูน่อกจากคนเฝ้า ในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั 

(๖)๑๒ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออาศยัอยู่เองโดยมิไดใ้ช้
เป็นท่ีเก็บสินคา้หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้

มาตรา ๑๐๑๓ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  ซ่ึงเจ้าของอยู่เอง หรือให้ผู ้แทน           
อยู่เฝ้ารักษา และซ่ึงมิได้ใช้เป็นท่ีไวสิ้นคา้หรือประกอบการอุตสาหกรรม  ท่านให้งดเวน้จากบทบญัญัติ    
แห่งภาคน้ีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นตน้ไป 

มาตรา ๑๑ ถา้โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ ถูกร้ือถอนหรือท าลายโดยประการอ่ืน 
ท่านให้ลดยอดค่ารายปีของทรัพยสิ์นนั้นตามส่วนท่ีถูกท าลายตลอดเวลาท่ียงัไม่ได้ท  าข้ึน แต่ในเวลานั้น
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ นั้นตอ้งเป็นท่ีซ่ึงยงัใชไ้ม่ได ้

ในกรณีน้ีถา้ไม่มีโรงเรือนอ่ืนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ในท่ีดินนั้นท่านให้ก าหนดค่า
ภาษีในเวลาท่ีกล่าวขา้งบนตามบทบญัญติัในภาค ๒ แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

                                                 
๑๑ มาตรา ๙ (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔)พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒ มาตรา ๙ (๖) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓ มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดินแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๗๕ 
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มาตรา ๑๒ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซ่ึงท าข้ึนในระหว่างปีนั้น ท่านว่าให ้     
เอาเวลาซ่ึงโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ นั้นไดมี้ข้ึนและส าเร็จจนควรเขา้อยู่ไดแ้ลว้เท่านั้นมาเป็น
เกณฑค์ านวณค่ารายปี 

ถา้ในระหว่างปีไม่มีโรงเรือนอ่ืนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ในท่ีดินนั้นท่านให้ก าหนด   
ค่าภาษีเฉพาะเวลานั้นตามบทบญัญติัในภาค ๒ แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๑๓ ถา้เจา้ของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบท่ีส าคญัมีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรกลไก 
เคร่ืองกระท าหรือเคร่ืองก าเนิดสินคา้เพื่อใช้ด าเนินการอุตสาหกรรมบางอยา่ง เช่น โรงสี โรงเล่ือย ฯลฯ ข้ึน
ในโรงเรือนนั้นๆ ในการประเมิน ท่านให้ลดค่ารายปีลงเหลือหน่ึงในสามของค่ารายปีของทรัพยสิ์นนั้น 
รวมทั้งส่วนควบดงักล่าวแลว้ดว้ย 

มาตรา ๑๔ เวลาซ่ึงลดค่ารายปีตามภาคน้ี ท่านใหค้  านวณแต่เดือนเตม็ 
มาตรา ๑๕ ในทอ้งท่ีซ่ึงไดจ้ดัตั้งสุขาภิบาลแลว้ หรือจะตั้งข้ึนก็ดี ท่านให้แบ่งผลประโยชน์

จากภาษีนั้น ระหวา่งสุขาภิบาล (สองส่วนในสาม) กบัรัฐบาล (หน่ึงส่วนในสาม) 
ค่าใชจ่้ายในการเก็บภาษีทุกอยา่ง ท่านใหรั้ฐบาลเป็นผูเ้สีย 
 

ภาค ๒ 
ภาษทีีด่ินซ่ึงมไิด้ใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือน 

หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอืน่ๆ 

 
มาตรา ๑๖ ค่าภาษีในภาค ๒ น้ี ให้ผูรั้บประเมินช าระปีละคร้ัง ตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น 

คือ ท่ีดิน ซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ โดยอตัราร้อยละเจด็แห่งค่ารายปีนั้นๆ 
“ค่ารายปี” ตามภาค ๒ น้ี ท่านก าหนดวา่หน่ึงในยีสิ่บแห่งราคาตลาดของทรัพยสิ์น 
มาตรา ๑๗ ท่ีดินดงัต่อไปน้ี ท่านใหย้กเวน้จากบทบญัญติัแห่งภาคน้ี 
(๑) ท่ีดินของรัฐบาลซ่ึงใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 
(๒) ท่ีดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพื่อเป็น

ผลก าไรส่วนบุคคล และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(๓) ท่ีดินซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในศาสนกิจอยา่งเดียว 
(๔) สุสานสาธารณะ 
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ภาค ๓ 
วธิีด าเนินการประเมนิและจัดเกบ็ภาษี 

ซ่ึงกล่าวในภาค ๑ และภาค ๒ 
----------------------- 

หมวด ๑ 
การประเมนิ 

 
มาตรา ๑๘  ค่ารายปีของปีท่ีล่วงแล้วนั้ น ท่านให้เป็นหลักส าหรับการค านวณค่าภาษี         

ซ่ึงจะตอ้งเสียในปีต่อมา 

มาตรา ๑๙๑๔ให้ผูรั้บประเมินยื่นแบบพิมพเ์พื่อแจง้รายการทรัพยสิ์นต่อพนกังานเจา้หน้าท่ี
ในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปีแต่ถา้ในปีท่ีล่วงมาแลว้มีเหตุจ าเป็นอนัเกิด
จากสาธารณภยัหรือเหตุพน้วิสัยท่ีจะป้องกนัไดโ้ดยทัว่ไป ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจเล่ือนก าหนดเวลา
ดงักล่าวออกไปไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับแบบพิมพ์ตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีจ าเป็น           
เพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจมีหนงัสือสอบถามผูเ้ช่าหรือผูค้รองทรัพยสิ์น
เพื่อให้ตอบขอ้ความตามแบบพิมพ์เช่นเดียวกนัไดแ้ละผูเ้ช่าหรือผูค้รองทรัพยสิ์นตอ้งตอบขอ้สอบถามใน
แบบพิมพด์งักล่าว แลว้ส่งคืนให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือสอบถาม ใน
กรณีเช่นน้ีผูเ้ช่าหรือผูค้รองทรัพยสิ์นตอ้งอยู่ในบทบงัคบัและมีความรับผิดเช่นเดียวกบัผูรั้บประเมินเพียง
เท่าท่ีเก่ียวกบัการสอบถามขอ้ความ 

มาตรา ๒๐๑๕ ให้ผูรั้บประเมิน  ผูเ้ช่า หรือผูค้รองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์     
ตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถว้น  และรับรองความถูกตอ้งของขอ้ความดงักล่าว พร้อม
ทั้งลงวนัท่ี เดือน ปี และลายมือช่ือของตนก ากบัไว ้แลว้ส่งคืนไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีแห่งทอ้งท่ีท่ีทรัพยสิ์น
นั้นตั้งอยู ่

การส่งแบบพิมพต์ามวรรคหน่ึง จะน าไปส่งดว้ยตนเอง มอบหมายให้ผูอ่ื้นไปส่งแทน หรือ
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ได ้

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๕ มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ใหถื้อวา่วนัท่ีส่งทางไปรษณียเ์ป็นวนัยืน่แบบพิมพ ์
มาตรา ๒๑ ท่านให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพิจารณาแบบใบแจง้รายการน้ี และถ้าเห็น

จ าเป็นก็ให้ มีอ านาจสั่ งให้ผู ้รับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งข้ึน  และถ้าจะเรียกให้น า
พยานหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้ความในรายการนั้นก็เรียกได ้

มาตรา ๒๒ ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมิไดรั้บค าตอบจากผูรั้บประเมินภายในสิบวนัหรือไดรั้บ
ค าตอบอนัไม่เพียงพอไซร้ ท่านให้มีอ านาจออกหมายเรียกผูรั้บประเมินมา ณ สถานท่ีซ่ึงเห็นสมควร และให้
น าพยานหลักฐานในเร่ืองอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ มาแสดงตามซ่ึงเห็นจ าเป็น  กบัให้มีอ านาจซักถามผูรั้บ
ประเมินในเร่ืองใบแจง้รายการนั้น 

มาตรา ๒๓  เพื่อประโยชน์ในการประเมิน  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจท่ีจะเข้าไป     
ตรวจตราทรัพยสิ์นไดด้ว้ยตนเองต่อหนา้ผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่าหรือผูค้รอง หรือผูแ้ทน ระหวา่งเวลาพระอาทิตย์
ข้ึนและพระอาทิตยต์ก และเม่ือผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รอง ไดรั้บค าขอร้องแลว้ ก็จะตอ้งให้ความสะดวก
ตามสมควรแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการตรวจตรานั้น ในการน้ีผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รอง จะตอ้งไดรั้บ
แจง้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้ราบไม่ต ่ากวา่ส่ีสิบแปดชัว่โมงก่อนตรวจ 

มาตรา ๒๔ เม่ือไดไ้ต่สวนตรวจตราแลว้ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะก าหนด 
(ก) ประเภทแห่งทรัพยสิ์นตามมาตรา ๖ 
(ข) ค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์น 
(ค) ค่าภาษีท่ีจะตอ้งเสีย 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายการตามท่ีได้ก าหนดไว้นั้ นไปย ังพนักงานเก็บภาษี               
ใหพ้นกังานเก็บภาษีแจง้รายการประเมินไปใหผู้รั้บประเมินทรัพยสิ์นในทอ้งท่ีของตนทราบโดยมิชกัชา้ 

มาตรา ๒๔ ทวิ๑๖ ผูรั้บประเมินผูใ้ดไม่ยืน่แบบพิมพแ์สดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินตามมาตรา ๑๙ หรือยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี            
มีอ านาจประเมินและให้มีการแจง้การประเมินยอ้นหลงัให้ผูรั้บประเมินเสียภาษีตามท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ี
ประเมินได ้

การประเมินตามวรรคหน่ึงใหก้ระท าไดภ้ายในก าหนดเวลา ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา  ๒๔ 

ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินสิบปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาท่ีก าหนดใหย้ืน่แบบพิมพต์ามมาตรา ๑๙ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๔ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



 367 

   (๒) ในกรณียื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจา้หน้าท่ี    
มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๒๔ ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินห้าปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยื่น
แบบพิมพต์ามมาตรา ๑๙ 

มาตรา ๒๕ ผูรั้บประเมินผูใ้ดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยื่นค าร้องต่ออธิบดี
กรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาล  ตามแต่จะได้ก าหนดไว  ้เพื่อขอให้พิจารณาการประเมินนั้ นใหม่          
โดยวธีิการดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

มาตรา ๒๖ ค าร้องทุกๆ ฉบบั ให้เขียนในแบบพิมพซ่ึ์งกรมการอ าเภอจ่าย เม่ือผูรั้บประเมิน
ลงนามแลว้ให้ส่งต่อกรมการอ าเภอในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูภ่ายในเวลาสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ความตามมาตรา ๒๔ นั้นเพื่อใหส่้งต่อไปยงัอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๗  ถ้าค าร้องยื่นภายหลังเวลาซ่ึงก าหนดไว้ในมาตราก่อน  ท่านให้อธิบดี
กรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลมีหนงัสือแจง้ความให้ผูรั้บประเมินทราบว่าหมดสิทธิท่ีจะให้พิจารณา
การประเมินใหม่ และจ านวนเงินซ่ึงประเมินไวน้ั้นเป็นจ านวนเด็ดขาด เม่ือเป็นดงัน้ี ห้ามไม่ให้น าคดีข้ึน       
สู่ศาล เวน้แต่ในปัญหาขอ้กฎหมายซ่ึงอา้งวา่เป็นเหตุหมดสิทธินั้น 

มาตรา ๒๘  เม่ืออธิบดีกรมสรรพากรหรือผู ้แทน  หรือสมุหเทศาภิบาล  แล้วแต่กรณี          
ไดรั้บค าร้องแลว้ มีอ านาจออกหมายเรียกผูร้้องมาซกัถาม แต่ตอ้งใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบวนั 

มาตรา ๒๙ ผูร้้องผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแ้ทน หรือ
สมุหเทศาภิบาล หรือไม่ยอมให้ซักถาม หรือไม่ตอบค าถาม หรือไม่น าพยานหลกัฐานมาสนบัสนุนค าร้อง
ของตนเม่ือเรียกให้น ามา ท่านว่าผูน้ั้ นหมดสิทธิท่ีจะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และจ านวนเงิน           
ซ่ึงประเมินไวน้ั้นเป็นจ านวนเด็ดขาด แต่ทั้งน้ีไม่ให้เป็นการปลดเปล้ืองผูร้้องให้พน้จากความรับผิดในการ
แจง้ความเทจ็โดยเจตนาหรือโดยท่ีรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นเทจ็ 

มาตรา ๓๐ ค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ให้แจง้ไปยงัผูร้้อง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้มีการลดจ านวนเงินท่ีประเมินไวเ้ป็นจ านวนเท่าใดก็ให้แจง้ไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
เพื่อจะไดแ้กไ้ขบญัชีการประเมินตามค าช้ีขาดนั้น 

มาตรา  ๓๑  ผู ้รับประเมินผู ้ใดไม่พอใจในค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร  หรือ
สมุหเทศาภิบาล จะน าคดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกก็ได้ แต่ตอ้งท าภายใน
สามสิบวนั นบัแต่วนัรับแจง้ความใหท้ราบค าช้ีขาด 

ถ้าอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลช้ีขาดว่าผูรั้บประเมินหมดสิทธิท่ีจะให ้       
การประเมินของตนได้รับพิจารณาใหม่ตามมาตรา ๒๙ ห้ามไม่ให้น าคดีข้ึนสู่ศาล  เว ้นแต่ในปัญหา             
ขอ้กฎหมายซ่ึงอา้งวา่เป็นเหตุหมดสิทธินั้น 
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ในกรณีท่ีผูรั้บประเมินซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจไม่พอใจในค าช้ีขาดตามวรรคหน่ึง เน่ืองจากเห็น 
ว่าจ  านวนเงินซ่ึงประเมินไวน้ั้น มีจ  านวนท่ีสูงเกินสมควรให้รัฐวิสาหกิจนั้นน าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี      
เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าช้ีขาดตามมาตรา ๓๐ในการน้ีคณะรัฐมนตรีมีอ านาจ

ใหล้ดหยอ่นค่ารายปีใหแ้ก่รัฐวสิาหกิจนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด๑๗ 
มาตรา ๓๒ เม่ือค าพิพากษาท่ีสุดของศาลซ่ึงแก้ค  าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากรหรือ

สมุหเทศาภิบาลนั้นไดส่้งไปให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบแลว้ ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีแกบ้ญัชีการประเมินให้
ถูกตอ้งโดยเร็ว 

มาตรา ๓๓ การขอยกเวน้ ขอให้ปลดภาษีหรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค๑ และภาค ๒ 
นั้น ผูรั้บประเมินตอ้งเขียนลงในแบบพิมพ์ท่ียื่นต่อกรมการอ าเภอทุกๆ ปีพร้อมด้วย พยานหลกัฐานท่ีจะ
สนบัสนุน เพื่อวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดส้ามารถสอบสวนให้แน่นอนโดยการไต่สวน หรือวิธีอ่ืนวา่ค าร้อง
ขอนั้นมีมูลดีและควรจะใหย้กเวน้หรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม่ 

มาตรา ๓๔ ถา้พนกังานเจา้หน้าท่ีสั่งยกค าขอยกเวน้หรือค าขอให้ปลดภาษีหรือลดค่าภาษี   
ก็ให้แจ้งค าช้ีขาดไปยงัผูรั้บประเมิน และผูรั้บประเมินมีสิทธิเช่นเดียวกับในเร่ืองท่ีได้บ่งไวใ้นหมวดน้ี      
ท่ีวา่ดว้ยการประเมิน 

มาตรา ๓๕ ในการก าหนดค่าภาษีนั้น เศษท่ีต ่ากวา่คร่ึงสตางคใ์หปั้ดทิ้งถา้คร่ึงสตางคข้ึ์นไป 
ใหน้บัเป็นหน่ึงสตางค ์

มาตรา ๓๖ หนงัสือแจง้ความและหมายเรียกตามพระราชบญัญติัน้ี จะให้คนน าไปส่งหรือ
จะส่งโดยทางจดหมายไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้ถา้ให้คนน าไปส่งเม่ือผูส่้งไม่พบผูรั้บไซร้จะส่งให้แก่บุคคล
ใด ซ่ึงมีอายุเกินยี่สิบปีท่ีอยู่ในบา้นเรือนหรือส านักการคา้ของผูรั้บก็ได ้และการส่งเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการ
พอเพียงตามกฎหมาย 

ถ้าหาตวัผูรั้บมิได้และไม่มีบุคคลท่ีจะรับดังกล่าวข้างบนไซร้ ท่านว่าอาจส่งโดยวิธีปิด
หนงัสือแจง้ความหรือหมายนั้นในท่ีท่ีเห็นไดถ้นดัท่ีประตูบา้นผูรั้บหรือโฆษณาในหนงัสือพิมพท์อ้งท่ีก็ได ้

มาตรา ๓๗ ถา้ผูรั้บประเมินจะตอ้งลงนามในแบบพิมพใ์ดตามพระราชบญัญติัน้ี ท่านวา่จะ
มอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนลงนามก็ได้ ถ้าผู ้รับประเมินได้รับหมายเรียกตัวตาม
พระราชบญัญติัน้ี นอกจากท่ีกล่าวในหมายเรียกว่าตอ้งไปเอง ท่านว่าจะมอบฉันทะเป็นลายลกัษณ์อกัษร    
ใหต้วัแทนไปแทนตวัก็ได ้

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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แต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องพอใจว่าผูแ้ทนนั้ นได้รับมอบอ านาจโดยชอบตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 

หมวด ๒ 
การเกบ็ภาษี 

 

มาตรา ๓๘๑๘ ให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีน าค่าภาษีไปช าระต่อพนกังานเก็บภาษี ภายในสามสิบ
วนันับแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน ณ ส านกังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนตั้ งอยู่ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารท้องถ่ินก าหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว  ้ณ 
ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

การช าระภาษีจะช าระโดยการส่งธนาณัติ ตัว๋แลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง 
ทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัสถานท่ีตามวรรคหน่ึงก็ได้ โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นๆ หรือโดยการช าระผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

การช าระภาษีให้ถือว่าได้มีการช าระแล้วในวนัท่ีพนักงานเก็บภาษีได้ลงลายมือช่ือ            
ในใบเสร็จรับเงิน เวน้แต่การช าระภาษีตามวรรคสอง ให้ถือว่าวนัส่งทางไปรษณีย  ์วนัช าระผ่านธนาคาร 
หรือวนัช าระโดยวธีิอ่ืนตามท่ีก าหนด แลว้แต่กรณี เป็นวนัช าระภาษี 

มาตรา ๓๘ ทวิ๑๙ การช าระค่าภาษีตามพระราชบญัญติัน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะก าหนดใหมี้การผอ่นช าระก็ได ้

วงเงินค่าภาษีท่ีจะมีสิทธิผ่อนช าระ รวมทั้ งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนช าระ            
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ ถา้มีผูย้ืน่ฟ้องต่อศาลตามความในมาตรา ๓๑ ท่านหา้มมิใหศ้าลประทบัเป็นฟ้อง
ตามกฎหมาย เวน้แต่จะเป็นท่ีพอใจศาลวา่ผูรั้บประเมินไดช้ าระค่าภาษีทั้งส้ินซ่ึงถึงก าหนดตอ้งช าระ เพราะ
เวลาซ่ึงท่านใหไ้วต้ามมาตรา ๓๘ นั้นไดส้ิ้นไปแลว้ หรือจะถึงก าหนดช าระระหวา่งท่ีคดียงัอยูใ่นศาล 

ถา้ศาลตดัสินใหล้ดค่าภาษี ท่านใหคื้นเงินส่วนท่ีลดนั้นภายในสามเดือน โดยไม่คิดค่าอยา่งใด 

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๑๙ มาตรา ๓๘ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๔๐ ค่าภาษีนั้น ท่านใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นเป็นผูเ้สีย 
แต่ถา้ท่ีดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ เป็นของคนละเจา้ของเจา้ของโรงเรือน

หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ ตอ้งเสียค่าภาษีทั้งส้ิน ในกรณีเช่นนั้นถา้เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่ง
อ่ืนๆ ไม่เสียภาษี ท่านวา่การขายทรัพยสิ์นทอดตลาดของผูน้ั้นตามมาตรา๔๔ ให้รวมขายสิทธิใดๆ ในท่ีดิน
อนัเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ ยงัคงมีอยูน่ั้นดว้ย 

มาตรา ๔๑ ถา้ผูรั้บประเมินยืน่ค  าร้องและปรากฏวา่ผูรั้บประเมินไดเ้สียหายเพราะทรัพยสิ์น
ว่างลงหรือทรัพยสิ์นช ารุดถึงจ าเป็นตอ้งซ่อมแซมในส่วนส าคญั ท่านว่าพนักงานเจา้หน้าท่ีจะลดค่าภาษี      
ลงตามส่วนท่ีเสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได ้

ถา้ผูร้้องไม่พอใจ ท่านว่าจะร้องขอให้อธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณา    
อีกชั้นหน่ึงก็ได ้ค าตดัสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลนั้นท่านวา่เป็นค าตดัสินเด็ดขาด 

 

หมวด ๓ 
ค่าภาษค้ีาง 

 
มาตรา ๔๒ ถา้ค่าภาษีมิไดช้ าระภายในเวลาท่ีไดก้ าหนดในหมวด ๒ ไซร้ ท่านวา่เงินค่าภาษี

นั้นคา้งช าระ 
มาตรา ๔๓ ถา้เงินค่าภาษีคา้งช าระ ท่านใหเ้พิ่มจ านวนข้ึนดงัอตัราต่อไปน้ี 
(๑) ถ้าช าระไม่ เกินหน่ึงเดือนนับแต่ว ันพ้นก าหนดเวลาท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๘            

ใหเ้พิม่ร้อยละสองคร่ึงแห่งค่าภาษีท่ีคา้ง 
(๒) ถา้เกินหน่ึงเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ใหเ้พิ่มร้อยละหา้แห่งค่าภาษีท่ีคา้ง 
(๓) ถา้เกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ใหเ้พิ่มร้อยละเจด็คร่ึงแห่งค่าภาษีท่ีคา้ง 
(๔) ถา้เกินสามเดือนแต่ไม่เกินส่ีเดือน ใหเ้พิ่มร้อยละสิบแห่งค่าภาษีท่ีคา้ง 

มาตรา ๔๔๒๐ ถ้ามิได้มีการช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในส่ีเดือนตามมาตรา ๔๓           
ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูซ่ึ้งคา้ง
ช าระค่าภาษีเพื่อน าเงินมาช าระเป็นค่าภาษี เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายโดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่งหรือ
ออกหมายยดึ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๔๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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การยึด อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง ให้ปฏิบติัตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความแพง่โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ ถา้ค่าภาษีคา้งอยูแ่ละยงัมิไดช้ าระขณะเม่ือทรัพยสิ์นไดโ้อนกรรมสิทธ์ิไปเป็น
ของเจา้ของใหม่โดยเหตุใดๆ ก็ตาม ท่านวา่เจา้ของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหน้ีค่าภาษีนั้นร่วมกนั 
 

ภาค ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๔๖ ผูใ้ดละเลยไม่แสดงขอ้ความตามท่ีกล่าวไวใ้นมาตรา ๒๐ เวน้แต่จะเป็นด้วย   

เหตุสุดวสิัย ท่านวา่ผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
มาตรา ๔๗ ผู ้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน

เจา้หน้าท่ี ไม่แจง้รายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งข้ึนเม่ือเรียกร้อง ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบ
ค าถามเม่ือพนกังานเจา้หน้าท่ีซักถาม ตามความในมาตรา ๒๑ และ ๒๒ ท่านวา่ผูน้ั้นมีความผิดตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 

มาตรา ๔๘ ผูใ้ด 
(ก) โดยรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจยืน่ขอ้ความเทจ็ หรือใหถ้อ้ยค าเทจ็ หรือตอบค าถามดว้ย

ค าอนัเป็นเท็จหรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือจดัหาทางให้ผูอ่ื้นหลีกเล่ียงการค านวณ
ค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นตามท่ีควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหน่ึง
อยา่งใดทั้งส้ินท่ีจะหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตนตามท่ีควรก็ดี 

ท่านว่าผูน้ั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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บัญชีแสดงท้องทีใ่ช้พระราชบัญญัติภาษ ี
โรงเรือนและทีด่ิน พทุธศักราช ๒๔๗๕ 

 
พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชใ้นจงัหวดัพระนคร ภายในเขตจดัการสุขาภิบาล ดงัได ้ประกาศเม่ือ

วนัท่ี ๑๑ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๔๖๖ คือ 
ตามแนวฝ่ังตะวนัออกแม่น ้ าเจา้พระยา ตั้งแต่ปากคลองสามเสนลงไปถึงถนนสาทรฝ่ังใต ้

เลียบไปตามถนนสาทร ถนนวิทยุ ตดัเส้นตรงไปคลองสามเสน เลียบไปตามคลองสามเสนฝ่ังใต ้จนออก
ปากคลองบรรจบแนวฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาโดยรอบ 

กบัให้มีอาณาเขตห่างจากถนนสาทรฝ่ังใต ้ถนนวิทย ุและเส้นตรงไปคลองสามเสนออกไป
ทางทิศใตอี้กสิบหา้เส้น 

 

พระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและทีด่ินแก้ไขเพิม่เติม พุทธศักราช ๒๔๗๕๒๑ 
 

มาตรา ๔ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นตน้ไปใหย้กเลิกภาษีท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ตามภาค ๒  มาตรา ๑๖, ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
พุทธศกัราช ๒๔๗๕ 

มาตรา ๕ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นตน้ไปให้ลดค่าภาษีตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติั
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศกัราช ๒๔๗๕ ซ่ึงก าหนดเก็บโดยอตัราร้อยละสิบห้าแห่งค่ารายปีลงเป็นเก็บ
โดยอตัราร้อยละสิบสองก่ึงแห่งค่ารายปี 
 

พระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ฉบับที ่๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๒ 
 

มาตรา ๔ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
                                                 
๒๑

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/หนา้ ๒๕๙/๑๔ สิงหาคม ๒๔๗๕ 

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนท่ี ๒๙/หนา้ ๙๐๑/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 
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พระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๓ 
 

มาตรา ๑๙ บรรดาค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีรัฐวิสาหกิจใดยงัมิไดด้ าเนินการช าระหรือ
คา้งช าระอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้รัฐวิสาหกิจนั้นช าระให้เสร็จส้ินภายในหน่ึงปีนับแต่
วนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ แต่ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใดท่ีค้างช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินเป็น
รัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด ก็ให้ค่าภาษี      
ท่ีคา้งช าระนั้นเป็นอนัพบัไป 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกคืนค่าภาษีหากได้มีการช าระไปแล้ว     
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๐ ผูใ้ดมีหน้าท่ีเสียภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพทัยาสุขาภิบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนจงัหวดั แลว้แต่กรณี แต่ยงัมิไดย้ื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพยสิ์นเพื่อเสียภาษี 
หรือยงัมิได้ช าระภาษี หรือช าระภาษียงัไม่ครบถ้วน หากผูน้ั้นได้ติดต่อขอช าระภาษีตามมาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศกัราช ๒๔๗๕ และไดน้ าเงินค่าภาษีไปช าระ
ต่อพนักงานเก็บภาษีภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้ผูน้ั้นไดรั้บยกเวน้โทษ
ทางอาญาและไม่ตอ้งเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มส าหรับเงินค่าภาษีในส่วนท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี    
ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยเหตุท่ีการจดัเก็บภาษีในปัจจุบัน          
มีขั้นตอนมาก และยงัมีวิธีการท่ีจ ากัด อีกทั้ งการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากรัฐวิสาหกิจยงัไม่มี
บทบญัญติัท่ีชัดเจนและเป็นธรรมพอ ดงันั้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการช าระภาษีและเพื่อให้การคิด
ค านวณภาษีเกิดความเป็นธรรมยิ่งข้ึน สมควรปรับปรุงวิธีการในการจดัเก็บและการช าระภาษีทั้ งของ
รัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งข้ึนนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้มีการช าระภาษีท่ีคา้ง
ช าระเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาท้องถ่ินต่อไป สมควรก าหนดเวลาให้มีการน าภาษีท่ีคา้งมาช าระ
ภายในก าหนด  โดยยกเว้นโทษทางอาญารวมทั้ งเงินเพิ่มและค่าปรับต่างๆให้  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี 

                                                 
๒๓

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๙๖/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
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พระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔ 
 

มาตรา ๖ ในกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้ผูรั้บประเมินยื่นค าร้องขอให้พิจารณาประเมินใหม่
ไดใ้หผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูช้ี้ขาด เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอาจมอบ
อ านาจและหนา้ท่ีดงักล่าวใหห้น่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการแทนก็ได ้

มาตรา ๗ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ . ๒๕๓๗  ก าหนดให้มีองค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นราชการ             
ส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนอีกประเภทหน่ึง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เพื่อให้
ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนอกจากน้ีโดยท่ีถ้อยค า
เก่ียวกบัราชการส่วนท้องถ่ินในกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินมีใช้อยู่หลายค าตามรูปแบบของ
ราชการส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีอยู่หลากหลาย สมควรปรับปรุงถ้อยค าดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมถึงราชการ      
ส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๖ ก/หนา้ ๓๘/๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 
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พระราชบัญญตั ิ

ว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน

ของรัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม

ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอ

ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคบัตั้ งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“การเสนอราคา” หมายความว่า การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู ้มี สิทธิท าสัญญากับ

หน่วยงานของรัฐอนัเก่ียวกบัการซ้ือ การจา้ง การแลกเปล่ียน การเช่า การจ าหน่ายทรัพยสิ์น การไดรั้บ
สัมปทานหรือการไดรั้บสิทธิใดๆ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีด าเนินกิจการของรัฐ          
ตามกฎหมายและไดรั้บเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสิ์นลงทุนจากรัฐ 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หนา้ ๗๐/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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“ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง” หมายความวา่ 
(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวฒิุสภา 
(๕) ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก  (๑) และ  (๒ ) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ขา้ราชการการเมือง 
(๖) ขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 
(๗) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
“คณะกรรมการ  ป .ป .ช .” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม        

การทุจริตแห่งชาติ 
มาตรา ๔ ผูใ้ดตกลงร่วมกนัในการเสนอราคา เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีจะให้ประโยชน์แก่

ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูมี้สิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเล่ียงการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือโดยการกีดกนัมิให้มีการเสนอสินคา้หรือบริการอ่ืนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบ     
แก่หน่วยงานของรัฐอนัมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสามปี 
และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหวา่งผูร่้วมกระท าความผิดนั้น หรือ
ของจ านวนเงินท่ีมีการท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

ผูใ้ดเป็นธุระในการชกัชวนใหผู้อ่ื้นร่วมตกลงกนัในการกระท าความผดิตามท่ีบญัญติัไว้
ในวรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๕ ผูใ้ดให ้ขอให ้ หรือรับวา่จะใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด แก่
ผูอ่ื้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะจูงใจใหผู้น้ั้นร่วมด าเนินการใดๆ อนัเป็น
การใหป้ระโยชน์แก่ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูมี้สิทธิท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจใหผู้น้ั้นท าการ
เสนอราคาสูงหรือต ่าจนเห็นไดช้ดัวา่ไม่เป็นไปตามลกัษณะสินคา้ บริการ หรือสิทธิท่ีจะไดรั้บ หรือเพื่อ
จูงใจใหผู้น้ั้นไม่เขา้ร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึง
หา้ปีและปรับร้อยละหา้สิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหวา่งผูร่้วมกระท าความผดินั้น
หรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

ผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด  เพื่อกระท าการ
ตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็นผูร่้วมกระท าความผดิดว้ย 

มาตรา ๖ ผูใ้ดข่มขืนใจผูอ่ื้นให้จ  ายอมร่วมด าเนินการใดๆ ในการเสนอราคาหรือไม่เขา้
ร่วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตอ้งท าการเสนอราคาตามท่ีก าหนด โดยใช้ก าลงั
ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญดว้ยประการใดๆ ให้กลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือ
ทรัพยสิ์นของผูถู้กขู่เข็ญหรือบุคคลท่ีสาม จนผูถู้กข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่    
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ห้าปีถึงสิบปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผูร่้วมกระท า
ความผดินั้น หรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

มาตรา ๗ ผูใ้ดใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไม่มี
โอกาสเขา้ท าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินท่ีมีการเสนอราคาสูงสุดระหวา่งผูร่้วมกระท า
ความผดินั้นหรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

มาตรา ๘ ผูใ้ดโดยทุจริตท าการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้วา่ราคาท่ีเสนอนั้น
ต ่ามากเกินกว่าปกติจนเห็นไดช้ัดว่าไม่เป็นไปตามลกัษณะสินคา้หรือบริการ หรือเสนอผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่าความเป็นจริงตามสิทธิท่ีจะได้รับ โดยมีวตัถุประสงค์เป็น       
การกีดกันการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมและการกระท าเช่นว่านั้ น เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ        
ให้ถูกตอ้งตามสัญญาได้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสามปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวน
เงินท่ีมีการเสนอราคา หรือของจ านวนเงินท่ีมีการท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้ตามวรรคหน่ึง เป็นเหตุให้
หน่วยงานของรัฐตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวตัถุประสงค์ของ
สัญญาดงักล่าว ผูก้ระท าผดิตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐนั้นดว้ย 

ในการพิจารณาคดีความผดิเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถา้มีการร้องขอ 
ใหศ้าลพิจารณาก าหนดค่าใชจ่้ายท่ีรัฐตอ้งรับภาระเพิ่มข้ึนใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองดว้ย 

มาตรา ๙ ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ีเป็นไปเพื่อประโยชน์   
ของนิติบุคคลใด ให้ถือวา่หุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจในการด าเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลในเร่ืองนั้น เป็นตวัการ
ร่วมในการกระท าความผดิดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิดนั้น 

มาตรา ๑๐ เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐผูใ้ดซ่ึงมีอ านาจหรือหน้าท่ีในการอนุมัติ     
การพิจารณาหรือการด าเนินการใดๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอราคาคร้ังใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏ    
แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในคร้ังนั้ นมีการกระท า ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  ละเว้น             
ไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอราคาในคร้ังนั้น มีความผิดฐานกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท 

มาตรา ๑๑ เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐผูใ้ด หรือผูไ้ด้รับมอบหมายจากหน่วยงาน    
ของรัฐผูใ้ด โดยทุจริตท าการออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเง่ือนไข หรือก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน 
อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขนัในการเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม หรือ
เพื่อช่วยเหลือให้ผูเ้สนอราคารายใดได้มีสิทธิเขา้ท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือ
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เพื่อกีดกนัผูเ้สนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเขา้แข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี หรือจ าคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

มาตรา ๑๒ เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐผูใ้ดกระท า ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
หรือกระท าการใดๆ โดยมุ่งหมายมิใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม เพื่อเอ้ืออ านวยแก่ผูเ้ขา้ท าการ
เสนอราคารายใดให้เป็นผูมี้สิทธิท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ  มีความผิดฐานกระท าผิดต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี  หรือจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาท 
ถึงส่ีแสนบาท 

มาตรา ๑๓ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหน่วยงาน
ของรัฐ ซ่ึงมิใช่เป็นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐผูใ้ด กระท า ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกระท า
การใดๆ ต่อเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอ านาจหรือหน้าท่ีในการอนุมติั การพิจารณา หรือการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือท าให้จ  ายอมตอ้งยอมรับการเสนอราคาท่ีมี
การกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าความผดิฐานกระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจด็ปีถึงยีสิ่บปี หรือจ าคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงส่ี
แสนบาท 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระท า
ท่ีเป็นความผดิเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญติัน้ี 

ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาร้องเรียน    
วา่การด าเนินการซ้ือ   การจา้ง   การแลกเปล่ียน   การเช่า การจ าหน่ายทรัพยสิ์น   การไดรั้บสัมปทาน
หรือการไดรั้บสิทธิใดๆ ของหน่วยงานของรัฐคร้ังใดมีการกระท าอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการสอบสวนขอ้เทจ็จริงโดยเร็ว และถา้เห็นวา่มีมูลใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการกบัผูน้ั้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช ด าเนินการ
กล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป ในการด าเนินการของพนักงานสอบสวน  
ใหถื้อรายงานการสอบสวนขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลกั 

(๓) ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นการกระท าของเจา้หน้าท่ี
ของรัฐหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม (๑) และบุคคลอ่ืนท่ีลกัษณะคดีมีความเก่ียวเน่ืองเป็นความผิด
เดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นตวัการ ผูใ้ช้ หรือผูส้นับสนุน ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการ
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในคราวเดียวกนั ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
ด าเนินการสอบสวนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด และเม่ือด าเนินการเสร็จให้ส่งรายงาน
เอกสารและความเห็นไปยงัส านักงานอยัการสูงสุด เพื่อด าเนินการให้มีการฟ้องคดีในศาลซ่ึงมีเขต
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อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีส าหรับผูท่ี้กระท าความผิดนั้น โดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แต่ถ้าคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นว่าการกระท าความผิดดังกล่าวสมควรให้ด าเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน           
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งผลการสอบสวนขอ้เท็จจริง
ไปยงัพนกังานสอบสวนเพื่อเป็นผูด้  าเนินคดีต่อไป 

การด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตดัสิทธิผูเ้สียหายหรือหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเสียหายจากการกระท าความผิดในการเสนอราคา  ในการร้องทุกขห์รือกล่าวโทษตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

มาตรา  ๑๕ ในการสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(๑) แสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อที่จะทราบขอ้เท็จจริงหรือ
พิสูจน์ความผดิและเพื่อจะเอาตวัผูก้ระท าผดิมาฟ้องลงโทษ 

(๒) มีค  าสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติการ
ทั้งหลายอนัจ าเป็นแก่การรวบรวมพยานหลกัฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน 

(๓) ด าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจออกหมายเพื่อเขา้ไปในเคหสถาน  สถานท่ีท าการ 
หรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก 
หรือในระหว่างเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน้ ยึด หรืออายดั เอกสาร ทรัพยสิ์น หรือ
พยานหลกัฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไต่สวนขอ้เท็จจริง และหากยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จในเวลา
ดงักล่าวใหส้ามารถด าเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะแลว้เสร็จ 

(๔) ด าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัว         
ผู ้ถูกกล่าวหา ซ่ึ งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู ้กระท าความผิดหรือเป็นผู ้ซ่ึ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติวา่ขอ้กล่าวหามีมูล เพื่อส่งตวัไปยงัส านกังานอยัการสูงสุด เพือ่ด าเนินการ
ต่อไป 

(๕) ขอให้เจา้พนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนด าเนินการตามหมายของศาล      
ท่ีออกตาม (๓) หรือ (๔) 

(๖) ก าหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการสืบสวนและ
สอบสวนการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี และการประสานงานในการด าเนินคดีระหว่าง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนกังานสอบสวน และพนกังานอยัการ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ และมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน     
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนให้คณะกรรมการ 
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ป .ป .ช .  มีอ านาจแต่งตั้ งอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด า เนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ้ในกรณีเช่นวา่น้ีให้อนุกรรมการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นพนกังาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวนให้ส านักงานอยัการสูงสุด
ด าเนินคดีต่อไป การด าเนินการเก่ียวกบัการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือวา่บทบญัญติัท่ีก าหนดเป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน   
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มาตรา ๑๖ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
                ชวน หลีกภยั 
               นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีในการจดัหาสินคา้และบริการ  
ไม่วา่ดว้ยวิธีการจดัซ้ือหรือการจดัจา้งหรือวิธีอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นการด าเนินการ
โดยใช้เงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเป็นเงินของแผ่นดิน 
รวมทั้ งการท่ีรัฐให้สิทธิในการด าเนินกิจการบางอย่างโดยการให้สัมปทานอนุญาตหรือกรณีอ่ืนใด        
ในลกัษณะเดียวกนัก็เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอนัเป็นกิจการของรัฐ ฉะนั้น การจดัหา
สินคา้และบริการรวมทั้งการให้สิทธิดงักล่าว จึงตอ้งกระท าอยา่งบริสุทธ์ิยุติธรรมและมีการแข่งขนักนั
อยา่งเสรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ แต่เน่ืองจากการด าเนินการท่ีผ่านมามีการกระท าในลกัษณะ
การสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณ์ต่างๆ อนัท าให้มิได้มีการแข่งขนักนัเสนอประโยชน์
สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐอย่างแทจ้ริงและเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ นอกจากนั้น ในบาง
กรณีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐก็มีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนในการท า
ความผิด หรือละเวน้ไม่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีอนัมีผลท าให้ปัญหาในเร่ืองน้ีทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึน 
จึงสมควรก าหนดให้การกระท าดงักล่าวเป็นความผิดเพื่อเป็นการปราบปรามการกระท าในลักษณะ
ดังกล่าว   รวมทั้ งก าหนดลักษณะความผิดและกลไกในการด าเนินการเอาผิดกับผูด้  ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อใหก้ารปราบปรามดงักล่าวมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนจึงจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

------------------------ 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและ

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้และรวมเป็นกฎหมายฉบบัเดียวกนั 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม

ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และจะใชบ้งัคบัในทอ้งท่ีใด มีบริเวณเพียงใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ส าหรับเขตท้องท่ีท่ีได้มีการประกาศให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย      
การผงัเมืองหรือเขตท้องท่ีท่ีได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีบังคับตามเขต          

ของผงัเมืองรวมนั้นโดยไม่ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา๒ 
ส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ  ให้ใช้

บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญติัน้ีบงัคบัไม่ว่าท้องท่ีท่ีอาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้

บงัคบัพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ก็ตาม๓ 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๘๐/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 

๒ มาตรา ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๑๙๒ ลงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้พุทธศกัราช ๒๔๗๖ 
(๕) พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ส านกังานและส่ิงท่ีสร้าง

ข้ึนอยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถึง 
(๑) อฒัจนัทร์หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเพื่อใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชน 
(๒) เข่ือน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน ้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน ้ า ท่าจอด เรือ ร้ัว 

ก าแพง หรือประตู ท่ีสร้างข้ึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนให้บุคคลทั่วไป        
ใชส้อย 

(๓) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
(ก) ท่ีติดหรือตั้งไวเ้หนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตรหรือ      

มีน ้าหนกัรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
(ข) ท่ีติดหรือตั้ งไวใ้นระยะห่างจากท่ีสาธารณะซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแล้ว

ระยะห่างจากท่ีสาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเม่ือวดัจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน ้ าหนัก   
เกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ส าหรับอาคารท่ีก าหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารดว้ย 

“อาคารสูง”๔ หมายความว่า อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยู่หรือเขา้ใช้สอยได้ท่ีมีความสูง
ตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรข้ึนไป การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

                                                                                                                                                                                                
๓ มาตรา ๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “อาคารสูง” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”๕ หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใชพ้ื้นท่ีอาคารหรือ
ส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ี
รวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัตั้งแต่หน่ึงหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 

“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขา้ไปภายใน
เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่หน่ึงพนัตารางเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนไดต้ั้งแต่ห้าร้อย
คนข้ึนไป 

“โรงมหรสพ”๗ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ
ฉายภาพยนตร์แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด และมีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเขา้ชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

“ท่ีสาธารณะ” หมายความว่า ท่ีซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็น    
ทางสัญจรได ้ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

“แผนผงับริเวณ” หมายความวา่ แผนท่ีแสดงลกัษณะ ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดินและ
อาคารท่ีก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยใชห้รือเปล่ียนการใช้ รวมทั้งแสดงลกัษณะและขอบเขต
ของท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินท่ีติดต่อโดยสังเขปดว้ย 

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคล่ือนยา้ย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคญั ขนาด เคร่ืองหมายวสัดุ
และการใชส้อยต่าง ๆ ของอาคาร อยา่งชดัเจนพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินการได ้

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา่ ขอ้ความช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัคุณภาพ
และชนิดของวสัดุ ตลอดจนวิธีปฏิบติัหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนเคล่ือนยา้ย ใช้หรือ
เปล่ียนการใชอ้าคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 

“รายการค านวณ” หมายความวา่ รายการแสดงวธีิการค านวณ ก าลงัของวสัดุการรับน ้ าหนกั 
และก าลงัตา้นทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

                                                                 
๕ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร(ฉบบัท่ี ๓)        
     พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “อาคารชุมนุมคน” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี๓)  
    พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “โรงมหรสพ” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) 
    พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้ึนแทน
ของเดิมหรือไม ่

“ดดัแปลง” หมายความวา่ เปล่ียนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดส่วน น ้าหนกั เน้ือท่ี ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซ่ึงไดก่้อสร้าง
ไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดดัแปลงท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“ซ่อมแซม” หมายความวา่ ซ่อมหรือเปล่ียนส่วนต่าง ๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดิม 
“ร้ือถอน” หมายความวา่ ร้ือส่วนอนัเป็นโครงสร้างของอาคารออกไปเช่น เสา คาน ตง 

หรือส่วนอ่ืนของโครงสร้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
“เขตเพลิงไหม”้ หมายความวา่ บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมอ้าคารตั้งแต่สามสิบหลงัคาเรือน

ข้ึนไปหรือมีเน้ือท่ีตั้งแต่หน่ึงไร่ข้ึนไป รวมทั้งบริเวณท่ีอยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบ
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมด้ว้ย 

“ผูค้วบคุมงาน” หมายความว่า ผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแล    
การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 

 “ผูด้  าเนินการ” หมายความว่า เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารซ่ึงกระท าการก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้งตกลงรับกระท าการ
ดงักล่าวไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผูรั้บจา้งช่วง 

“ผูค้รอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึง ผูจ้ดัการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์
ส่วนกลางตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุดดว้ย 

“ผูต้รวจสอบ”๙ หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น แลว้แต่
กรณี ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนไวต้ามพระราชบญัญติัน้ี 

“นายตรวจ” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหเ้ป็นนายตรวจ 
 
 

                                                                 
๘ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “ผูค้รอบครองอาคาร” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓)  
   พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “ผูต้รวจสอบ” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) 
   พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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“นายช่าง”๑๐ หมายความวา่ ขา้ราชการหรือพนกังานของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหเ้ป็นนายช่าง หรือวศิวกร หรือสถาปนิกซ่ึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมืองแต่งตั้งให้
เป็นนายช่าง 

“ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศ ก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วน
ทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 

“ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ กฎซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจนิติบญัญติัของราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เทศบญัญติั ขอ้บงัคบัสุขาภิบาล ขอ้บญัญติัจงัหวดั ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร หรือ
ขอ้บญัญติัเมืองพทัยา เป็นตน้ 

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”๑๑ หมายความวา่ 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๓)  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
(๖) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ส าหรับในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและ

ใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวง 
(๑) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
(๒) ก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของค าสั่ง

หรือแบบอ่ืนใดท่ีจะใชใ้นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๓) ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

                                                                 
๑๐ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “นายช่าง” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี๓)  
     พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “พนกังานทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
    (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๖ พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่พระท่ีนัง่หรือพระราชวงั 
มาตรา ๗ ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจออกกฎระทรวงยกเวน้ ผอ่นผนั หรือก าหนดเง่ือนไข    

ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนเก่ียวกบัอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีใชใ้นราชการหรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๒) อาคารของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีใชใ้นราชการหรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๓) อาคารขององคก์ารของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย ท่ีใชใ้นกิจการขององคก์ารหรือ

ใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๔) โบราณสถาน วดัวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อการศาสนาซ่ึงมีกฎหมาย

ควบคุมการก่อสร้างไวแ้ลว้โดยเฉพาะ 
(๕) อาคารท่ีท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารท่ีท าการของหน่วยงาน  

ท่ีตั้งข้ึนตามความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ 
(๖)  อาคารท่ีท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
(๗) อาคารชัว่คราวเพื่อใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใชป้ระโยชน์

เป็นการชัว่คราว ท่ีมีก าหนดเวลาการร้ือถอน 

(๘)๑๒ อาคารท่ีกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ องคก์ารของรัฐ
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จดัใหมี้หรือพฒันาเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 
ทั้งน้ี ตอ้งมิใช่การยกเวน้หรือผอ่นผนัเง่ือนไขเก่ียวกบัความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัของอาคาร
หรือความปลอดภยัของผูซ่ึ้งอยูอ่าศยัหรือใชอ้าคาร 

มาตรา ๘๑๓ เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั 
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวก
แก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

 
 

                                                                 
๑๒ มาตรา ๗ (๘) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓ มาตรา ๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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(๑) ประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เน้ือท่ี และท่ีตั้งของอาคาร 
(๒) การรับน ้ าหนกั ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัิของ

วสัดุท่ีใช ้
(๓) การรับน ้าหนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีองรับอาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เคร่ืองกล ความปลอดภยั

เก่ียวกบัอคัคีภยัหรือภยัพิบติัอยา่งอ่ืน และการป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุน่วาย 
(๕) แบบ และจ านวนของหอ้งน ้าและหอ้งส้วม 
(๖) ระบบการจดัการเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจดัแสงสว่าง 

การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน ้ า การบ าบดัน ้ าเสีย และการก าจดัขยะ   
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

(๗) ลกัษณะ ระดบั ความสูง เน้ือท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น หรือระหว่าง

อาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ ทาง หรือท่ีสาธารณะ 
(๙) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ

ส าหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลกัษณะและขนาดของพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนดงักล่าว 
(๑๐) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย และใช้หรือเปล่ียนการใช้

อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
(๑๑) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนเคล่ือนยา้ย ใช้

หรือเปล่ียนการใชอ้าคาร 
(๑๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๑๓) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูด้  าเนินการ ผูค้รอบครอง

อาคารและเจา้ของอาคาร 
(๑๔) คุณสมบติัเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผูต้รวจสอบ  ตลอดจนหลักเกณฑ์ 

วธีิการและเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ 
(๑๕) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบ

อุปกรณ์ประกอบของอาคาร 
(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารหรือผูด้  าเนินการ

ตอ้งท าการประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
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มาตรา ๘ ทวิ๑๔ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภยัของประชาชน ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลกัษณะของส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อใชใ้นการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
อยา่งเดียวกนั หรือออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลกัษณะของส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเล่น
ในสวนสนุกหรือในสถานท่ีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัเป็นอาคารตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการก่อสร้าง 
การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน ้ าหนกั ความปลอดภยั และคุณสมบติัของวสัดุหรือ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงนั้น ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของส่ิงท่ีสร้างข้ึนแต่ละประเภทหรือแต่ละ
ลกัษณะโดยอาจก าหนดใหแ้ตกต่างจากบทบญัญติัของพระราชบญัญติัน้ีได ้

มาตรา ๙๑๕ ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ แลว้ให้
ราชการส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัตามกฎกระทรวงนั้น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ 

ในกรณีท่ียงัมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘  ให้ราชการ     
ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นได ้

ในกรณีท่ีไดมี้การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแลว้ ถา้ต่อมามี
การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองนั้น ให้ขอ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวง
เป็นอนัยกเลิก และให้ขอ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใช้
บงัคบัต่อไปไดจ้นกวา่จะมีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ี
กฎกระทรวงนั้นใชบ้งัคบั 

การยกเลิกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามวรรคสามยอ่มไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการ
ท่ีไดก้ระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 

มาตรา ๑๐๑๖ ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ แลว้ให้
ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในเร่ืองนั้นไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพิ่มเติมจากท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎกระทรวงโดยไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 

(๒) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว
เน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน 

                                                                 
๑๔ มาตรา ๘ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕ มาตรา ๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๖
 มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 389 

การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม (๒) ให้มีผลใชบ้งัคบัไดเ้มื่อไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความ
เห็นชอบในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 
ถา้ไม่ใหค้วามเห็นชอบ ใหแ้จง้เหตุผลใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นทราบดว้ย 

ถา้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคสาม ให้ถือวา่คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใ้ห้ความเห็นชอบในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นแลว้ 
และใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถา้รัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น ใหถื้อวา่รัฐมนตรีไดอ้นุมติัตามวรรคสอง 

มาตรา ๑๐ ทวิ๑๗ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
เห็นว่าขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใดท่ีออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ 
หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอ้ก าหนดท่ีก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชน
เกินความจ าเป็นหรือก่อให้เกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของประชาชน ให้รัฐมนตรี
มีอ านาจแจง้ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นด าเนินการยกเลิกหรือแกไ้ขขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงักล่าวเสียใหม่ได ้

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อย
ยี่สิบวนันับแต่วนัรับแจง้จากรัฐมนตรี ก าหนดวนัดงักล่าวให้หมายถึงวนัในสมยัประชุมของราชการ   
ส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถ่ินตามวรรคหน่ึงย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อ    
การด าเนินการท่ีไดก้ระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 

มาตรา ๑๑ ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เม่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ 
หรือมาตรา ๑๐ ถา้ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองใหบ้งัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ย   การผงัเมือง 

มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีสมควรห้ามการก่อสร้างดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยและใชห้รือ
เปล่ียนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหน่ึงบริเวณใด  แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง หรือ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามการ
ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย และใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร ในบริเวณนั้นเป็นการชัว่คราวได ้
และให้ด าเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีประกาศนั้นมีผลใช้
บงัคบั 
                                                                 
๑๗ มาตรา ๑๐ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ถา้ไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
ใหป้ระกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลิก 

มาตรา ๑๓ ทวิ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซ่ึงจะตอ้ง
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืนแจง้ขอ้ห้าม 
ขอ้จ ากดั หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร หรือการด าเนินการ
อยา่งอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ี ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพื่อด าเนินการตาม (๒) 

(๒) ให้ราชการส่วนท้องถ่ินจดัให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข    
ในการขออนุญาตและการอนุญาตด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัน้ี ตลอดจนขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้
ตาม (๑) ไวจ้  าหน่ายหรือใหแ้ก่ประชาชนซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ค าเตือนไวใ้นใบอนุญาตท่ีไดอ้อกให้ตามพระราชบญัญติัน้ี
วา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ียงัคงมีหน้าท่ีตอ้งขออนุญาตเก่ียวกบัอาคารนั้นตามกฎหมาย
อ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปดว้ย 

(๔) ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจจดัให้มีแบบแปลนอาคารต่างๆ ท่ีไดม้าตรฐานและถูกตอ้ง
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงและหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติั
น้ีไวจ้  าหน่ายหรือใหแ้ก่ประชาชนได ้

มาตรา ๑๓ ตรี๑๙ ถา้ผูซ่ึ้งจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั 
(๑) การก าหนดระยะหรือระดบัระหว่างอาคารกบัอาคาร หรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้นหรือ

ระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ หรือท่ีสาธารณะ หรือ 
(๒) การก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย และใช้หรือเปล่ียน

การใชอ้าคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ผูน้ั้นมีสิทธิหารือไปยงัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือ และให้เจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินตอบขอ้หารือนั้นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นว่า    
มีความจ าเป็นตอ้งขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด ก็ให้
ขยายก าหนดเวลาดงักล่าว ออกไปอีกไดไ้ม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวนั 

ในกรณีท่ีผูห้ารือตามวรรคหน่ึงไดด้ าเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารโดยถือปฏิบติัตามค าตอบขอ้หารือของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ถา้ต่อมาปรากฏวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ไดต้อบขอ้หารือไปโดยผิดพลาดเป็นเหตุให้ผูห้ารือไดด้ าเนินการดงักล่าวไป โดยไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติั

                                                                 
๑๘ มาตรา ๑๓ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๙ มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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แห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ั้นไม่ตอ้งรับโทษ 

 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 
มาตรา ๑๔ ใหมี้คณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดว้ยอธิบดีกรมโยธาธิการและ

ผงัเมือง * เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทน
กรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมทางหลวง ผูแ้ทนกรมอยัการ ผูแ้ทนส านกัผงัเมือง ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แห่งละหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิ
อีกไม่เกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและให้หวัหนา้ส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่น

ต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผูไ้ด้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองคราวติดต่อกนั 
มาตรา ๑๖ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี

แต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหอ้อก 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุกเวน้

แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตอ้งมีกรรมการมาประชุม   

ไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 



 392 

กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๘๒๐ ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหค้  าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ทว ิ
(๒) ใหค้วามเห็นชอบในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามมาตรา ๑๐ (๒) 

(๓)๒๑ ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือส่วนราชการในการปฏิบติัการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๔)๒๒ ก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ี
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๕)๒๓ รับข้ึนทะเบียนและเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ 

(๖)๒๔ ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายไดใ้ห้น ามาตรา ๑๗ มาใช้
บงัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐๒๕ ให้จดัตั้งส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารข้ึนในกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง* มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

(๑) ปฏิบติังานธุรการและงานวชิาการใหแ้ก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบติังานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ 
(๓) ประสานงานและใหค้วามช่วยเหลือแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการหน่วยงาน

ของรัฐในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ตลอดจนใหค้ าแนะน าแก่ภาคเอกชน 
(๔) ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
 

                                                                 
๒๐ มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑ มาตรา ๑๘ (๓) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๑๘ (๔) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒๓ มาตรา ๑๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๔ มาตรา ๑๘ (๖) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๕ มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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หมวด ๓ 
การก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลือ่นย้าย และใช้หรือเปลีย่นการใช้อาคาร 

 
มาตรา ๒๑๒๖ ผูใ้ดจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตอ้งได้รับใบอนุญาต      

จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

มาตรา ๒๑ ทวิ๒๗ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารชนิดหรือประเภทท่ี
กฎกระทรวงก าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร        
ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ
ดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒๒๘ ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคารดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน หรือแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

(๑) อาคารท่ีมีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่
ความสูงของอาคาร 

(๒) อาคารท่ีอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่สองเมตร 

มาตรา ๒๓๒๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๔๓๐ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๕๓๑ ในกรณีท่ีเป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผล ให้ผูข้อรับใบอนุญาต
ทราบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละ   
ไม่เกินส่ีสิบห้าวนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผูข้อรับใบอนุญาต
ทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้น แลว้แต่กรณี 

                                                                 
๒๖ มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๗ มาตรา ๒๑ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๙ มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๐ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๑ มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ในกรณีท่ีเจา้พนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่งไม่อนุญาตให้เจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินแจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชกัชา้ 

มาตรา ๒๖๓๒ ในกรณีท่ีการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารท่ีขอ
อนุญาตนั้น มีลกัษณะหรืออยูใ่นประเภทท่ีไดก้ าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ย
วิชาชีพวิศวกรรมหรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถา้
วิศวกรหรือสถาปนิกผูรั้บผิดชอบในการนั้ นตามท่ีระบุไวใ้นค าขอมิได้เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดงักล่าว แลว้แต่กรณี 
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินปฏิเสธไม่รับพิจารณาค าขอนั้น 

มาตรา ๒๗๓๓ ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
สั่งให้ผูข้อรับใบอนุญาตแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ  แบบแปลน 
หรือรายการค านวณท่ีไดย้ืน่ไว ้เพื่อใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ หรือขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหน้ ามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เม่ือผู ้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผงับริเวณ  แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวนั  แต่ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง  
ในสาระส าคญัผิดจากค าสั่งของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ในกรณีน้ีให้ถือว่าเป็นการยื่นค าขอใหม่ และให้
ด าเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป 

มาตรา ๒๘๓๔ ในกรณีท่ีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ี
ไดย้ืน่มาพร้อมกบัค าขอรับใบอนุญาตกระท าโดยผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิศวกร ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบั
รายการค านวณ 

มาตรา ๒๘ ทวิ๓๕ ในกรณีท่ีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียด
ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับค าขอรับ
ใบอนุญาตกระท าโดยผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาปนิก ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัรายละเอียดดา้น
สถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร เวน้แต่ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ 

                                                                 
๓๒ มาตรา ๒๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๓ มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๔ มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๕ มาตรา ๒๘ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๒๙๓๖ เม่ือไดรั้บใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตมีหนงัสือแจง้ช่ือผูค้วบคุม
งานกบัวนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการด าเนินการตามท่ีไดรั้บอนุญาตให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบพร้อมทั้ง
แนบหนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานมาดว้ย 

ผูค้วบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจา้ของอาคารก็ได้ เวน้แต่จะเป็นการตอ้งห้าม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรมหรือกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรม 

มาตรา ๓๐๓๗ ถ้าผูไ้ด้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตวัผูค้วบคุมงานท่ีได้แจ้งช่ือไวห้รือ       
ผูค้วบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผูค้วบคุมงาน  ให้มีหนงัสือแจง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ แต่ทั้งน้ี   
ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหนา้ท่ีทางแพง่ระหวา่งผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกบัผูค้วบคุมงานนั้น 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกตามวรรคหน่ึง  ผูไ้ด้รับใบอนุญาตต้องระงบัการด าเนินการ
ตามท่ีได้รับอนุญาตไวก่้อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งช่ือและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของ             
ผูค้วบคุมงานคนใหม่ใหแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้ 

มาตรา ๓๑๓๘ ห้ามมิให้ผูใ้ดจดัให้มีหรือด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคารให้ผิดไปจากแผนผงับริเวณ  แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนท่ีได้รับ
อนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจาก   
ท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิเวน้แต่ 

(๑) เจา้ของอาคารนั้นไดย้ืน่ค  าขออนุญาตและไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ใหท้ าการแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้

(๒) เจา้ของอาคารนั้นไดแ้จง้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบแลว้หรือ 
(๓) การด าเนินการดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือเป็นกรณีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้น ามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบ้งัคบัแก่การด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) 

แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 
ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  เป็นการฝ่าฝืน      

ความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการกระท าของผูค้วบคุมงาน เวน้แต่ผูค้วบคุมงานจะพิสูจน์ไดว้่าเป็น
การกระท าของผูอ่ื้นซ่ึงผูค้วบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งขอ้ทกัท้วงการกระท าดังกล่าวให้เจ้าของหรือ         
ผูค้รอบครองอาคาร และผูด้  าเนินการทราบแลว้ แต่บุคคลดงักล่าวไม่ยอมปฏิบติัตาม 

                                                                 
๓๖ มาตรา ๒๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๗ มาตรา ๓๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๘ มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๓๒๓๙ อาคารประเภทควบคุมการใช ้คือ อาคารดงัต่อไปน้ี 

(๑)๔๐ อาคารส าหรับใชเ้ป็นคลงัสินคา้ โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
   (๒) อาคารส าหรับใชเ้พื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข 
หรือกิจการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารประเภทควบคุม    
การใช ้หรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิไดก้ระท าการดงักล่าวเสร็จแลว้ ให้แจง้เป็นหนงัสือ ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินทราบตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคารนั้นใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดงัท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต หรือท่ีไดแ้จง้ไว้
ตามมาตรา ๓๙ ทว ิภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทวิแลว้    
ก็ใหอ้อกใบรับรองให้แก่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิเพื่อใหมี้การใชอ้าคารนั้นตามท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทวิ ได ้แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มิไดท้  าการตรวจสอบ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนั้นเพื่อกิจการดงัท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิต่อไปได ้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้     
บุคคลใดใชอ้าคารนั้นเพื่อกิจการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ทว ิ

มาตรา ๓๒ ทวิ๔๑ เจา้ของอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ต้องจัดให้มีผู ้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู ้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม  แล้วแต่กรณี  ท าการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟ้าและ      
การจดัแสงสวา่ง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบัอคัคีภยั การป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตุชุลมุน
วุน่วาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้ า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอ่ืนๆ ของ
อาคารท่ีจ าเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพยสิ์น แลว้รายงาน

                                                                 
๓๙ มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๐ มาตรา ๓๒ (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๑ มาตรา ๓๒ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ทั้ งน้ี ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ให้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึง            
โดยมิชกัช้า เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือด าเนินการตามมาตรา  ๔๖หรือ
มาตรา ๔๖ ทว ิแลว้แต่กรณี ต่อไป 

มาตรา ๓๓๔๒ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ใชห้รือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดงักล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวน้แต่จะไดรั้บ
ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือไดแ้จง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบแลว้ และให้น ามาตรา ๒๕ 
และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทว ิแลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัแก่การเปล่ียนการใชอ้าคารประเภทควบคุมการใช้
ส าหรับกิจการหน่ึงไปใชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใชส้ าหรับอีกกิจการหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔๔๓ ห้ามมิให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีตอ้งมีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน
เพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๘ (๙) ดดัแปลง หรือใช้
หรือยนิยอมให้บุคคลอ่ืนดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืน ทั้งน้ี
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ขอ้ห้ามตามวรรคหน่ึงให้ถือว่าเป็นภาระติดพนัในอสังหาริมทรัพยน์ั้นโดยตรงตราบ    
ท่ีอาคารนั้นยงัมีอยู่ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการโอนท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถนั้นต่อไปยงั
บุคคลอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๓๕๔๔ ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา ๒๒  ให้ใช้ได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต ถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  า
ขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ และเม่ือไดย้ื่นค าขอดงักล่าวแลว้ ให้ด าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินจะสั่งไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๓๖๔๕ ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแก่กนั
มิได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 
 

                                                                 
๔๒

 มาตรา ๓๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๓ มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๔ มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๕ มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๓๗๔๖ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ 
ตาย ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกของบุคคลดังกล่าวซ่ึงประสงค์จะท าการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคล่ือนยา้ย ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารนั้นต่อไป ตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบภายใน
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นวา่น้ีให้ถือวา่ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกดงักล่าว
เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตนั้นแทน 

มาตรา ๓๘ ในระหว่างการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารแล้วแต่
กรณี ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งเก็บใบอนุญาตแผนผงับริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ไวใ้นบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้กระท าการดงักล่าวหน่ึงชุด และพร้อมท่ีจะให้นายช่างหรือนายตรวจ
ตรวจดูได ้

ให้ผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒หรือ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ อาคารนั้น 

มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดใน
สาระส าคญั ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกบัใบอนุญาต
หรือใบรับรอง แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๓๙ ทวิ๔๗ ผูใ้ดจะก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารโดยไม่ยื่น   
ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก็ไดโ้ดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) แจง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดพร้อมทั้ง
แจง้ขอ้มูลและยืน่เอกสารดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) ช่ือของผูรั้บผิดชอบงานออกแบบอาคารซ่ึงจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
และจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

                                                                 
๔๖ มาตรา ๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔๗
 มาตรา ๓๙ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(ข) ช่ือของผูรั้บผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารซ่ึงจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพ
วศิวกรรม และจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

(ค) ช่ือของผูค้วบคุมงานซ่ึงจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็น
ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพวศิวกรรม และจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการ
แจง้เวยีนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

(ง) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
(จ) หนงัสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วา่ตนเป็นผูอ้อกแบบอาคาร 

เป็นผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร หรือจะเป็นผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรับรองวา่การก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้นถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง
และขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ 

(ฉ) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ
ของอาคารที่จะก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยซ่ึงมีค ารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข)     
วา่ตนเป็นผูอ้อกแบบอาคารและเป็นผูอ้อกแบบและค านวณอาคารนั้น 

(ช) วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว 
(๒) ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารในกรณีท่ีเป็น

การแจง้การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 
ถา้ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการตามท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึงครบถว้นแลว้  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้น ภายในวนัท่ี
ไดรั้บแจง้ และใหผู้แ้จง้เร่ิมตน้ด าเนินการก่อสร้างดดัแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไว้
ไดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบแจง้ 

ใหน้ ามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบ้งัคบัแก่ใบรับแจง้ตามมาตราน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ตรี๔๘ ในกรณีที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้
ขอ้มูลหรือยื่นเอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมี
อ านาจสั่งให้ผูแ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง
ดงักล่าว 

ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัท่ีได้ออกใบรับแจง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่
วนัท่ีเร่ิมการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามท่ีได้แจง้ไว ้แลว้แต่กรณีถา้เจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินไดต้รวจพบว่าการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารท่ีไดแ้จง้ไว  ้แผนผงับริเวณ 

                                                                 
๔๘ มาตรา ๓๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิไม่
ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราช 
บญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 
๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็วและให้มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ 
แลว้แต่กรณี 

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมิไดมี้หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งให้ผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือวา่การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารดงักล่าว
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) การกระท าดงักล่าวเป็นการรุกล ้าท่ีสาธารณะ 
(๒) การกระท าดงักล่าวท่ีเก่ียวกบัระยะหรือระดบัระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย 

ทางเท้า หรือท่ีสาธารณะ  เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือ 

(๓) การกระท าดงักล่าวท่ีเก่ียวกบับริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย 
และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด  เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมวด ๓ ทว ิ
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ่ประกอบกจิการเกีย่วกบัโรงมหรสพ๔๙ 

 
มาตรา ๓๙ จัตวา การก่อสร้าง ดดัแปลง เคล่ือนยา้ย ร้ือถอน หรือตรวจสอบอาคารท่ีใช้

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีดว้ย 
มาตรา ๓๙ เบญจ ห้ามมิให้เจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้

ผู ้ใดใช้อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมหรสพ  เว ้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคาร               
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี 

ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอ านาจพิจารณาออกใบอนุญาต 
เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายใุบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ ดงัต่อไปน้ี 

                                                                 
๔๙ หมวด ๓ ทว ิมาตรา ๓๙ จตัวา มาตรา ๓๙ เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ เพิ่มโดย 
     พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง*  เป็นประธาน
กรรมการ ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเป็นกรรมการ และให้ผูอ้  านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการ  และผงัเมือง*     
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจงัหวดัอ่ืน ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สาธารณสุขจงัหวดั หวัหนา้ต ารวจภูธรจงัหวดัเป็นกรรมการ และใหโ้ยธาธิการ
และผงัเมืองจงัหวดั*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก และให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลว้แต่กรณีเป็นผูมี้อ  านาจลงนามออกใบอนุญาต 
เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายใุบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทน ใบอนุญาตตามวรรคสอง 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึน     
กับคนดูและจ านวนและระยะห่างของส่ิงของหรือส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารท่ีใช้เป็น        
โรงมหรสพ เช่น ห้องฉาย ทางเข้าออก ประตู ท่ีนั่งคนดู ทางเดิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด         
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ ฉ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี 
โดยใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ของปีท่ีสองนบัแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับโรงมหรสพ  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด          
ในกฎกระทรวง 

เจ้าของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมส้ินอายุและ   
เม่ือไดย้ื่นค าขอดงักล่าวแลว้ให้ประกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่ผูมี้อ  านาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ 
จะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

 

หมวด ๔ 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

มาตรา ๔๐๕๐ ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารโดยฝ่าฝืน
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินที่ออกตามพระราชบญัญติัน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการดงัน้ี 

                                                                 
๕๐ มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(๑) มีค  าสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุมงาน ผูด้  าเนินการลูกจา้ง หรือ
บริวารของบุคคลดงักล่าว ระงบัการกระท าดงักล่าว 

(๒) มีค  าสั่งหา้มมิใหบุ้คคลใดใชห้รือเขา้ไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณท่ีมีการ
กระท าดงักล่าว และจดัให้มีเคร่ืองหมายแสดงการห้ามนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ  อาคารหรือ
บริเวณดงักล่าว และ 

(๓) พิจารณามีค าสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนั    
นบัแต่วนัท่ีไดมี้ค าสั่งตาม (๑) 

มาตรา ๔๑๕๑ ถ้าการกระท า ตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีท่ีสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลง     
ให้ถูกตอ้งได้ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของอาคารยื่นค าขออนุญาตหรือด าเนินการแจง้
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ต้อง       
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไป
อีกก็ได ้และใหน้ ามาตรา ๒๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒๕๒ ถา้การกระท า ตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๑               
ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุมงานหรือผูด้  าเนินการ    
ร้ือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดย
ให้ด าเนินการร้ือถอนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ 
(๑๑) หรือ ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา๑๐ 

มาตรา ๔๓๕๓ ถา้ไม่มีการร้ือถอนอาคารตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๒ 
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(๑) ยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้าม   
มาตรา ๔๒ ได้ล่วงพน้ไป ขอให้ศาลมีค าสั่งจบักุมและกกัขงับุคคลซ่ึงมิได้ปฏิบติัการตามค าสั่งของ      
เจา้พนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๒ โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคบั     
โดยอนุโลม 

(๒) ด าเนินการหรือจดัให้มีการร้ือถอนอาคารดงักล่าวไดเ้องโดยจะตอ้งปิดประกาศ
ก าหนดการร้ือถอนไวใ้นบริเวณนั้นแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั และเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร 
ผูรั้บผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรั้บผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ผูค้วบคุมงาน และ

                                                                 
๕๑

 มาตรา ๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๒ มาตรา ๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๓ มาตรา ๔๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ผูด้  าเนินการ จะตอ้งร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็น
ผูก้ระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ในการด าเนินการร้ือถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือผูซ่ึ้ง
ด าเนินการแทนเจา้พนักงานทอ้งถ่ินไดใ้ช้ความระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตาม
วรรคหน่ึงจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งด าเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ไม่ได ้

วสัดุก่อสร้างท่ีถูกร้ือถอนและส่ิงของท่ีขนออกจากอาคารส่วนท่ีมีการร้ือถอนให ้      
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจยึดและเก็บรักษาไวห้รือขายและถือเงินไวแ้ทนได้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ 
วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และถา้เจา้ของมิไดเ้รียกเอาทรัพยสิ์นหรือเงินนั้นคืนภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการร้ือถอน ให้ทรัพยสิ์นหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นเพื่อ
น ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนอาคารตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา  ๔๔๕๔ ในกรณี ท่ี มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๓๓                 
ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารระงบัการใชอ้าคารส่วนท่ียงัไม่ได้
รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือท่ีไม่ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะไดรั้บใบรับรองใบอนุญาต 
หรือไดแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิแลว้ 

มาตรา ๔๕๕๕ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้รอบครองพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนดงักล่าวหรือผูท่ี้กระท าการฝ่าฝืน
มาตรา ๓๔ ระงบัการกระท านั้น และสั่งให้บุคคลดงักล่าวด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงพื้นท่ีหรือส่ิงท่ี
สร้างข้ึนให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และให้น ามาตรา ๔๓มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีอาคารซ่ึงก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยโดยได้รับอนุญาต  
ตามพระราชบญัญติัน้ี หรือได้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั      
มีสภาพหรือมีการใช้ท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น หรืออาจไม่ปลอดภยั
จากอคัคีภยัหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหด้ าเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด  ในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรคหน่ึง และ           
ถ้าอาคารนั้นอาจเป็นภยนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น ให้เจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหร้ื้อถอนอาคารนั้นไดโ้ดยใหน้ ามาตรา ๔๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                                                                 
๕๔

 มาตรา ๔๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๕ มาตรา ๔๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๔๖ ทวิ๕๖ ในกรณีท่ีอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบไฟฟ้าและการจดั
แสงสวา่ง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบัอคัคีภยั การป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุน่วาย 
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้ า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคาร
ตามมาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใชท่ี้อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายหรือทรัพยสิ์นหรือ
อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจดงัน้ี 

(๑) มีค  าสั่งห้ามมิให้เจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารใชห้รือยินยอมให้บุคคลใด
ใชอุ้ปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และจดัให้มีเคร่ืองหมายแสดงการห้ามนั้นไวท่ี้อุปกรณ์ หรือบริเวณท่ีเปิดเผย
และเห็นไดง่้ายท่ีอยูใ่กลก้บัอุปกรณ์นั้น 

(๒) มีค  าสั่งให้เจา้ของอาคารด าเนินการแกไ้ขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยูใ่นสภาพท่ี
ปลอดภยัหรือสามารถใชง้านไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ในกรณีมีเหตุ
อนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปอีกก็ได ้

ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง และหาก
อุปกรณ์ดงักล่าวมีผลท าให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ท่ีอาจเป็นภยนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งห้ามใชอ้าคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไวก่้อนก็
ได ้และตอ้งจดัให้มีเคร่ืองหมายแสดงการห้ามนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ บริเวณอาคารหรือ
บริเวณดงักล่าว 

มาตรา ๔๗๕๗ การสั่งหรือการแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ีนอกจาก
กรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทว ิให้ท าเป็นหนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับให้ผู ้
ขอรับใบอนุญาต ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารผูด้  าเนินการ
หรือผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผูน้ั้น หรือจะท าเป็นบนัทึกและให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ
รับทราบก็ได ้

ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจด าเนินการตามวรรคหน่ึงได้ให้ปิดประกาศ   
ส าเนาค าสั่งหรือหนังสือแจง้ แล้วแต่กรณี ไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้ ง
อาคารท่ีท าการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใช้หรือเปล่ียนการใช้นั้นและให้ถือว่าผูข้อรับ
ใบอนุญาต ผูไ้ด้รับใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารผูด้  าเนินการ 
หรือผูค้วบคุมงานไดท้ราบค าสั่งหรือหนงัสือแจง้นั้นแลว้เม่ือพน้ก าหนดเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การปิด
ประกาศดงักล่าว 

                                                                 
๕๖ มาตรา ๔๖ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๗ มาตรา ๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๔๗ ทวิ๕๘ การแจง้ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีสั่งให้ระงบัการกระท าท่ีเป็น
การฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีหรือให้ร้ือถอนอาคาร ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ผูซ่ึ้งจะต้องรับค าสั่งดงักล่าว ณ ภูมิล าเนาของผูน้ั้น และให้ปิดประกาศค าสั่ง
ดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระท าดงักล่าวและให้ถือว่าผูซ่ึ้ง
จะตอ้งรับค าสั่งไดท้ราบค าสั่งนั้นแลว้เม่ือพน้ก าหนดสามวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การปิดประกาศดงักล่าว 

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจ   
เข้าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้ งอาคารท่ีมี เหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัน้ี ในเวลาระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น 
และเพื่อการน้ีให้มีอ านาจสอบถามขอ้เท็จจริง หรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจาก
บุคคลท่ีอยูห่รือท างานในสถานท่ีนั้น 

มาตรา ๔๙๕๙ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ซ่ึงมีความรู้หรือคุณวฒิุตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงใหเ้ป็นนายตรวจหรือนายช่างได ้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
หรือไดรั้บการร้องขอจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง*มีอ านาจแต่งตั้งวิศวกร
หรือสถาปนิกเป็นนายช่างไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๙ ทวิ๖๐ ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร    
โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ น้ี  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน ท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี และเจา้พนักงานทอ้งถ่ินได้ด าเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 
แล้วแต่กรณี  แต่มิได้มีการปฏิบัติตามค าสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  และมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ผูรั้บผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร หรือผูรั้บผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูค้วบคุมงาน
อาจเป็นผูก้ระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าดงักล่าว ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ให้บุคคลเช่นวา่นั้น
ทราบ และให้มีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็น         
การกระท าของผูอ่ื้น  หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผูอ่ื้นให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ด าเนินการแจง้ช่ือและการกระท าของบุคคลเช่นวา่นั้นให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและให้แจง้
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยวิศวกรและกฎหมายว่า
ดว้ยสถาปนิก 

 

                                                                 
๕๘ มาตรา ๔๗ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๙ มาตรา ๔๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๐ มาตรา ๔๙ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
     ต่อมาแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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หมวด ๕ 
การอทุธรณ์ 

 
มาตรา ๕๐๖๑ ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดัประกอบด้วย

ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง*ผูแ้ทนส านักงาน
อยัการสูงสุด ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรม และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  เป็นกรรมการ และ
กรรมการอ่ืนอีกไม่เกินหกคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิ ในจ านวนน้ีให้มีผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่สองคน และใหห้วัหนา้ส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง (๑) ตอ้งไม่เป็นผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีราชการ
ของกรุงเทพมหานครหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจงัหวดั 

(๒)๖๒ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพทัยา หรือเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนประกอบดว้ย 
ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ อยัการจงัหวดัซ่ึงเป็นหัวหน้าท่ีท าการอยัการจงัหวดั  และ
บุคคลอ่ืนอีกไม่เกินหกคนซ่ึงปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นผูแ้ต่งตั้ง ในจ านวนน้ีให้แต่งตั้งจากภาคเอกชน
ไม่นอ้ยกวา่สองคนเป็นกรรมการ และใหโ้ยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหน่ึง (๒) ตอ้งไม่เป็นผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

ให้น ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บงัคบัแก่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) มีหนงัสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค าหรือสั่งให้บุคคลดงักล่าวส่งเอกสาร 

หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ 
(๓) สอบถามขอ้เท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา

วนิิจฉยัอุทธรณ์ 

                                                                 
๖๑ มาตรา ๕๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม  (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู ้ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเขา้ไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารอนัเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์  
ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กก็ได ้

มาตรา ๕๑ ทวิ๖๓ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการข้ึน    
คณะหน่ึงหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีมอบหมายก็ได ้

ให้น ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช้บงัคบัแก่การปฏิบัติ
หนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๒๖๔ ผูข้อรับใบอนุญาต ผูไ้ด้รับใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิและ        
ผู ้ได้รับค าสั่ งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติ น้ี มี สิทธิอุทธรณ์ค าสั่ งดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้ท าเป็นหนงัสือและยืน่ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินผูอ้อกค าสั่ง
ดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดไป               
ยงัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงภายในหกสิบ   
วนันับแต่วนัที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจง้ค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์และ         
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ถา้ผูอุ้ทธรณ์ไม่เห็นด้วยกบัค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวนั   
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลไดมี้ค า วินิจฉยั หรือค าพิพากษาเป็น
ประการใด ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินปฏิบติัตามนั้น 

ในระหวา่งอุทธรณ์ หา้มมิใหผู้อุ้ทธรณ์หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินกระท าการใดแก่อาคาร
อนัเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เวน้แต่อาคารนั้ นจะเป็นภยนัตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมี
ลกัษณะซ่ึงไม่อาจรอได ้

ใหน้ ามาตรา ๔๗ มาใชบ้งัคบัแก่การแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 
 
 
 

                                                                 
๖๓ มาตรา ๕๑ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๔ มาตรา ๕๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวด ๖ 
นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ๖๕ 

 
มาตรา ๕๓ ใหน้ายช่างหรือนายตรวจมีอ านาจเขา้ไปในบริเวณท่ีมีการก่อสร้างดดัแปลง 

ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร เพื่อตรวจสอบวา่ไดมี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราช บญัญติัน้ีหรือไม่ 
และเพื่อการน้ีให้มีอ านาจสอบถามขอ้เท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจาก
บุคคลท่ีอยูห่รือท างานในสถานท่ีนั้น 

มาตรา ๕๔ เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าอาคารใดซ่ึงได้ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนหรือ
เคล่ือนยา้ยเสร็จแลว้นั้น ไดก้ระท าข้ึนโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือมีเหตุอนัควร
สงสัยวา่อาคารใดมีการใช้หรือเปล่ียนการใช้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ หรืออาคารใดมีลกัษณะตามมาตรา ๔๖ ให้นายช่างมีอ านาจเขา้ไปตรวจอาคารและบริเวณ
ท่ีตั้งอาคารนั้นได ้และเพื่อการน้ีให้มีอ านาจสอบถามขอ้เท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลกัฐาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจากบุคคลท่ีอยูห่รือท างานในสถานท่ีนั้น 

มาตรา ๕๕ ในการปฏิบติัการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายช่างหรือนายตรวจ
ตอ้งกระท าการในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น และ
ในการน้ีให้นายช่างหรือนายตรวจแสดงบตัรประจ าตวัเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอบตัรประจ าตวัให้
เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕ ทวิ๖๖ ห้ามมิให้ผูใ้ดท าการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวน้แต่ผูน้ั้นเป็นผู ้
ตรวจสอบตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕๕ ตรี๖๗ ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบท าการตรวจสอบอาคารตามมาตรา  ๓๒ ทว ิ
โดยฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราช 
บญัญติัน้ี ใหน้ ามาตรา ๔๙ ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 
 
 

                                                                 
๖๕ ช่ือของหมวด ๖ “นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั 
      ควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๖ มาตรา ๕๕ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๗ มาตรา ๕๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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หมวด ๗ 
เขตเพลงิไหม้ 

 
มาตรา ๕๖ เม่ือเกิดเพลิงไหมใ้นบริเวณใดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลิงไหมใ้ห้เจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไ้ว ้ณ ส านกังานของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น และบริเวณท่ีเกิดเพลิง
ไหมโ้ดยมีแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระท าอนัตอ้งห้ามตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕๗๖๘ ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีเกิดเพลิงไหม ้ห้ามมิให้ผูใ้ดก่อสร้างดดัแปลง 
ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารในเขตเพลิงไหม ้และให้ผูรั้บใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้างดดัแปลง ร้ือถอน 
หรือเคล่ือนยา้ยอาคารหรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดงักล่าวอยูแ่ลว้ ก่อนวนัท่ีเกิดเพลิงไหมร้ะงบั
การกระท าตามท่ีไดรั้บอนุญาต หรือท่ีไดแ้จง้ไวน้ั้นตามระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

ให้น ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒  และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคบัแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติ     
ในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

บทบญัญติัในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การก่อสร้างอาคารชัว่คราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข ์ซ่ึงจดัท าหรือควบคุม

โดยทางราชการ 
(๒) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้สอย

ชัว่คราว 
มาตรา ๕๘ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้

หรือไม่ โดยค านึงถึงประโยชน์ในการป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุขการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม    
การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
เสนอความเห็นพร้อมดว้ยแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมต่้อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณี
ท่ีเขตเพลิงไหมอ้ยูใ่นเขตอ านาจของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมากกวา่หน่ึงทอ้งท่ีให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่ง
ทอ้งท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูร่้วมกนัพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งน้ีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเพลิงไหม ้

เม่ือคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว       
ให้เสนอความเห็นพร้อมทั้งขอ้สังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศให้ประชาชน  
ในเขตเพลิงไหมท้ราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดงักล่าวให้ประกาศไว ้ณ ส านักงานของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นและบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเพลิงไหม ้

                                                                 
๖๘ มาตรา ๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีมีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว  ให้การห้าม          
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง เป็นอนัยกเลิก 

ในกรณีท่ีมีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแ้ลว้ ให้การห้ามตามาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง 
ยงัคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวนันับแต่วนัท่ีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้ น และ          
ให้ส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจดัท าแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรี         
เพื่อประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหมใ้นราชกิจจานุเบกษาภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

มาตรา ๖๐๖๙ เม่ือมีประกาศใช้บงัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหมแ้ลว้  ห้ามมิให้ผูใ้ด
ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารในเขตตามแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผิดไป    
จากท่ีก าหนดในแผนผงันั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ย
อาคารหรือใบรับแจง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ท่ีไดอ้อกไวก่้อนวนัประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิง
ไหมซ่ึ้งขดักบัแผนผงัดงักล่าว ใหเ้ป็นอนัยกเลิก 

ให้น ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒  และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคบัแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติ      
ในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๐ ทวิ๗๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเร่ิมต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ้    
ตามประกาศใช้บงัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหมต้ามมาตรา  ๖๐ ภายในสองปี นับแต่วนัใช้บงัคบั
ประกาศดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยใ์ด  เพื่อใช้
ประโยชน์ตามท่ีก าหนดในแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม  ้ให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผูมี้สิทธิได้รับ    
เงินค่าทดแทนก่อนเร่ิมตน้ด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโ้ดยก าหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย ์  
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีใช้บงัคบัอยู่ในวนัท่ีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม  ้แต่ถ้าไม่สามารถ
จ่ายเงินค่าทดแทนไดภ้ายในสองปีนบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักล่าว ให้ก าหนดตามราคาประเมินทุน
ทรัพยด์งักล่าวท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมีการจ่ายเงินค่าทดแทน 

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมิไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภ้ายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลิก 

มาตรา ๖๑ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจดัให้ได้มาซ่ึงท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยใ์ด    
เพื่อใช้ประโยชน์ตามท่ีก าหนดในแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ด าเนินการเวนคืนท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นโดยใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                                                                 
๖๙ มาตรา ๖๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๐ มาตรา ๖๐ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๖๒ เม่ือเกิดเพลิงไหมใ้นทอ้งท่ีใดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลิงไหม ้ถา้ทอ้งท่ีนั้น
ย ังไม่ มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ น้ีบังคับ  ให้ ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบญัญติัน้ีในทอ้งท่ีนั้นตั้งแต่วนัท่ีเกิดเพลิงไหม ้แต่ถา้ต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุง เขตเพลิงไหม้
ตามมาตรา ๕๘  ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิกตั้ งแต่วนัท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน             
มีประกาศนั้น 

 
หมวด ๘ 

บทเบ็ดเตลด็ 
 

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ผูซ่ึ้งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย  กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถ่ิน นายช่างหรือนายตรวจ      
ตามพระราชบญัญติัน้ี ผูข้อรับใบอนุญาต ผูไ้ดรั้บอนุญาต เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูด้  าเนินการ 
ผูค้วบคุมงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอยูใ่นสถานท่ีนั้นตอ้งใหค้วามสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 

มาตรา ๖๔ ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์     
ผูซ่ึ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน นายช่าง 
และนายตรวจ เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๔ ทวิ๗๑ ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหกัเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารท่ีไดรั้บจากผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไวไ้ดไ้ม่เกิน
ร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดงักล่าวเพื่อน ามาจดัสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจา้หน้าท่ีผูต้รวจ
แบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีก าหนดใน
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
๗๑

 มาตรา ๖๔ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวด ๙ 
บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา ๖๕๗๒ ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒  มาตรา ๓๑     
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล้ว  ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๖๕ ทวิ๗๓ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๒ ทวิ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล้ว  ผูไ้ม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยงัต้อง
ระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๖๕ ตรี๗๔ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล้ว  ผูฝ่้าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหน่ึง ยงัตอ้ง
ระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๖๕  จัตวา๗๕ ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน       
ตามมาตรา ๔๖ ทว ิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 

นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๖ ทว ิ
ยงัต้องระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ           
ใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๖๖๗๖ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๓๙ ตรี 
วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

                                                                 
๗๒ มาตรา ๖๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๓ มาตรา ๖๕ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๗๔ มาตรา ๖๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๗๕ มาตรา ๖๕ จตัวา เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๗๖ มาตรา ๖๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 413 

มาตรา ๖๖ ทวิ๗๗ ผูใ้ดมิไดร้ื้อถอนอาคารตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๒ 
โดยมิไดอ้ยูใ่นระหวา่งการอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล้ว ผูฝ่้าฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละ   
ไม่เกินสามหม่ืนบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๖๗๗๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน    
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล้ว ผูฝ่้าฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละ   
ไม่เกินสามหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๖๘ ผูใ้ด 
(๑) ไม่มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือ 
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ผูซ่ึ้งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ 
แลว้แต่กรณี 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
มาตรา ๖๙ ถา้การกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นการกระท าของผูด้  าเนินการ 

ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ 

มาตรา ๗๐๗๙ ถา้การกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี เป็นการกระท าอนัเก่ียวกบั
อาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเป็นการกระท าในทางการคา้
เพื่อให้เช่า ให้เช่าซ้ือ ขาย หรือจ าหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซ่ึงอาคารใด ผูก้ระท าต้องระวางโทษเป็น     
สองเท่าของโทษท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ 

 

                                                                 
๗๗

 มาตรา ๖๖ ทว ิเพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๘ มาตรา ๖๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๙
 มาตรา ๗๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๗๑๘๐ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ให้ถือวา่เป็นการกระท าของเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคาร ผูด้  าเนินการ ผูค้วบคุมงาน หรือผูอุ้ทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ แลว้แต่กรณี หรือเป็นการ
กระท าตามค าสั่งของบุคคลดงักล่าว เวน้แต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ไดว้า่เป็นการกระท าของผูอ่ื้น 

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ถือวา่กรรมการ 
หรือผูจ้ดัการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผูร่้วมกระท าผิดกบันิติบุคคลนั้น เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ การกระท า
ของนิติบุคคลนั้นไดก้ระท าโดยตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมดว้ย 

มาตรา ๗๓ ในกรณีมีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ถือว่าเจา้ของหรือ   
ผูค้รอบครองท่ีดินหรืออาคารท่ีอยูใ่กลชิ้ดหรือติดต่อกบัอาคารท่ีมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนหรือบุคคล
ซ่ึงความเป็นอยู่หรือการใช้สอยท่ีดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจากการกระท าความผิด
ดงักล่าว เป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๗๔๘๑ ใหมี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้แทน

ส านกังานอยัการสูงสุด และผูแ้ทนส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) ในเขตจงัหวดัอ่ืน ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั ซ่ึงเป็นหวัหน้า   

ท่ีท าการอยัการจงัหวดั และหวัหนา้ต ารวจภูธรจงัหวดั  
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๕ ตรีวรรคหน่ึง 

มาตรา ๖๕ จตัวา วรรคหน่ึง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบได ้

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว่าผูใ้ดกระท าความผิดตามวรรคสอง ถ้าผูก้ระท า
ความผิดดงักล่าวและผูเ้สียหาย ถา้มี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนกังานสอบสวนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึงภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบ 

ถา้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือไดรั้บโทษถึง
จ าคุกให้ก าหนดค่าปรับซ่ึงผู ้ต้องหาจะพึงช าระ  ถ้าผู ้ต้องหาและผู ้เสียหาย  ถ้ามี  ยินยอมตามนั้ น              
เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบ   
ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู ้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ี เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ        
ภายในเวลาตามวรรคส่ีใหด้ าเนินคดีต่อไป 

                                                                 
๘๐ มาตรา ๗๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๑ มาตรา ๗๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ค่าปรับท่ีเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถ่ิน         
โดยไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๗๕ บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ท่ีไดย้ื่นไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั
และยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง* และ
การอนุญาตใด ๆ ท่ีได้ให้ไวต้ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วย   
การควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้หรือการปฏิบติัของผูข้อรับใบอนุญาต ตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
แลว้แต่กรณี ใหถื้อวา่เป็นค า ขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจาก        
การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบญัญัติน้ี ให้การขออนุญาตหรือการพิจารณา
อนุญาตนั้นเป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี และให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีค าสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อให้ผู ้
ขอรับใบอนุญาตปฏิบติัตามให้ถูกตอ้งภายในเวลาสามสิบวนั  ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง
ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหค้  าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอนัตกไป 

มาตรา ๗๖ อาคารซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้างหรือดดัแปลง และไดก้ระท า
การเสร็จแลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั แมจ้ะเขา้ลกัษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
ตามพระราชบญัญติัน้ี ก็ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

มาตรา ๗๗ ทอ้งท่ีใดมีอาคารก่อสร้างข้ึนเป็นจ านวนมากในท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติั
ของแผ่นดินก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั และมีสภาพหรืออาจท าให้เกิดสภาพท่ีไม่เหมาะสม 
หรือไม่ปลอดภยัในการอยู่อาศยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม     
การผงัเมือง และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุง
อาคารในทอ้งท่ีนั้นแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีค า สั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารร้ือถอนอาคารนั้นภายในก าหนดเวลา   
ไม่เกินหกเดือนนับแต่วนัท่ีได้รับค าสั่ง แต่การสั่งร้ือถอนอาคารจะตอ้งกระท าเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง การพฒันาทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ในการใชท่ี้สาธารณะของประชาชน 

(๒) มีค  าสั่งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคาร
มีผลใช้บังคับ  ให้ เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารแก้ไขเป ล่ียนแปลงอาคารให้ ถูกต้องตาม
พระราชบญัญติัน้ี ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง 
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(๓) มีค  าสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารด าเนินการเพื่อขจดัหรือระงบัเหตุท่ีก่อ 
ให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดสภาพท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภยัในการอยูอ่าศยั การป้องกนัอคัคีภยั การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจรภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง 

(๔) มีค  าสั่งให้เจา้ของอาคารท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ เง่ือนไข และอตัราค่าเช่าท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าเจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารผู ้ใดปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน       
ตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้ผูน้ั้นไดรั้บยกเวน้โทษ แต่ถา้ผูน้ั้นไม่ปฏิบติัตามผูน้ั้นตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หา้หม่ืนบาท และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งใหผู้น้ั้นร้ือถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ถา้ผูน้ั้นไม่ร้ือถอนอาคารให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษปรับเป็นรายวนั
อีกวนัละหน่ึงพันบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าผู ้นั้ นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ด าเนินการร้ือถอนอาคารนั้ นเอง ในกรณีหลังน้ีให้น ามาตรา ๔๒ วรรคส่ีและวรรคห้ามาใช้บังคับ        
โดยอนุโลม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณท่ีก าหนดนั้น แนบทา้ย
พระราชกฤษฎีกาดว้ย และให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการให้เช่าท่ีดินในบริเวณนั้น เพื่อเป็น
รายไดส้ าหรับบ ารุงทอ้งถ่ินได ้แต่ท่ีดินนั้น ยงัคงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

สัญญาเช่าท่ีดินท่ีท าข้ึนตามวรรคหน่ึง (๔) ให้มีระยะเวลาเช่าตามท่ีตกลงกนัแต่ตอ้ง   
ไม่ เกินสิบปี  การต่อระยะเวลาเช่าจะกระท ามิได้ เม่ือส้ินก าหนดเวลาเช่าท่ี ดินแล้ว เจ้าของหรือ                
ผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดไม่ร้ือถอนขนยา้ยอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณท่ีก าหนด     
ในพระราชกฤษฎีกา ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
และตอ้งระวางโทษปรับเป็นรายวนัอีกวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน หรือจนกวา่ผูน้ั้นยินยอม
ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเขา้ด าเนินการร้ือถอนอาคารนั้นเองในกรณีหลงัน้ีให้น ามาตรา ๔๒ วรรคส่ีและ
วรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ ใหถื้อวา่อุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างอาคารท่ีไดย้ื่น
ไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เป็นอุทธรณ์ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีไดย้ื่นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบญัญติั ขอ้บญัญติัจงัหวดั กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
หรือค าสั่งซ่ึงไดอ้อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศกัราช ๒๔๗๙ 
หรือพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้พุทธศกัราช๒๔๗๖ ให้คงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
ทั้งน้ี เพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรา ๘๐ ทอ้งท่ีใดไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหมพุ้ทธศกัราช ๒๔๗๖ 
อยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือวา่ไดมี้พระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีใน
ทอ้งท่ีนั้นแลว้ 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
             ส. โหตระกิตย ์
         รองนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญัติควบคุม    
การก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้
พุทธศกัราช ๒๔๗๖ ไดป้ระกาศใชม้านานแลว้ แมว้า่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกนัอยูต่ลอดมา แต่ปัจจุบนั
บา้นเมืองไดเ้จริญกา้วหน้าและขยายตวัมากข้ึน ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเก่ียวกับความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภัย               
การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มการผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และ
การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหมเ้สียใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทั้งสอง
ฉบบัดงักล่าวเขา้เป็นฉบบัเดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
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อตัราค่าธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบบัละ  ๒๐๐   บาท 
(๒) ใบอนุญาตดดัแปลง      ฉบบัละ  ๑๐๐   บาท 
(๓) ใบอนุญาตร้ือถอน      ฉบบัละ    ๕๐   บาท 
(๔) ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย     ฉบบัละ    ๕๐   บาท 
(๕) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้    ฉบบัละ  ๒๐๐   บาท 

(๖)๘๒ ใบรับรอง      ฉบบัละ  ๑๐๐   บาท 

(๖ ทว)ิ๘๓ ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบ 
กิจการโรงมหรสพ      ฉบบัละ  ๕๐๐   บาท 

(๖ ตรี)๘๔ ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร   ฉบบัละ  ๑๐๐   บาท 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบบัละ     ๑๐   บาท 
(๘) การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (๑) ถึง (๔) 

(๘ ทว)ิ๘๕ การต่ออายใุบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามอตัราใน (๖ ทว)ิ 
(๙) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดดัแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้าง หรือ
ส าหรับส่วนท่ีมีการดดัแปลง ดงัน้ี 

(ก) อาคารซ่ึงสูงไม่เกินสามชั้นหรือไม่เกินสิบหา้เมตร 
                    คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคาร แต่ละชั้นรวมกนั  ตารางเมตรละ       ๒   บาท 

(ข) อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหา้เมตร 
                    คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกนั  ตารางเมตรละ        ๔   บาท 

(ค) อาคารประเภทซ่ึงตอ้งมีพื้นรับน ้าหนกับรรทุกชั้นใด 
                    ชั้นหน่ึงเกินหา้ร้อยกิโลกรัมต่อหน่ึงตารางเมตร 
                    คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกนั  ตารางเมตรละ         ๔   บาท 

(ง) ป้าย คิดตามพื้นท่ีของป้ายโดยเอาส่วนกวา้งท่ีสุด 
                    คูณดว้ยส่วนยาวท่ีสุด    ตารางเมตรละ          ๔   บาท 

                                                                 
๘๒ อตัราค่าธรรมเนียม (๖) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) 
      พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๘๓ อตัราค่าธรรมเนียม (๖ ทว)ิ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๘๔ อตัราค่าธรรมเนียม (๖ ตรี) เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๘๕ อตัราค่าธรรมเนียม (๘ ทว)ิ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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(จ) อาคารประเภทซ่ึงตอ้งวดัความยาว เช่น เข่ือน 
                    ทางหรือท่อระบายน ้า ร้ัว หรือก าแพง 
                    รวมทั้งประตูร้ัวหรือก าแพงคิดตามความยาว  เมตรละ         ๑   บาท 

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้ งแต่        
ก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถื้อเป็นหน่วยเตม็ ถา้ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงใหปั้ดทิ้ง 
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พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๘๖ 
 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัที่พระราช 
บญัญติัน้ีใชบ้งัคบัยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้ึนใหม่
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๒๘ บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ท่ีไดย้ื่นไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั
และยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตมิได้มาขอรับคืนจาก   
เจา้พนักงานท้องถ่ินภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน
พิจารณาค าขออนุญาตดงักล่าวต่อไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหมท่ี้ไดมี้ประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม้
ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินเร่ิมตน้ด าเนินการปรับปรุงภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั
และใหน้ ามาตรา ๖๐ ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือค าสั่งท่ีได้ออกตามพระราช 
บญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ให้ยงัคงใช้บงัคบัได้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัท่ีไดรั้บการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๓๑ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงบทบญัญติั
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ วา่ดว้ยการออกอนุบญัญติัตามพระราช บญัญติัน้ีให้เหมาะสม
และคล่องตวัมากยิ่งข้ึน เพิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยการแจง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบก่อนการด าเนินการ
ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
แก่ประชาชนมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการบงัคบัการตามพระราช 
บญัญติัน้ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนปรับปรุงบทก าหนดโทษ อตัราโทษ และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและลกัษณะของการกระท าความผิด และปรับปรุง
บทบญัญติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งกบัการปรับปรุงบทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้หรือให้เหมาะสมและ
ชดัเจนยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 

                                                                 
๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หนา้ ๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
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พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๘๗ 
 

มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ หรือค าสั่งใดท่ีอา้งถึงโรงมหรสพตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๔ให้ถือวา่กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ หรือค าสั่งนั้นอา้งถึงโรงมหรสพตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๓๒ บรรดาค าขออนุญาตตามพระราชบญัญติัป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การ
เล่นมหรสพ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๔ ท่ีไดย้ื่นไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และยงัอยูใ่นระหว่าง
การพิจารณาของเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ถือวา่เป็นค าขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๓๓ ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือ
เพิ่มเติมโรงมหรสพท่ีออกให้ตามพระราชบญัญติัป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพพระพุทธศกัราช 
๒๔๖๔ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้ใช้ไดต่้อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงมหรสพ
หรือใบอนุญาตดดัแปลงโรงมหรสพตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัน้ีแลว้แต่กรณี 

มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานท่ีแสดงการมหรสพท่ีออกให้ตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๔ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั 
ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะส้ินอาย ุถา้ผูข้อรับใบอนุญาตดงักล่าวประสงคจ์ะใชส้ถานท่ีนั้นเป็นโรงมหรสพ
ต่อไปหลงัจากใบอนุญาตส้ินอายุ และไดย้ื่นค าขออนุญาตใชส้ถานท่ีดงักล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ต่อไปก่อนวนัท่ีใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ ให้ผูข้อรับใบอนุญาตใชโ้รงมหรสพนั้นต่อไดต้ามใบอนุญาตเดิม 
เวน้แต่ผูมี้อ  านาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒          
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติน้ี จะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ใช้สถานท่ีนั้ นเพื่อประกอบกิจการ      
โรงมหรสพตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๓๕ บรรดาค าขออนุญาตท่ีได้ยื่นไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัและ    
ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ในกรณีท่ีค าขออนุญาตดงักล่าว     
มีข้อความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้แกไ้ขเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น
เพื่อใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

                                                                 
๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๒ ก/หนา้ ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหแ้ก่บุคคลใดก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั
ใหค้งใชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะส้ินอายใุบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือค าสั่งท่ีไดอ้อกตาพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบัให้ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัท่ีไดรั้บการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน  หรือค าสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีในเร่ืองนั้น ๆ  ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๓๘ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากปัจจุบนัการพฒันาประเทศได้
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการขยายตวัของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคาร      
เพิ่ มมาก ข้ึน  กฎหมายว่าด้วยการควบ คุมอาคารท่ี ใช้บังคับอยู่ไม่ เหมาะสมและสอดคล้อง                       
กบัสภาพการณ์ปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารเสียใหม่ โดยก าหนด
มาตรการในด้านการควบคุมเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย  การป้องกันอัคคีภัย               
การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การผังเมือง  การสถาปัตยกรรมและการอ านวย          
ความสะดวกแก่การจราจร นอกจากน้ี กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ
ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัประกอบกบัโรงมหรสพก็เป็น
อาคารอย่างหน่ึง สมควรท่ีจะน าหลักการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมาบัญญัติรวมเป็น     
ฉบบัเดียวกนักบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกต่อการใชก้ฎหมาย และสมควรก าหนดให้
ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุก หรือสถานท่ีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคาร     
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบัญญตัิให้สอดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘๘ 
 
มาตรา ๔๗ ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑) ให้แก้ไขค าว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น  “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ค าว่า         

“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง” และค าว่า “ผูแ้ทนส านกังานนโยบาย
และแผนส่ิงแวดล้อม” เป็น “ผูแ้ทนส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” 
และค าวา่ “โยธาธิการจงัหวดั” เป็น “โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั” 

(๒) ให้ตดัค าว่า “ผูอ้  านวยการส านักผงัเมือง” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการยุบเลิก
กรมการผงัเมือง 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัให้จดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม นั้ นแล้ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได ้   
บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู ้ด ารงต าแหน่งหรือผู ้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี               
ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบั
อ านาจหน้าท่ีท่ีโอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวติัให้เป็นไปตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน               
ส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย      
โอนอ านาจหนา้ท่ีวา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผดิชอบตามกฎหมาย
นั้ นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู ้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปล่ียนช่ือ         
ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอ านาจ
หนา้ท่ี และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตดัโอนจากส่วนราชการ
เดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว้ซ่ึงเป็นการแกไ้ขให้ตรง
ตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกา น้ี 
 
 
 
 
                                                                 
๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๘๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายแกไ้ข
ปัญหาความยากจนและขยายโอกาสให้คนยากจน  และคนด้อยโอกาส ซ่ึงนโยบายประการหน่ึงคือ      
การส่งเสริมให้ผูมี้รายไดน้้อยมีท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งได้รับการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ดีข้ึน 
ดังนั้ น เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐท่ีจัดตั้ งข้ึน         
ตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐสามารถด าเนินการจดัให้มีหรือพฒันาท่ีอยูอ่าศยัตน้ทุนต ่าส าหรับ
ประชาชนผูมี้รายไดน้้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้างหรือดา้นขอ้ก าหนด
มาตรฐานอาคารในบางเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความมัน่คงแขง็แรงหรือความปลอดภยัของอาคาร 
เช่น ระยะถอยร่น เน้ือท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคารหรือระยะห่างจากแนวเขตท่ีดิน เป็นตน้ สมควรยกเวน้ 
ผ่อนผนั  หรือก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารบางประการ           
โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อใหอ้าคารท่ีหน่วยงานของรัฐดงักล่าวจดัให้มีหรือพฒันานั้นสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมี้รายไดน้อ้ยอยา่งแทจ้ริงจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๘ ก/หนา้ ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๓ (พ.ศ.๒๕๒๖) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
...................... 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๔๒ วรรคห้า  แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
  “วสัดุก่อสร้างและส่ิงของ”  หมายความวา่  วสัดุก่อสร้างท่ีถูกร้ือถอน  รวมทั้งส่ิงของท่ี
ขนออกจากอาคารส่วนท่ีร้ือถอน 
  ข้อ ๒ การยดึและเก็บรักษาไว ้ หรือขายซ่ึงวสัดุก่อสร้างและส่ิงของ  และถือเงินไวแ้ทน
ตวัทรัพยสิ์น  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะกระท าได ้ เม่ือ 
  (๑) ศาลได้มีค  าสั่งบงัคบัให้มีการร้ือถอนโดยให้เจา้พนักงานท้องถ่ินเป็นผูมี้หน้าท่ี       
ในการร้ือถอน 
  (๒) เจา้พนกังานทอ้งถ่ินได้ปิดประกาศก าหนดการร้ือถอนไวใ้นบริเวณท่ีจะร้ือถอน
แลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

(๓) เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ด าเนินการร้ือถอนเม่ือครบก าหนดเวลาตามประกาศ        
ใน (๒) แลว้  

 ข้อ ๓ การยดึวสัดุก่อสร้างและส่ิงของใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  (๑) ท าประกาศการยดึวสัดุก่อสร้างและส่ิงของ  แลว้ปิดไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  สถานท่ีท่ียดึ 
  (๒) ท าบญัชีวสัดุก่อสร้างและส่ิงของ  แลว้ท าบนัทึกการยดึไว ้
  (๓ ) แจ้งการยึดว ัส ดุก่อสร้างและส่ิงของให้ เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร  
ผูด้  าเนินการหรือผูค้วบคุมงานทราบ  แลว้แต่กรณี 
  ใหน้ ามาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  มาใชบ้งัคบัแก่การ
แจง้การยดึโดยอนุโลม 
  การยดึวสัดุก่อสร้างและส่ิงของครอบไปถึงดอกผลแห่งวสัดุก่อสร้างและส่ิงของนั้นดว้ย 
  ข้อ ๔  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแสดงให้เห็นโดยชดัเจนวา่วสัดุก่อสร้างและส่ิงของนั้น
ไดมี้การยึดแลว้  โดยผกูแผน่เลขหมายแลว้ประทบัตราคร่ังหรือปิดแผน่เลขหมายไวท่ี้วสัดุก่อสร้างและ
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ส่ิงของท่ียึดหรือท าเคร่ืองหมายตามท่ีเห็นสมควรให้ตรงตามบัญชีวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึด            
ถา้สามารถเก็บรวมเขา้หีบหรือตูไ้ด ้ ใหร้วมไวแ้ลว้ปิดหีบหรือตูป้ระทบัตราคร่ังอีกชั้นหน่ึง 

ข้อ ๕ บัญชีวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึดให้แสดงรายละเอียด  เช่น  ช่ือ  ประเภท       
ตวัแบบ  ลกัษณะ  จ  านวน  ขนาด  น ้ าหนกั  สภาพ  และราคาประมาณของวสัดุก่อสร้างและส่ิงของนั้น      
เป็นตน้ 
  ถา้วสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึดเป็นของหลายส่ิงและมีราคาเล็กน้อย  จะมดัหรือกอง
รวมกนั  แลว้ลงบญัชีเป็นรายการเดียวกนัก็ได ้
  ถา้วสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึดเป็นชุดหรือส ารับ  จะลงบญัชีรวมเป็นชุด  เป็นส ารับ
หรือไม่รวมก็ได ้
  ข้อ ๖ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเก็บรักษาวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึดไว ้ ณ  สถานท่ีท่ี
ยึดหรือจะน าไปเก็บรักษาไว ้ ณ  สถานท่ีใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร  หากมีความจ าเป็นจะจา้งคนดูแล
รักษาหรือเช่าสถานท่ีท่ีเก็บรักษาก็ได ้
  ข้อ ๗ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจดแจง้ไวใ้นบญัชีวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียดึวา่ไดเ้ก็บ
รักษาวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียดึนั้นไวอ้ยา่งไร  รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการยดึและเก็บรักษาดว้ย 
  ข้อ ๘ ให้เจา้ของทรัพยสิ์นมารับวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึดคืนภายในสามสิบวนันบั
แต่วนัท่ีได้รับแจ้งการยึดตามข้อ ๓(๓)  หากเจา้ของทรัพย์สินมิได้มาขอรับคืนภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะน าวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียดึนั้นออกขายทอดตลาดก็ได ้
  ถา้วสัดุก่อสร้างและส่ิงของเป็นของเสียหายง่าย  หรือถา้หน่วงชา้ไวจ้ะเป็นการเส่ียงต่อ
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจะเกินส่วนกบัค่าวสัดุก่อสร้างและส่ิงของ  เจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินจะน าวสัดุก่อสร้างและส่ิงของนั้นออกขายทอดตลาดหรือจะขายโดยวธีิอ่ืนก่อนวนัท่ีเจา้ของหรือ
ผูค้รอบครองอาคาร  ผูด้  าเนินการ  หรือผูค้วบคุมงาน  ไดท้ราบการแจง้การยดึตามขอ้ ๓(๓) ก็ได ้
  ข้อ ๙ ถา้เจา้ของทรัพยสิ์นมารับวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึดคืน  ให้เจา้ของทรัพยสิ์น
ช าระเงินค่าใชจ่้ายในการยดึ  ค่าเช่าสถานท่ีท่ีเก็บ  ค่าจา้งดูแลรักษาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกบัการยึด
และเก็บรักษาทรัพยสิ์นใหแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนท่ีจะรับวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียดึนั้นคืนไป 
  ถ้าเจ้าของทรัพย์สินไม่ช าระเงินหรือช าระเงินไม่ครบตามวรรคหน่ึง  เจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินจะน าวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได ้ และให้น าขอ้  ๑๙  วรรคหน่ึงมา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ การขายทอดตลาดวสัดุก่อสร้างและส่ิงของท่ียึด  ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินท า
ประกาศ  โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะขายทอดตลาดเท่าท่ีจะระบุได ้ เช่น  ช่ือเจา้ของ
ทรัพยสิ์น  วนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีจะขายทอดตลาด  ช่ือ  ประเภท  ตวัแบบ  ลกัษณะ  จ านวน  ขนาด  
น ้าหนกั  และสภาพของทรัพยสิ์น  เป็นตน้ 
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ข้อ ๑๑  ให้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินปิดประกาศการขายทอดตลาดไว้โดยเปิดเผย                 
ณ  สถานท่ีท่ีมีการร้ือถอน  สถานท่ีท่ีจะขายทอดตลาด  และท่ีท าการของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินนั้นก่อนวนั
ขายทอดตลาดไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
  ในกรณีท่ีทราบตวัเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีจะขายทอดตลาด  ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินส่ง
ประกาศการขายทอดตลาดไปใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นทราบก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
  ให้น ามาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบ้งัคบัแก่การ
ส่งประกาศการขายทอดตลาดโดยอนุโลม 
  ในกรณี ท่ี เห็นสมควร  เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะประกาศการขายทอดตลาดทาง
หนงัสือพิมพ ์ หรือวทิยกุระจายเสียงก่อนวนัขายทอดตลาดก็ได ้
  ในกรณีท่ีเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีจะขายทอดตลาดร้องขอทรัพยสิ์นคืนก่อนหรือในระหวา่ง
การขายทอดตลาด  ใหง้ดการขายทรัพยสิ์นนั้น 
  ข้อ ๑๒ ถา้ทรัพยสิ์นท่ีจะขายทอดตลาดเป็นโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ  ตามกฎหมาย   
วา่ดว้ยโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินส่ง
ประกาศการขายทอดตลาดไปยงักรมศิลปากรก่อนวนัขายทอดตลาดไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
  ข้อ ๑๓ ถา้ทรัพยสิ์นท่ีจะขายทอดตลาดเป็นตูนิ้รภยั  หีบ  หรือก าป่ันเหล็กเก็บทรัพยสิ์น
และปรากฏวา่ยงัเปิดไม่ได ้ ใหจ้ดัการเปิดก่อนจึงจะขายทอดตลาดได ้
  ข้อ ๑๔ ในการขายทอดตลาด  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจดัตั้งเจา้พนกังานคนใดใหท้ าหนา้ท่ี
เป็นเจา้พนกังานผูข้ายก็ได ้
  ก่อนเร่ิมขายทอดตลาด  ให้ เจ้าพนักงานผู ้ขายอ่านประกาศการขายทอดตลาด                
ณ  สถานท่ีท่ีจะขายทอดตลาดโดยเปิดเผย  และใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  (๑) ใหแ้สดงการตกลงขายดว้ยวธีิเคาะไม ้
  (๒) ให้ร้องขานจ านวนเงินท่ีมีผูสู้้ราคาคร้ังท่ีหน่ึง ๓ หน  ถา้ไม่มีผูสู้้ราคาสูงข้ึน  ให้
ร้องขานเป็นคร้ังท่ีสองอีก ๓ หน  เม่ือไม่มีผูสู้้ราคาสูงกวา่นั้นและไดร้าคาพอสมควรให้ลงค าสามพร้อม
กบัเคาะไม ้ แต่ถา้ก่อนเคาะไมไ้ม่มีผูสู้้ราคาสูงข้ึนไปอีกให้ร้องขานราคาตั้งตน้ใหม่ตามล าดบัดงักล่าว
แลว้ 
  (๓) ถา้ผูสู้้ราคาถอนค าสู้ราคาของตนก่อนเคาะไม ้ ใหต้ั้งตนร้องขานใหม่ 
  (๔) เม่ือเห็นว่าราคาท่ีมีผูสู้้ราคาสูงสุดนั้นไม่เพียงพอ  เจ้าพนักงานผูข้ายอาจถอน
ทรัพยสิ์นจากการขายทอดตลาดได ้
  (๕) เม่ือเคาะไมต้กลงขายแลว้  ผูซ้ื้อตอ้งช าระเงินทนัที  เวน้แต่ทรัพยสิ์นมีราคาตั้งแต่
ห้าพนับาทข้ึนไป  เจา้พนักงานผูข้ายอาจผ่อนผนัให้ผูซ้ื้อวางเงินมดัจ าไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของ
ราคาซ้ือ  และท าสัญญาใชเ้งินท่ีคา้งช าระภายในเวลาไม่เกินสิบหา้วนัก็ได ้ เม่ือไดช้ าระเงินครบถว้นแลว้
จึงใหโ้อนมอบทรัพยสิ์นนั้นแก่ผูซ้ื้อไป 
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ขอ้ ๑๕ ให้เจา้พนกังานผูข้ายท าบนัทึกเหตุการณ์อนัเก่ียวกบัการขายทอดตลาดไว ้ ถา้
ทรัพย์สินท่ีขายทอดตลาดมีราคาตั้ งแต่ห้าพันบาทข้ึนไปให้แสดงจ านวนบุคคลซ่ึงมาฟังการขาย
ทอดตลาดผูสู้้ราคาตลอดจนจ านวนเงินท่ีสู้ราคากนัเป็นล าดบัไวด้ว้ย 
  ข้อ ๑๖ เม่ือการขายทอดตลาดบริบูรณ์แล้ว  ถ้าผูซ้ื้อไม่ช าระเงิน  ไม่วางเงินมัดจ า
หรือไม่ใชเ้งินท่ีคา้งช าระตามสัญญา  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเอาทรัพยสิ์นนั้นออกขายทอดตลาดซ ้ าอีก  
และแจง้ให้ผูซ้ื้อทราบก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีจะขายทอดตลาดดว้ย  เม่ือขายทอดตลาดคร้ังหลงั
ไดเ้งินเท่าใด  ให้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดออกก่อน  และถา้ยงัไม่คุม้ราคาขายทอดตลาดคร้ัง
ก่อน  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินจดัการเรียกร้องใหผู้ซ่ื้อเดิมช าระเงินส่วนท่ียงัขาดนั้น 
  ขอ้ ๑๗ การขายโดยวิธีอ่ืนตามขอ้ ๘ วรรคสาม  ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินขายตามวิธีท่ี
เห็นสมควรและท าบนัทึกเก่ียวกบัการขายนั้นไว ้
  ขอ้ ๑๘ ถา้ทรัพยสิ์นท่ีจะขายมีดอกผลเกิดข้ึนระหว่างการยึด  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ขายดอกผลนั้นไดด้ว้ย 
  ขอ้ ๑๙ เม่ือไดเ้งินจากการขายแลว้  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินหกัค่าใชจ่้ายในการยึดค่าเช่า
สถานท่ีเก็บ  ค่าจา้งดูแลรักษา  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกบัการยึดและเก็บรักษาทรัพยสิ์นออกก่อน  
เหลือเท่าใดจึงคืนใหแ้ก่เจา้ของทรัพยสิ์น 
  ในกรณีท่ีเจา้ของทรัพยสิ์นไม่มารับคืน  ให้ถือเงินไวแ้ทนตวัทรัพยสิ์นและน าฝากคลงั
ในลกัษณะเงินนอกงบประมาณ  โดยใหน้ าระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลงัของส่วนราชการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินมิได้เรียกร้องเอาเงินนั้นภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีมีการ
ประกาศก าหนดการร้ือถอน  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินน าส่งคลงัตามระเบียบดงักล่าวโดยมิชกัชา้ 
 
      ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
         พลเอกสิทธิ   จิรโรจน ์

     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี  คือ  ในกรณีท่ีเจา้พนักงานท้องถ่ินเป็น
ผูด้  าเนินการร้ือถอนอาคาร  วสัดุก่อสร้างท่ีถูกร้ือถอนรวมทั้ งส่ิงของท่ีขนออกนอกจากอาคารท่ีมี         
การร้ือถอนนั้น  มาตรา  ๔๒ วรรคห้า  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บญัญัติ    
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจยึดและเก็บรักษาไว ้หรือขายและถือเงินไวแ้ทนตัวทรัพย์สินตาม
หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

(ประกาศใน รจ. ๑๐๐/๖๖ ลงวนัท่ี ๒๗ เม.ย.๒๖) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 
---------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  (๓) และมาตรา ๘  (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาคารอยูอ่าศยั” หมายความวา่ อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอ้ยูอ่าศยัไดท้ั้งกลางวนัและ

กลางคืน ไม่วา่จะเป็นการอยูอ่าศยัอยา่งถาวรหรือชัว่คราว 
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างติดต่อกนัเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป    

มีผนงัร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบดว้ยวสัดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือ

บริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก าลังการผลิตเทียบได้ไม่ เกิน ๕ แรงม้า และ              
ให้หมายความรวมถึงอาคารอ่ืนใดท่ีก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐.๐๐ เมตร         
ซ่ึงอาจใชเ้ป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได ้

“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงงาน     
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้
โดยทั่วไป  เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม  การนันทนาการ          
หรือการพาณิชยกรรม  เช่น  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  โรงพยาบาล  สถานศึกษา หอสมุด        
สนามกีฬากลางแจง้ สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบริการ ท่าอากาศยาน 
อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน       
เป็นตน้ 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๑๙๖/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑/๑๖ ธนัวาคม ๒๕๒๖ 
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“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารท่ีต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและ    
ความปลอดภยัเป็นพิเศษ เช่นอาคารดงัต่อไปน้ี 

(ก) โรงมหรสพ  อัฒจันทร์ หอประชุม  หอสมุด  หอศิลป์  พิพิธภัณฑสถานหรือ       
ศาสนสถาน 

(ข)  อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ ส าหรับเรือขนาดใหญ่เกิน ๑๐๐ ตนักรอส 
(ค) อาคารหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนสูงเกิน  ๑๕ .๐๐ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือ         

โครงหลังคาช่วงหน่ึงเกิน  ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดภยนัตรายต่อ
สาธารณชนได ้

(ง) อาคารท่ีเก็บวสัดุไวไฟ วสัดุระเบิด หรือวสัดุกระจายแพร่พิษหรือรังสีตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการนั้น 

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนเคล่ือนยา้ย      
ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี 
 

หมวด ๑ 
การก่อสร้างอาคาร 

 
ข้อ ๓  ในการก่อสร้างอาคาร ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู ้ด าเนินการต้องด าเนินการ         

ให้เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งการอนุญาต และต้องมีผูค้วบคุมงานตามท่ีระบุช่ือไวใ้นใบอนุญาตอยู่ ณ         
ท่ีท  าการก่อสร้าง ถ้าผู ้ควบคุมงานไม่อยู่ ต้องตั้ งตัวแทนไว  ้ทั้ งน้ีไม่ท าให้ผู ้ควบคุมงานหลุดพ้น           
ความรับผิด การสอบถามข้อเท็จจริงหรือค าสั่งของนายช่างหรือนายตรวจท่ีได้สอบถามหรือสั่งแก่          
ผูค้วบคุมงานหรือตวัแทนนั้น ใหถื้อวา่ไดส้อบถามหรือสั่งแก่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูด้  าเนินการแลว้ 

ข้อ ๔ ในการก่อสร้างอาคารอยู่อาศยัสูงเกินสองชั้น ตึกแถว อาคารพาณิชยโ์รงงาน 
อาคารสาธารณะหรืออาคารพิเศษ ก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง ผูด้  าเนินการตอ้งติดป้ายขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 
๐.๕๐ เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ ๑.๐๐ เมตร ในบริเวณท่ีไดรั้บอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและสามารถเห็นได้
โดยง่ายตลอดเวลาท่ีก่อสร้าง โดยแสดงขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

การก่อสร้างอาคารชนิด ....................................... 
จ านวน .............. เพื่อใชเ้ป็น .............................. 
ใบอนุญาตเลขท่ี ............. ลงวนัท่ี ........................ 
ก าหนดแลว้เสร็จในวนัท่ี ...................................... 
เจา้ของอาคาร ................................................... 
ผูด้  าเนินการ ...................................................... 
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ผูค้วบคุมงาน ................. เลขทะเบียน ก.ว. ......... 
ผูค้วบคุมงาน ................. เลขทะเบียน ก.ส. ......... 
ข้อ ๕ ในการก่อสร้างอาคารท่ีติดต่อกบัท่ีสาธารณะ ผูด้  าเนินการจะก่อสร้างได ้เม่ือได้

จดัใหมี้ส่ิงป้องกนัวสัดุร่วงหล่นท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นแลว้ 
ข้อ ๖ ผูด้  าเนินการต้องตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง      

ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมและปลอดภยักบัการใชง้านอยูเ่สมอ 
ในกรณีท่ีผูค้วบคุมงานเห็นวา่เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รือวิธีการก่อสร้างท่ีใชด้ าเนินการอยู ่

อาจก่อให้เกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพยสิ์น ผูค้วบคุมงานตอ้งแจง้ให้ผูด้  าเนินการ
ทราบเพื่อจัดการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือวิธีการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสมและปลอดภยั 

ข้อ ๗ ผูด้  าเนินการจะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น 

ในกรณีท่ีผูด้  าเนินการได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินให้ติดตั้ง กอง หรือ เก็บ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วสัดุก่อสร้าง หรือช้ินส่วนโครงสร้างในท่ีสาธารณะเป็นการชั่วคราวผูด้  าเนินการ  
ตอ้งจดัใหมี้การป้องกนัภยนัตรายท่ีอาจเกิดต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นและติดตั้งไฟให้มีแสง
สวา่งเพียงพอในเวลาระหวา่งพระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยข้ึ์นดว้ย 

ข้อ ๘ วสัดุท่ีใชก่้อสร้างอาคาท่ีเก่ียวกบัการรับน ้ าหนกั ความตา้นทาน ความคงทน หรือ
ความปลอดภยั ตอ้งมีลกัษณะหรือคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และรายการค านวณท่ีไดรั้บอนุญาต 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการใช้วสัดุท่ีไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะและ
คุณสมบัติต ่ากว่าท่ีก าหนดไว  ้ให้ผูไ้ด้รับอนุญาต ผูด้  าเนินการหรือผูค้วบคุมงาน  ส่งวสัดุก่อสร้าง           
ในปริมาณท่ีสมควรและโดยไม่คิดมูลค่าใหน้ายช่างตรวจสอบต่อไป 

ข้อ ๙ การท าฐานรากของอาคารโดยใชเ้สาเข็มดว้ยการเจาะ กดหรือตอก และการขดุดิน 
ผูด้  าเนินการจะกระท าไดเ้ฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก ถ้าจะกระท าในเวลา
ระหวา่งพระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยข้ึ์นตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากนายช่าง 

ข้อ ๑๐ ในการก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ ๑๐.๐๐ เมตร ข้ึนไป ท่ีมีระยะราบ        
วดัจากแนวอาคารดา้นนอกถึงท่ีสาธารณะ หรือท่ีดินต่างเจา้ของหรือผูค้รอบครองน้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
ความสูงของอาคารนั้น ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูด้  าเนินการตอ้งจดัให้มีร้ัวชัว่คราวสูงไม่น้อยกวา่ ๒.๐๐ 
เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตท่ีติดต่อกบัท่ีสาธารณะหรือท่ีดินต่างเจา้ของหรือผูค้รอบครอง และมีส่ิงป้องกนั
วสัดุร่วงหล่นท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นดว้ย 
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ในกรณีท่ีก่อสร้างอาคารตามวรรคหน่ึงชิดท่ีดินต่างเจา้ของหรือผูค้รอบครอง หาก
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผูค้รอบครองท่ีดินนั้ นว่าไม่ต้องจดัให้มีร้ัวชั่วคราว      
ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูด้  าเนินการไม่ตอ้งจดัใหมี้ร้ัวชัว่คราวดงักล่าว 

เม่ือก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูด้  าเนินการตอ้งร้ือถอนร้ัวชัว่คราว
และส่ิงป้องกนัวสัดุร่วงหล่นนั้นโดยพลนั 

ข้อ ๑๑ ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผูด้  าเนินการตอ้งตรวจสอบความแข็งแรงและ
ความปลอดภยัของนัง่ร้านท่ีสร้างข้ึนเป็นประจ า โดยบนัทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือช่ือไวทุ้กเดือน 
เก็บไว ้ณ สถานท่ีท่ีก่อสร้าง เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ การสร้างนั่งร้านตอ้งอยู่ภายใต้
เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นั่งร้านท่ีใช้ส าหรับการก่อสร้างอาคารท่ีสูงเกินห้าชั้นหรือมีความสูงเกิน ๒๑.๐๐ 
เมตร ผูด้  าเนินการต้องยื่นแผนผงั บริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของนั่งร้าน        
ซ่ึงออกแบบค านวณโดยผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย      
วา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรมต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นหลกัฐานก่อน จึงจะสร้างนัง่ร้านดงักล่าวได ้

(ข) นัง่ร้านท่ีสร้างด้วยโลหะรวมทั้งฐานรองรับนั่งร้านตอ้งรับน ้ าหนักไดไ้ม่น้อยกว่า
สองเท่าของน ้ าหนักบรรทุกสูงสุดท่ีบรรทุกบนนั่งร้านนั้ นและไม่น้อยกว่าส่ี เท่าส าหรับนั่งร้าน               
ท่ีสร้างดว้ยไม ้

ข้อ ๑๒ ก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้างอาคาร ผูด้  าเนินการต้องส ารวจรายละเอียดต าแหน่ง 
ความลึก และขนาดของโครงสร้างใตดิ้น ฐานรากอาคารขา้งเคียง หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น ท่อประปา 
สายเคเบิล เป็นตน้ และวางมาตรการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อป้องกนัมิให้เกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น 

ข้อ ๑๓  เม่ือมีการขุดดินในบริเวณท่ีติดต่อกับ ท่ีสาธารณะหรือในท่ีสาธารณะ
ผู ้ด าเนินการต้องจัดให้ มี ส่ิ งกันตกหรือราวกั้ นรอบบริเวณนั้ นและติดตั้ งป้ าย เตือนอันตราย                    
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  รวมทั้ งติดตั้ งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณสีแดง
กระพริบเตือนอนัตรายจ านวนพอสมควรในเวลาระหวา่งพระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยข้ึ์นดว้ย 

ข้อ ๑๔ เม่ือมีการขุดดินในบริเวณท่ีใกล้หรือติดต่อกบัท่ีสาธารณะห้ามผูด้  าเนินการ   
กองดินบนท่ีสาธารณะและขุดเซาะดินล ้ าเขตท่ีสาธารณะนั้ น เวน้แต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ        
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ข้อ ๑๕  เม่ือมีการขุดดินในบริเวณท่ีใกล้หรือชิดอาคาร  ถนน  หรือก าแพง ลึกจน        
อาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือก าแพงนั้ น ผูด้  าเนินการต้องจดัให้มีค  ้ ายนัเข็มพืด หรือฐาน          
รากเสริมตามความจ าเป็นเพื่อความปลอดภัย  และต้องตรวจสอบแก้ไขค ้ ายนั เข็มพืด และฐานราก
ดงักล่าวใหมี้สภาพมัน่คงและปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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ข้อ ๑๖ การกองวสัดุ เช่น หิน ทราย หรือดิน เป็นตน้ ในบริเวณท่ีใกลห้รือชิดขอบบ่อ     
ท่ีขุด ผูด้  าเนินการตอ้งกองห่างจากขอบบ่อพอสมควร เพื่อป้องกนัมิให้ผนังบ่อเสียหายและมิให้วสัดุ   
ร่วงหล่นท่ีจะเป็นอนัตรายแก่ผูข้ดุได ้

ข้อ ๑๗ ผูด้  าเนินการตอ้งจดัให้มีหมวกแข็ง ภายในหมวกตอ้งมีรองในหมวกท่ีท าดว้ย
หนัง พลาสติก ผา้ หรือวสัดุอ่ืน  เพื่อป้องกันภยนัตรายต่อศีรษะให้แก่ผูซ่ึ้งได้รับอนุญาตให้เข้าไป          
อยูใ่นบริเวณท่ีก่อสร้างอาคาร 

ข้อ ๑๘ ห้ามผูด้  าเนินการน าเคร่ืองมือท่ีเป็นส่ือไฟฟ้าไปใช้ปฏิบติังานใกลส้ายไฟฟ้า      
แรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เวน้แต่จะไดรั้บกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีแผงฉนวนกั้นระหวา่งส่วนท่ีมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงกบัเคร่ืองมือนั้น 
(ข) เคร่ืองมือนั้นไดต่้อสายดินไวเ้รียบร้อยแลว้ 
(ค) สายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนั้นไดหุ้ม้ฉนวนอยา่งดีแลว้ 
(ง) ไดต้ดักระแสไฟฟ้าออกจากสายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนั้นแลว้ 
ข้อ ๑๙ ผูด้  าเนินการตอ้งใช้โซ่ เชือก ลวดสะลิง รอกท่ีใช้งานป้ันจัน่หรือลิฟต์ส่งของ     

ท่ีมีสภาพแขง็แรงและมีขนาดพอท่ีจะใชใ้นการยก การวาง และยกน ้ าหนกัส่ิงของใหล้อยตวัอยูท่ี่จุดหน่ึง
จุดใดไดโ้ดยปลอดภยั 

ข้อ ๒๐ เม่ือหยุดการใช้ป้ันจั่นหรือลิฟต์ส่งของประจ าวนั  ผูด้  าเนินการต้องจัดให้           
มีการป้องกนัมิให้ป้ันจัน่ หรือลิฟต์ส่งของนั้นเล่ือน ลม้หรือหมุน อนัอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น 

ข้อ ๒๑ ผูด้  าเนินการตอ้งจดัให้มีผูค้วบคุมท่ีมีความช านาญควบคุมการใช้เคร่ืองมือกล  
เคร่ืองกลจกัร หรือเคร่ืองจกัรกล และตอ้งตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภยักบัการใชง้านอยูเ่สมอ 

ข้อ ๒๑ ทวิ๒ ในกรณีท่ีมีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกันท่ีประตู หน้าต่างหรือท่ีด้านนอกหรือด้านในของอาคารตั้ งแต่ชั้ นท่ีสองข้ึนไป  อันเป็น             
การกีดขวางการหนีออกจากอาคาร หรือการช่วยเหลือผูท่ี้อยู่ในอาคารเม่ือเกิดอคัคีภยัโดยไม่มีช่องทาง
อ่ืนท่ีจะออกสู่ภายนอกได ้ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูด้  าเนินการจดัให้มีช่องทางท่ีเปิดออกสู่ภายนอก  
ไดท้นัที ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๐.๐๖ เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ ๐.๘๐ เมตร อยา่งนอ้ยหน่ึงช่องทางในแต่ละ
ชั้นของอาคารหรือของคูหา 
 
 
                                                                 
๒ ขอ้ ๒๑ ทว ิเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุม    
    อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
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หมวด ๒ 
การดัดแปลงอาคาร 

 
ข้อ ๒๒ ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก่อสร้างอาคารตามหมวด ๑        

มาใชบ้งัคบัแก่การดดัแปลงอาคารโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การร้ือถอนอาคาร 

 
ข้อ  ๒๓  ผู ้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารท่ีจะร้ือถอน      

รวมทั้งสภาพแวดลอ้มด้วยความรอบคอบ และตอ้งควบคุมการปฏิบติังานของผูด้  าเนินการให้เป็นไป
ตามขั้นตอน วิธีการ และมีความปลอดภยัในการร้ือถอนอาคารตามท่ีได้รับอนุญาต ถ้าผูด้  าเนินการ
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามขั้นตอน วธีิการ หรืออาจก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติร่างกาย หรือทรัพยสิ์น 
ผูค้วบคุมงานตอ้งใหผู้ด้  าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือใหมี้ความปลอดภยั 

ข้อ ๒๔ ก่อนร้ือถอนอาคารส่วนใด ผูด้  าเนินการตอ้งตรวจสอบและหาวิธีการป้องกนั
ส่ิงบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า โทรศพัท์ ประปา หรือท่อก๊าซ เป็นต้น และส่วนต่างๆ ของอาคาร         
ท่ีอาจตกหล่น เพื่อมิให้เกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นในขณะท่ีร้ือถอนอาคาร
ส่วนนั้น 

ข้อ ๒๕ ในระหว่างการร้ือถอนอาคาร ผูด้  าเนินการตอ้งติดตั้งป้ายเตือนอนัตรายและ
ต้องแสดงขอบเขตการร้ือถอนอาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจ านวน
พอสมควรไวร้อบบริเวณท่ีจะร้ือถอน เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณนั้น 
และตอ้งจดัให้มีพนกังานส าหรับหา้มบุคคลซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณดงักล่าว รวมทั้งดูแล
ความเรียบร้อยของป้ายเตือนอนัตรายและไฟสัญญาณดว้ย 

การร้ือถอนอาคาร ผูด้  าเนินการจะกระท าไดเ้ฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึง
พระอาทิตย์ตก  ถ้าจะกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ึนต้องได้รับอนุญาต           
เป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และตอ้งจดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอดว้ย 

ข้อ ๒๖ การร้ือถอนอาคารท่ีใกล้หรือติดต่อกบัท่ีสาธารณะ อาคารอ่ืน หรือท่ีดินต่าง
เจ้าของหรือผู ้ครอบครองน้อยกว่า ๒ .๐๐ เมตร ผู ้ด าเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันฝุ่ นละออง            
และเศษวสัดุร่วงหล่นท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น 
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ข้อ ๒๗ การร้ือถอนอาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๕.๐๐ เมตร และอยู่ห่างจากทางหรือ        
ท่ีสาธารณะตามแนวราบน้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร ผูด้  าเนินการตอ้งจดัให้มีส่ิงป้องกนัวสัดุท่ีอาจร่วงหล่น
คลุมทางหรือท่ีสาธารณะนั้น ถา้มีทางเดินเทา้ตามแนวทางหรือท่ีสาธารณะ ผูด้  าเนินการตอ้งสร้างหลงัคา
ท่ีมัน่คงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะป้องกนัเศษวสัดุท่ีอาจร่วงหล่นเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ 
ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น ตลอดแนวของอาคารท่ีจะร้ือถอนนั้นดว้ย 

ข้อ ๒๘ การร้ือถอนผนังอาคารด้านนอกท่ีสูงจากพื้นดินเกิน ๘.๐๐ เมตร และอยู่ห่าง
จากอาคารอ่ืน ทาง หรือท่ีสาธารณะตามแนวราบน้อยกวา่ความสูงของอาคาร ผูด้  าเนินการตอ้งจดัให้มี
แผงรับวสัดุท่ีอาจร่วงหล่นจากการร้ือถอนตลอดแนวดา้นนอกของผนงัของอาคารดา้นนั้นแผงรับวสัดุ
ดงักล่าวตอ้งมีความมัน่คงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะสามารถรองรับวสัดุท่ีร่วงหล่นได ้และ
ตอ้งติดตั้งใหเ้อียงลาดเพื่อป้องกนัวสัดุท่ีร่วงหล่นกระเด็นออกมานอกแผงหรือกองคา้งอยูใ่นแผงรับนั้น 

ข้อ ๒๙ การขนถ่ายวสัดุท่ีร้ือถอนลงจากท่ีสูงมาสู่ท่ีต ่า ผูด้  าเนินการตอ้งกระท า โดยใช้
รางหรือสายพานเล่ือนท่ีมีความลาดเหมาะสมและปลอดภยัจากการตกหล่น ส าหรับการขนถ่ายวสัดุ    
โดยลิฟต์ส่งของหรือป้ันจัน่ หรือโยนหรือทิ้ง เป็นต้น  ผูด้  าเนินการจะกระท าได้ต่อเม่ือได้จดัให้มี         
การป้องกนัภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นแลว้ 

หา้มผูด้  าเนินการกองวสัดุท่ีร้ือถอนไวบ้นพื้นหรือส่วนของอาคารท่ีสูงกวา่พื้นดิน 
 

หมวด ๔ 
การเคลือ่นย้ายอาคาร 

 
ข้อ ๓๐ ผูค้วบคุมงานตอ้งศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารท่ีจะเคล่ือนยา้ยรวมทั้ง

สภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบ  และต้องควบคุมการปฏิบัติงานของผูด้  าเนินการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน วิธีการ และมีความมัน่คง แข็งแรง และความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยอาคารตามท่ีได้รับ
อนุญาต ถา้ผูด้  าเนินการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามขั้นตอน วิธีการ หรืออาจก่อให้เกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ 
ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น ผูค้วบคุมงานตอ้งใหผู้ด้  าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือใหมี้ความปลอดภยั 

ข้อ ๓๑ ก่อนเคล่ือนยา้ยอาคาร ผูด้  าเนินการต้องตรวจสอบและหาวิธีการป้องกัน         
ส่ิงบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า โทรศพัท์ ประปา หรือท่อก๊าซ เป็นต้น และส่วนต่างๆ ของอาคาร          
ท่ีอาจตกหล่น เพื่อมิใหเ้กิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นในขณะท่ีเคล่ือนยา้ยอาคาร 

ข้อ ๓๒  ในระหว่างท่ีด าเนินการเก่ียวกับโครงสร้างของอาคาร เช่น ตัด สกัด ร้ือ       
หรือถอน เป็นตน้ เพื่อให้สามารถเคล่ือนยา้ยอาคารไปจากท่ีตั้งเดิม และในระหวา่งท่ีเช่ือมต่อหรือติดตั้ง
โครงสร้างของอาคารท่ีเคล่ือนยา้ยในสถานท่ีใหม่ รวมทั้งในระหวา่งการเคล่ือนยา้ยอาคารผูด้  าเนินการ
ตอ้งติดตั้งป้ายเตือนอนัตรายพร้อมดว้ยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอนัตรายไวร้อบบริเวณดงักล่าว 
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โดยมีจ านวนและระยะห่างจากอาคารพอสมควร เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซ่ึงไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไป    
ในบริเวณนั้น และต้องจดัให้มีพนักงานส าหรับห้ามบุคคลซ่ึงไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณ
ดงักล่าว รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของป้ายเตือนอนัตรายและไฟสัญญาณดว้ย 

การเคล่ือนยา้ยอาคาร ผูด้  าเนินการจะกระท าไดเ้ฉพาะในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึง
พระอาทิตย์ตก  ถ้าจะกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ึนต้องได้รับอนุญาต           
เป็นหนงัสือจากนายช่าง 

ข้อ ๓๓  การเคล่ือนยา้ยอาคาร ผูด้  าเนินการจะต้องไม่กระท าการใดๆ อันอาจเป็น
ภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น 

ในกรณีท่ีผู ้ด  าเนินการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ติดตั้ ง กอง หรือ        
เก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วสัดุก่อสร้าง หรือช้ินส่วนโครงสร้างในท่ีสาธารณะเป็นการชัว่คราวผูด้  าเนินการ
ตอ้งจดัให้มีการป้องกนัภยนัตรายท่ีอาจเกิดต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นและติดตั้งไฟให้มี   
แสงสวา่งเพียงพอในเวลาระหวา่งพระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยข้ึ์นดว้ย 

 
หมวด ๕ 

การใช้หรือเปลีย่นการใช้อาคาร 
 

ข้อ ๓๔ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ตอ้งดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง แข็งแรง ปลอดภยั ถูกสุขลักษณะ และมิให้เกิดภยนัตราย          
ต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นตลอดเวลาท่ีใชอ้าคานั้น 

ข้อ ๓๕ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ตอ้งใช้หรือยินยอม     
ให้บุคคลใดใช้อาคารดงักล่าว โดยมิให้มีการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือน     
ต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น 

ข้อ ๓๖ ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีไม่เป็นอาคารประเภทควบคุม     
การใช้ จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดงักล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้และได้รับ
ใบอนุญาตแลว้ ใหน้ าขอ้ ๓๔ และขอ้ ๓๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ให้น าวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัแก่การเปล่ียนการใชอ้าคารประเภทควบคุมการใชส้ าหรับ
กิจการหน่ึงไปใชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใชส้ าหรับอีกกิจการหน่ึงโดยอนุโลม 
 

ใหไ้ว ้ณ วนั ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
                    พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 
     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ น้ี  คือ  เน่ืองจากมาตรา  ๘  (๑๑ ) แห่ง
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบ้ญัญติัให้รัฐมนตรีโดยค า แนะน า ของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก่อสร้าง 
ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง      
ความปลอดภัย  การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผงัเมือง            
การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
----------------------- 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา๓๒(๒) แห่งพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ อาคารประเภทควบคุมการใชต้ามมาตรา ๓๒(๒) ตามกฎกระทรวงน้ี  คือ 
   (๑) อาคารส าหรับใชเ้พื่อกิจการพาณิชยกรรม 
   (๒) อาคารใชส้ าหรับเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 
   (๓) อาคารส าหรับใชเ้พื่อกิจการการศึกษา 
   (๔) อาคารส าหรับใชเ้ป็นหอประชุม 
   (๕) อาคารส าหรับใชเ้ป็นส านกังานหรือท่ีท าการ 
  ข้อ ๒  อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม  ได้แก่อาคารใช้เพื่อประโยชน์          
ในการประกอบกิจการคา้หรือธุรกิจท่ีมีพื้นท่ีส าหรับประกอบกิจการตั้งแต่แปดสิบตารางเมตรข้ึนไป 
  ข้อ ๓ อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม  ได้แก่อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์          
ในการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมท่ีใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตมีก าลงัรวมกนัหรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่
หา้แรงมา้ข้ึนไป 
  ข้อ ๔  อาคารส าห รับใช้ เพื่ อกิจการการศึกษา  ได้แก่อาคารท่ี ใช้ เป็นสถาน ท่ี                
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาท่ีมีพื้นท่ีส าหรับประกอบกิจการตั้งแต่แปดสิบตารางเมตรข้ึนไป 
  ข้อ ๕ อาคารส าหรับใช้เป็นหอประชุม  ไดแ้ก่อาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมชนหรือประชุมท่ีมี
พื้นท่ีตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรข้ึนไป 
  ข้อ ๖ อาคารส าหรับใช้เป็นท่ีส านกังานหรือท่ีท าการ  ไดแ้ก่อาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังาน
หรือท่ีท าการท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรข้ึนไป 
  ข้อ ๗ ในการคิดค านวณพื้นท่ี ให้น าพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการและอยู่ภายในอาคารนั้น  
มารวมค านวณดว้ย 
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  ในกรณีท่ีพื้นท่ีตามวรรคหน่ึงอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว  ให้น าพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
กิจการในแต่ละหอ้งหรือแต่ละคูหามาค านวณรวมกนั 
 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
                  พลเอก  สิทธิ จิรโรจน ์

          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดลกัษณะ
ของอาคารส าหบัใช ้ เพื่อกิจการพาณิชยก์รรม  การอุตสาหกรรม  การศึกษา  และเพื่อกิจการอ่ืน  ท่ีจะให้
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  และโดยท่ี  มาตรา 
๓๒(๒)  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 

 

(ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัพิเศษ  เล่ม  ๑๐๑  ตอนท่ี  ๓๗  ลงวนัท่ี  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๒๗) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 
--------------------- 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“แรงประลยั” หมายความวา่ แรงขนาดท่ีจะท าให้วตัถุนั้นแตกแยกออกห่างจากกนัเป็น

ส่วนหรือทลายเขา้หากนั 
“แรงดึง” หมายความวา่ แรงท่ีจะท าใหว้ตัถุแยกออกห่างจากนั 
“แรงอดั” หมายความวา่ แรงท่ีจะท าใหว้ตัถุทลายเขา้หากนั 
“แรงดดั” หมายความวา่ แรงท่ีจะท าใหว้ตัถุโคง้หรือโก่งตวั 
“แรงลม” หมายความวา่ แรงของลมท่ีกระท าต่อโครงสร้าง 
“แรงเฉือน” หมายความวา่ แรงท่ีจะท าใหว้ตัถุขาดออกจากกนัดุจกรรไกรตดั 
“แรงดึงประลยั” หมายความว่า แรงดึงขนาดท่ีจะท าให้วตัถุนั้นแยกออกห่างจากกัน 

เป็นส่วน 
“แรงอดัประลยั” หมายความวา่ แรงอดัขนาดท่ีจะท าใหว้ตัถุนั้นทลายเขา้หากนั 
“แรงอดัประลยัของคอนกรีต” หมายความวา่ แรงอดัตามแกนยาวขนาดท่ีจะท าให้แท่ง

คอนกรีตทรงกระบอกท่ีมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๑๕ เซนติเมตร สูง ๓๐ เซนติเมตร อายุยี่สิบแปดวนัทลาย   
เขา้หากนั 

“หน่วยแรง” หมายความวา่ แรงหารดว้ยพื้นท่ีหนา้ตดัท่ีรับแรงนั้น 
“หน่วยแรงพิสูจน์” หมายความว่า หน่วยแรงดึงท่ีได้จากการลากเส้นตรงท่ีจุด ๐.๒     

ใน ๑๐๐ ส่วนของความเครียด ให้ขนานกับส่วนท่ีเป็นเส้นตรงของเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยแรงดึงและความเครียดไปตดักบัเส้นนั้น 

“หน่วยแรงฝืด” หมายความวา่ หน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผวิเขม็กบัดิน 
                                                                 
๑ ราชกจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๔๓/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑๐/๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ 
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“หน่วยแรงท่ีขีดปฏิภาค” หมายความว่า หน่วยแรงท่ีจุดสูงสุดของส่วนท่ีเป็นเส้นตรง
ของเส้นแสดงวามสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงและความเครียด 

“ความเครียด” หมายความว่า อตัราส่วนของส่วนยืดหรือส่วนหดของวสัดุท่ีรับแรง   
ต่อความยาวเดิมของวสัดุนั้น 

“ก าลงัคราก” หมายความวา่ หน่วยแรงดึงท่ีวสัดุเร่ิมยดืโดยไม่ตอ้งเพิ่มแรงดึงข้ึนอีก 
“ส่วนปลอดภยั” หมายความวา่ ตวัเลขท่ีใช้หารหน่วยแรงประลยัลงให้ถึงขนาดท่ีจะใช้ได้

ปลอดภยั ส าหรับวสัดุท่ีมีก าลงัครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์ ให้ใชค้่าก าลงัครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์นั้น
แทนหน่วยแรงประลยั 

“น ้ าหนกับรรทุกจร” หมายความวา่ น ้ าหนกัท่ีก าหนดวา่จะเพิ่มข้ึนบนอาคารนอกจาก
น ้าหนกัของตวัอาคารนั้นเอง 

“น ้ าหนักบรรทุกประลัย” หมายความว่า น ้ าหนักบรรทุกสูงสุดท่ีก าหนดให้ใช ้           
ในการค านวณตามทฤษฎีก าลงัประลยั 

“ส่วนต่างๆ ของอาคาร” หมายความวา่ ส่วนของอาคารท่ีจะตอ้งแสดงรายการค านวณ
การรับน ้าหนกัและก าลงัตา้นทาน เช่น แผน่พื้น คาน เสา และรากฐาน เป็นตน้ 

“คอนกรีต” หมายความวา่ วสัดุท่ีประกอบข้ึนดว้ยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสม
ละเอียด เช่น ทราย มวลผสมหยาบ เช่น หินหรือกรวด และน ้า 

“คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความว่า คอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริมฝังภายในให้ท าหน้าท่ี    
รับแรงไดม้ากข้ึน 

“คอนกรีตอดัแรง” หมายความวา่ คอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริมอดัแรงฝังภายในท่ีท าให้เกิด
หน่วยแรงท่ีมีปริมาณพอจะลบลา้งหน่วยแรงอนัเกิดจากน ้าหนกับรรทุก 

“เหล็กเสริม” หมายความวา่ เหล็กท่ีใชฝั้งในเน้ือคอนกรีตเพื่อเสริมก าลงัข้ึน 
“เหล็กเสริมอดัแรง” หมายความวา่ เหล็กเสริมก าลงัสูงท่ีใชฝั้งในเน้ือคอนกรีตอดัแรง 

อาจเป็นลวดเส้นเดียว ลวดพนัเกลียว หรือลวดเหล็กกลุ่มก็ได ้
“เหล็กขอ้ออ้ย” หมายความวา่ เหล็กเสริมท่ีมีบั้งและหรือมีครีบท่ีผวิ 
“เหล็กขวั้น” หมายความวา่ เหล็กเสริมท่ีบิดเป็นเกลียว 
“เหล็กหล่อ” หมายความวา่ เหล็กท่ีมีธาตุถ่านผสมอยูต่ ั้งแต่ร้อยละ ๒ ข้ึนไปโดยน ้าหนกั 
“เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” หมายความว่า เหล็กท่ีผลิตออกมามีหน้าตดัเป็นรูปลกัษณะ

ต่าง ๆ ใชใ้นงานโครงสร้าง 
“ไม้เน้ืออ่อน” หมายความว่า ไม้ท่ีไม่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตวัสัตว์ เช่น มอด 

ปลวก เป็นตน้ และหรือมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๔ เช่น ไมย้าง หรือไมต้ะแบก เป็นตน้ 
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“ไมเ้น้ือปานกลาง” หมายความว่า ไมท่ี้คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตวัสัตว ์เช่น มอด 
ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอนัสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใ้นข้อ ๑๔ เช่น ไม้สน       
เป็นตน้ 

“ไมเ้น้ือแข็ง” หมายความว่า ไมท่ี้คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตวัสัตว ์เช่น มอด ปลวก 
เป็นต้น  ได้ดีตามสภาพอันสมควร  และหรือมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใ้นข้อ  ๑๔  เช่น ไม้เต็งหรือ            
ไมต้ะเคียนทอง เป็นตน้ 

“ดิน” หมายความวา่ วสัดุธรรมชาติท่ีประกอบเป็นเปลือกโลก เช่น หิน กรวด ทราย ดิน
เหนียว เป็นตน้ 

“กรวด” หมายความวา่ กอ้นหินท่ีเกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน ๓ มิลลิเมตร 
“ทราย” หมายความวา่ กอ้นหินเมด็เล็กละเอียดท่ีมีขนาดโตไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร 
“ดินดาน” หมายความว่า ดินตะกอนของกรวด ทราย ดินเหนียว มีน ้ าปูนเป็นเช้ือประสาน 

มีลกัษณะแขง็ยากแก่การขดุ 
“หินดินดาน” หมายความวา่ หินท่ีมีเน้ือละเอียดมาก ประกอบดว้ยดินเหนียวหรือทราย

อดัตวัแน่นเป็นชั้นบางๆ จะมีเช้ือประสานหรือไม่ก็ได ้
“หินปูน” หมายความวา่ หินเน้ือแน่นละเอียดทึบมีสีต่าง ๆ กนั ประกอบดว้ยแร่แคลไซท ์
“หินทราย” หมายความว่า หินเน้ือหยาบ  ประกอบด้วยเม็ดทรายยึดตัวแน่นด้วย         

เช้ือประสาน 
“หินอคันี” หมายความว่า หินเน้ือหยาบเกิดจากการเยน็ตวัของหินละลายใตพ้ื้นโลก 

ประกอบดว้ยแร่เฟลดส์ปาร์ แร่ควอตซ์ เป็นส่วนใหญ่ มีลกัษณะแขง็แกร่ง 
“เสาเขม็” หมายความวา่ เสาท่ีตอกหรือหล่ออยูใ่นดินเพื่อรับน ้าหนกับรรทุกของอาคาร 
“พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม” หมายความว่า ผลคูณของความยาวของเสาเข็มกบั

ความยาวของเส้นลอ้มรูปท่ีสั้นท่ีสุดของหนา้ตดัปกติของเสาเขม็นั้น 
“ฐานราก” หมายความวา่ ส่วนของอาคารท่ีใชถ่้ายน ้าหนกัอาคารลงสู่ดิน 
“ก าลงัแบกทานของดิน” หมายความว่า ความสามารถท่ีดินจะรับน ้ าหนักได้ โดยมี    

การทรุดตวัขนาดท่ีไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายแก่อาคาร 
“ก าลงัแบกทานของเสาเข็ม” หมายความว่า ความสามารถท่ีเสาเข็มจะรับน ้ าหนักได ้

โดยมีการทรุดตวัไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี 

“วสัดุทนไฟ”๒ หมายความวา่ วสัดุก่อสร้างท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง 
 

                                                                 
๒ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “วสัดุทนไฟ” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม 
    ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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“วสัดุติดไฟ”๓ หมายความวา่ วสัดุก่อสร้างท่ีเป็นเช้ือเพลิง 

“พื้น”๔ หมายความว่า พื้นท่ีของอาคารซ่ึงบุคคลเขา้อยู่หรือใช้สอยไดภ้ายในขอบเขต
ของคานหรือตงท่ีรับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร รวมทั้งเฉลียงหรือ
ระเบียงดว้ย 

“ฝา”๕ หมายความวา่ ส่วนก่อสร้างในดา้นตั้งซ่ึงกั้นแบ่งพื้นภายในอาคารใหเ้ป็นหอ้งๆ 

“ผนงั”๖ หมายความวา่ ส่วนก่อสร้างในดา้นตั้งซ่ึงกั้นดา้นนอกหรือระหว่างหน่วยของ
อาคารใหเ้ป็นหลกัหรือเป็นหน่วยแยกจากกนั 

“โครงสร้างหลกั”๗ หมายความวา่ ส่วนประกอบของอาคารท่ีเป็นเสา คาน ตง หรือพื้น 
ซ่ึงโดยสภาพถือไดว้า่มีความส าคญัต่อความมัน่คงแขง็แรงของอาคารนั้น 

“อาคารสูง”๘ หมายความวา่ อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยไดโ้ดยมีความสูง
ตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรข้ึนไป การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”๙ หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ี
รวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

                                                                 
๓ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “วสัดุติดไฟ” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม 
   ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “พื้น” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 

   ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “ฝา” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 
   ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “ผนงั” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 
   ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “โครงสร้างหลกั” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออก 
    ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “อาคารสูง” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม 
    ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ.๒๕๔๐)  
    ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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“อาคารขนาดใหญ่”๑๐ หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือเป็นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ี
รวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 
๑๕.๐๐ เมตรข้ึนไป และมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

“โรงแรม”๑๑ หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงแรม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

“อาคารชุด”๑๒ หมายความวา่ อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

“โรงมหรสพ”๑๓ หมายความวา่ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นโรงมหรสพ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ 

“สถาบนัท่ีเช่ือถือได”้๑๔ หมายความวา่ ส่วนราชการหรือบริษทัจ ากดัท่ีมีวตัถุประสงค์
ในการให้ค  าปรึกษาแนะน าดา้นวิศวกรรม ซ่ึงมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู ้ให้ค  าปรึกษาแนะน า และลงลายมือช่ือรับรองผลการตรวจสอบ             
งานวศิวกรรมควบคุม 

ข้อ ๒ อาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารจะตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรงพอท่ีจะรับน ้ าหนกั
ตวัอาคารเอง และน ้ าหนกับรรทุกท่ีอาจเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนจริงไดโ้ดยไม่ให้ส่วนใดๆ ของอาคารตอ้งรับ
หน่วยแรงมากกว่าท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี เวน้แต่มีเอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน่คง
แขง็แรงของวสัดุท่ีรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงหน่วยแรงท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๖ 

                                                                 
๑๐ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “อาคารขนาดใหญ่” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
    ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “โรงแรม” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม 
    ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๒ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “อาคารชุด” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม 
       ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “โรงมหรสพ” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม 
      ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๔ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “สถาบนัท่ีเช่ือถือได”้ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ.๒๕๔๐)      
     ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๓ ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีประกอบด้วยอิฐหรือคอนกรีตบล็อก
ประสานด้วยวสัดุก่อ ให้ใช้หน่วยแรงอัดได้ไม่เกิน ๐.๘  เมกาปาสกาล  (๘ กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) 

ข้อ ๔ ในการค านวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารท่ีประกอบด้วยคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก     
ให้ใช้หน่วยแรงอดัได้ไม่เกินร้อยละ ๓๓.๓ ของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีต แต่ตอ้งไม่เกิน ๖      
เมกาปาสกาล (๖๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

ข้อ ๕  ในการค านวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารท่ีประกอบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหน่วยแรงปลอดภยั ให้ใชค้่าหน่วยแรงอดัของคอนรีตไม่เกินร้อยละ ๓๗.๕ ของ
หน่วยแรงอดัประลัยของคอนกรีต แต่ต้องไม่เกิน ๖.๕  เมกาปาสกาล  (๖๕  กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) 

ข้อ ๖ ในการค านวณส่วนต่าง ๆ  ของอาคารท่ีประกอบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก           
ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหน่วยแรงปลอดภยั เหล็กเสริมคอนกรีตท่ีใช้ตอ้งมีก าลังครากตั้งแต่ ๒๔๐        
เมกาปาสกาล  (๒ ,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) และให้ใช้ค่าหน่วยแรงของเหล็กเสริม
คอนกรีตไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 

(๑) แรงดึง 
(ก) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบท่ีมีก าลงัครากตั้งแต่ ๒๔๐ เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัม

แรงต่อตารางเซนติเมตร) ข้ึนไปให้ใช้ไม่เกิน ๑๒๐ เมกาปาสกาล  (๑,๒๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) 

(ข) เหล็กขอ้ออ้ยท่ีมีก าลงัครากตั้งแต่ ๒๔๐ เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร) ข้ึนไป แต่ไม่ถึง ๓๕๐ เมกาปาสกาล (๓,๕๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)      
ให้ใช้ร้อยละ ๕๐ ของก าลงัคราก แต่ตอ้งไม่เกิน ๑๕๐ เมกาปาสกาล (๑,๕๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) 

(ค) เหล็กขอ้ออ้ยท่ีมีก าลงัครากตั้งแต่ ๓๕๐ เมกาปาสกาล (๓,๕๐๐ กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร) ข้ึนไป แต่ไม่ถึง ๔๐๐ เมกาปาสกาล (๔,๐๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ให้ใช้
ไม่เกิน ๑๖๐ เมกาปาสกาล (๑,๖๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

(ง) เหล็กข้ออ้อยท่ีมีก าลังครากตั้งแต่ ๔๐๐ เมกาปาสกาล (๔,๐๐๐ กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร) ข้ึนไป ใหใ้ชไ้ม่เกิน ๑๗๐ เมกาปาสกาล (๑,๗๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

(จ) เหล็กขวั้น ให้ใช้ร้อยละ ๕๐ ของหน่วยแรงพิสูจน์ แต่ตอ้งไม่เกิน ๒๔๐ เมกาปาสกาล 
(๒,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ทั้งน้ี จะตอ้งมีผลการทดสอบการดดัเย็น โดยมีสถาบนัท่ี
เช่ือถือไดรั้บรอง 

(๒) แรงอดัในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ก) เหล็กเส้นกลมผวิเรียบตามเกณฑท่ี์ก าหนดใน (๑) (ก) 
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(ข) เหล็กขอ้ออ้ย ให้ใชร้้อยละ ๔๐ ของก าลงัคราก แต่ตอ้งไม่เกิน ๒๑๐ เมกาปาสกาล 
(๒,๑๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

(ค) เหล็กขวั้น ให้ใช้ร้อยละ ๔๐ ของก าลงัคราก แต่ตอ้งไม่เกิน ๒๑๐ เมกาปาสกาล 
(๒,๑๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ทั้ งน้ี จะต้องมีผลการทดสอบการดัดเย็นโดยมีสถาบัน          
ท่ีเช่ือถือไดรั้บรอง 

(ง) เสาแบบผสมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ให้ใชไ้ม่เกิน ๑๒๕ เมกาปาสกาล (๑,๒๕๐ 
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

(จ) เหล็กหล่อ ใหใ้ชไ้ม่เกิน ๗๐ เมกาปาสกาล (๗๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 
(๓) ในการค านวณคานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใช้เหล็กเสริมรับแรงอดั ให้ใช้

หน่วยแรงของเหล็กเสริมรับแรงอดัท่ีค านวณไดต้ามทฤษฎีอีลาสติกหรือหน่วยแรงปลอดภยัไดไ้ม่เกิน
สองเท่า แต่หน่วยแรงท่ีค านวณไดต้อ้งไม่เกินหน่วยแรงดึงตาม (๑) 

ข้อ ๗ ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีก าลงัประลยั 
ใหใ้ชน้ ้าหนกับรรทุกประลยั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส าหรับส่วนของอาคารท่ีไม่คิดแรงลม ใหใ้ชน้ ้าหนกับรรทุกประลยั ดงัน้ี 
นป. = ๑.๗ นค.+ ๒.๐ นจ. 
(๒) ส าหรับส่วนของอาคารท่ีคิดแรงลมดว้ยใหใ้ชน้ ้าหนกับรรทุกประลยั ดงัน้ี 
นป. = ๐.๗๕ (๑.๗ นค.+ ๒.๐ นจ.+ ๒.๐ รล.) 
หรือ 
นป. = ๐.๙ นค.+ ๑.๓ รล. 
โดยให้ใชค้่าน ้ าหนกับรรทุกประลยัท่ีมากกวา่ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ค่าน ้ าหนกับรรทุก

ประลยัใน (๑) ดว้ย 
นป. = น ้าหนกับรรทุกประลยั 
นค. = น ้าหนกับรรทุกคงท่ีของอาคาร 
นจ. = น ้าหนกับรรทุกจร รวมดว้ยแรงกระแทก 
รล. = แรงลม 
ข้อ ๘ ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีก าลงัประลยั 

ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอดัประลัยของคอนกรีตไม่เกิน ๑๕ เมกาปาสกาล (๑๕๐ กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) 

ข้อ ๙ ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีก าลงัประลยั 
ใหใ้ชก้ าลงัครากของเหล็กเสริม ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ให้ใชไ้ม่เกิน ๒๔๐ เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร) 

(๒ ) เหล็กเสริมอ่ืน  ให้ใช้เท่าก าลังครากของเหล็กชนิดนั้ น  แต่ต้องไม่เกิน  ๔๐๐            
เมกาปาสกาล (๔,๐๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) 

ข้อ ๑๐ ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตอดัแรงตามทฤษฎีก าลงัประลยั 
ใหใ้ชน้ ้าหนกับรรทุกประลยัเช่นเดียวกบัขอ้ ๗ 

ข้อ ๑๑ ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตอดัแรงให้ใชค้่าหน่วยแรงอดัของ
คอนกรีต ดงัต่อไปน้ี 

(๑) หน่วยแรงอดัในคอนกรีตชั่วคราวทนัทีท่ีถ่ายแรงมาจากเหล็กเสริมอดัแรงก่อน    
การเส่ือมสูญการอดัแรงของคอนกรีต ตอ้งไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีต 

(๒) หน่วยแรงอัดท่ีใช้ในการค านวณออกแบบหลังการเส่ือมสูญการอัดแรงของ
คอนกรีต ตอ้งไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีต 

ข้อ ๑๒ ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีประกอบด้วยคอนกรีตอดัแรง  ให้ใช ้    
ค่าหน่วยแรงดึงของเหล็กเสริมอดัแรง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) หน่วยแรงขณะดึงตอ้งไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของหน่วยแรงดึงประลยัของเหล็กเสริม
อดัแรง หรือร้อยละ ๙๐ ของหน่วยแรงพิสูจน์ แลว้แต่ค่าใดจะนอ้ยกวา่ 

(๒) หน่วยแรงในทนัทีท่ีถ่ายแรงไปให้คอนกรีตตอ้งไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของหน่วยแรง
ดึงประลยัของเหล็กเสริมอดัแรง 

(๓) หน่วยแรงใชง้านตอ้งไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของหน่วยแรงดึงประลยั หรือร้อยละ ๘๐ 
ของหน่วยแรงพิสูจน์ของเหล็กเสริมอดัแรง แลว้แต่ค่าใดจะนอ้ยกวา่ 

ข้อ ๑๓ ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีประกอบดว้ยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงของเหล็ก ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีไม่มีผลการทดสอบก าลงัส าหรับเหล็กหนาไม่เกิน ๔๐ มิลลิเมตร ให้ใช้
ก าลงัครากไม่เกิน ๒๔๐ เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ส าหรับเหล็กซ่ึงหนา
เกิน ๔๐ มิลลิเมตร ให้ใช้ก าลังครากไม่เกิน ๒๒๐ เมกาปาสกาล  (๒ ,๒๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) 

(๒) หน่วยแรงดึง แรงอดั และแรงดดั ใหใ้ชไ้ม่เกินร้อยละ ๖๐ ของก าลงัคราก ตาม (๑) 
(๓) หน่วยแรงเฉือน ใหใ้ชไ้ม่เกินร้อยละ ๔๐ ของก าลงัครากตาม (๑) 
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ข้อ ๑๔  ในการค านวณส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีประกอบด้วยไม้ชนิดต่างๆ  ให้ใช ้        
ค่าหน่วยแรงไม่เกินอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

ชนิดไม้ หน่วย 
แรงดัดและแรงดึง
เมกาปาสกาล 

(กโิลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร) 

หน่วย 
แรงอดัขนานเส้ียน 
เมกาปาสกาล 

(กโิลกรัมแรงต่อ 
ตารางเซนติเมตร) 

หน่วย 
แรงอดัขวางเส้ียน 
เมกาปาสกาล 

(กโิลกรัมแรงต่อ 
ตารางเซนติเมตร) 

หน่วย 
แรงเฉือนขนาดเส้ียน 

เมกาปาสกาล 
(กโิลกรัมแรงต่อ 
ตารางเซนติเมตร) 

(๑) ไมเ้น้ืออ่อน 
(๒) ไมเ้น้ือ 
         ปานกลาง 
(๓) ไมเ้น้ือแขง็ 

๘(๘๐) 
 

๑๐(๑๐๐) 
๑๒(๑๒๐) 

๖(๖๐) 
 

๗.๕(๗๕) 
๙(๙๐) 

๑.๖(๑๖) 
 

๒.๒(๒๒) 
๓(๓๐) 

๐.๘(๘) 
 

๑(๑๐) 
๑.๒(๑๒) 

 
ในกรณีท่ีมีผลการทดสอบของไม ้ใหใ้ชส่้วนปลอดภยัโดยใชก้ าลงัไม่เกิน ๑ ใน ๘ 

ของหน่วยแรงดดัประลยั หรือไม่เกิน ๑ ใน ๖ ของหน่วยแรงท่ีขีดปฏิภาค แลว้แต่ค่าใดจะนอ้ยกวา่ 
ข้อ  ๑๕  หน่วยน ้ าหนักบรรทุกจรส าห รับประเภทและส่วนต่างๆ  ของอาคาร

นอกเหนือจากน ้าหนกัของตวัอาคารหรือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืน ใหค้  านวณโดยประมาณ 
เฉล่ียไม่ต ่ากวา่อตัรา ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

หน่วย 
น า้หนักบรรทุกจร 
เป็นกโิลกรัม 
ต่อตารางเมตร 

(๑) หลงัคา 
(๒) กนัสาดหรือหลงัคาคอนกรีต 
(๓) ท่ีพกัอาศยั โรงเรียนอนุบาล หอ้งน ้า หอ้งส้วม 
(๔) หอ้งแถว ตึกแถวท่ีใชพ้กัอาศยั อาคารชุด หอพกั โรงแรม 
        และหอ้งคนไขพ้ิเศษของโรงพยาบาล 
(๕) ส านกังาน ธนาคาร 
(๖) (ก) อาคารพาณิชย ์ส่วนของหอ้งแถว ตึกแถวท่ีใชเ้พื่อการพาณิชย ์
               มหาวทิยาลยั วทิยาลยั โรงเรียน และโรงพยาบาล 
        (ข) หอ้งโถง บนัได ช่องทางเดินของอาคารชุด หอพกั 
               โรงแรม ส านกังาน และธนาคาร 

๓๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 

 
๒๐๐ 
๒๕๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
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ประเภทและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

หน่วย 
น า้หนักบรรทุกจร 
เป็นกโิลกรัม 
ต่อตารางเมตร 

(๗) (ก) ตลาด อาคารสรรพสินคา้ หอประชุม โรงมหรสพ ภตัตาคาร 
               หอ้งประชุม หอ้งอ่านหนงัสือในหอ้งสมุด หรือหอสมุด 
               ท่ีจอดหรือเก็บรถยนตน์ัง่ หรือรถจกัรยานยนต ์
         (ข) หอ้งโถง บนัได ช่องทางเดินของอาคารพาณิชย ์
                 มหาวทิยาลยั วทิยาลยัและโรงเรียน 
(๘) (ก) คลงัสินคา้ โรงกีฬา พิพิธภณัฑ ์อฒัจนัทร์ 
               โรงงานอุตสาหกรรม โรงพิมพ ์หอ้งเก็บเอกสารและพสัดุ 
         (ข) หอ้งโถง บนัได ช่องทางเดินของตลาด อาคารสรรพสินคา้ 
                หอ้งประชุม หอประชุม โรงมหรสพ ภตัตาคาร 
                หอ้งสมุด และหอสมุด 
(๙) หอ้งเก็บหนงัสือของหอ้งสมุดหรือหอสมุด 
(๑๐) ท่ีจอดหรือเก็บรถยนตบ์รรทุกเปล่า 

 
 

๔๐๐ 
 

๔๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

 
๕๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

 
ข้อ ๑๖ ในการค านวณออกแบบ หากปรากฏวา่พื้นท่ีส่วนใดตอ้งรับน ้ าหนกัเคร่ืองจกัร

หรืออุปกรณ์ หรือหน่วยน ้ าหนกับรรทุกจรอ่ืนๆ ท่ีมีค่ามากกว่าหน่วยน ้ าหนกับรรทุกจร ซ่ึงก าหนดไว ้ 
ในขอ้ ๑๕ ใหใ้ชห้น่วยน ้าหนกับรรทุกจรค่าท่ีมากกวา่เฉพาะส่วนท่ีตอ้งรับหน่วยน ้าหนกัเพิ่มข้ึน 

ข้อ  ๑๗  ในการค านวณออกแบบโครงสร้างอาคาร  ให้ค  านึงถึงแรงลมด้วยหาก
จ าเป็นตอ้งค านวณและไม่มีเอกสารท่ีรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ใหใ้ชห้น่วยแรงลม ดงัต่อไปน้ี 

ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร 
หน่วยแรงลมอย่างน้อย 

กโิลปาสกาล 
(กโิลกรัมแรงต่อตารางเมตร) 

(๑) ส่วนของอาคารท่ีสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร 
(๒) ส่วนของอาคารท่ีสูงเกิน ๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร 
(๓) ส่วนของอาคารท่ีสูงเกิน ๒๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ เมตร 
(๔) ส่วนของอาคารท่ีสูงเกิน ๔๐ เมตร 

๐.๕(๕๐) 
๐.๘(๘๐) 
๑.๒(๑๒๐) 
๑.๖(๑๖๐) 
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ในการน้ียอมให้ใช้ค่าหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างๆ ของอาคารตลอดจนความ
ตา้นทานของดินใตฐ้านรากเกินค่าท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ีไดร้้อยละ ๓๓.๓ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ท าให้
ส่วนต่างๆ ของอาคารนั้นมีความมัน่คงนอ้ยไปกวา่เม่ือค านวณตามปกติโดยไม่คิดแรงลม 

ข้อ ๑๘ น ้ าหนักบรรทุกบนดินท่ีฐานรากของอาคารนั้น ต้องค านวณให้เหมาะสม      
เพื่อความมัน่คงและปลอดภยั ถา้ไม่มีเอกสารท่ีรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือไดแ้สดงผลการทดลองหรือ
การค านวณ จะตอ้งไม่เกินก าลงัแบกทานของดินประเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ดินอ่อนหรือดินถมไวแ้น่นตวัเตม็ท่ี ๒ เมตริกตนัต่อตารางเมตร 
(๒) ดินปานกลางหรือทรายร่วน ๕ เมตริกตนัต่อตารางเมตร 
(๓) ดินแน่นหรือทรายแน่น ๑๐ เมตริกตนัต่อตารางเมตร 
(๔) กรวดหรือดินดาน ๒๐ เมตริกตนัต่อตารางเมตร 
(๕) หินดินดาน ๒๕ เมตริกตนัต่อตารางเมตร 
(๖) หินปูนหรือหินทราย ๓๐ เมตริกตนัต่อตารางเมตร 
(๗) หินอคันีท่ียงัไม่แปรสภาพ ๑๐๐ เมตริกตนัต่อตารางเมตร 
ข้อ ๑๙  ในการค านวณน ้ าหนักท่ีถ่ายลงเสา คาน  หรือโครงท่ีรับเสาและฐานราก          

ให้ใช้น ้ าหนักของอาคารเต็มอัตรา ส่วนหน่วยน ้ าหนักบรรทุกจร ให้ใช้ตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ ๑๕       
โดยใหล้ดส่วนลงไดต้ามชั้นของอาคาร ดงัต่อไปน้ี 

การรับน า้หนักของพืน้ 
อตัราการลดหน่วยน า้หนัก 
บรรทุกจรบนพืน้แต่ละช้ัน 

เป็นร้อยละ 
(๑) หลงัคาหรือดาดฟ้า 
(๒) ชั้นท่ีหน่ึงถดัจากหลงัคาหรือดาดฟ้า 
(๓) ชั้นท่ีสองถดัจากหลงัคาหรือดาดฟ้า 
(๔) ชั้นท่ีสามถดัจากหลงัคาหรือดาดฟ้า 
(๕) ชั้นท่ีส่ีถดัจากหลงัคาหรือดาดฟ้า 
(๖) ชั้นท่ีหา้ถดัจากหลงัคาหรือดาดฟ้า 
(๗) ชั้นท่ีหกถดัจากหลงัคาหรือดาดฟ้า 
(๘) ชั้นท่ีเจด็ถดัจากหลงัคาหรือดาดฟ้าและชั้นต่อลงไป 

๐ 
๐ 
๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 

 
ส าหรับโรงมหรสพ ห้องประชุม หอประชุม ห้องสมุด หอสมุด พิพิธภณัฑ์ อฒัจนัทร์ 

คลงัสินคา้ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารจอดหรือเก็บรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต์ ให้คิดหน่วยน ้ าหนัก
บรรทุกจรเตม็อตัราทุกชั้น 
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ข้อ ๒๐  ในการค านวณฐานรากบนเสาเข็มท่ีตอกในชั้ นดินอ่อน  ถ้าไม่มีเอกสาร          
จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้แสดงผลการทดสอบคุณสมบติัของดินและก าลงัแบกทานสูงสุดของเสาเข็ม     
ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงฝืดของดิน ดงัน้ี 

(๑) ส าหรับดินท่ีอยู่ในระดับลึกไม่เกิน ๗  เมตร ใต้ระดับน ้ าทะเลปานกลางให้ใช ้       
ค่าหน่วยแรงฝืดของดินได้ไม่เกิน ๖ กิโลปาสกาล (๖๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร) ของพื้นผิว
ประสิทธิผลของเสาเขม็ 

(๒) ส าหรับดินท่ีมีความลึกเกิน ๗ เมตร ใตร้ะดบัน ้ าทะเลปานกลาง ให้ค  านวณหาค่า
หน่วยแรงฝืดของดินเฉพาะส่วนท่ีลึกเกิน ๗ เมตรลงไป ตามสูตรดงัต่อไปน้ี 

หน่วยแรงฝืดเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร = ๖๐๐ + ๒๒๐ ย. 
ย. = ความยาวของเสาเข็มเป็นเมตร เฉพาะส่วนท่ีลึกเกิน ๗ เมตร ใต้ระดับน ้ าทะเล    

ปานกลาง 
ข้อ ๒๑ ในการค านวณฐานรากบนเสาเข็มท่ีมีเอกสารจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดแ้สดงผล

การทดสอบคุณสมบติัของดิน หรือมีการทดสอบหาก าลงัแบกทานของเสาเข็มในบริเวณก่อสร้างหรือ
ใกลเ้คียง ใหใ้ชก้ าลงัแบกทานของเสาเขม็ไม่เกินอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าลงัแบกทานของเสาเข็มท่ีค านวณจากการทดสอบคุณสมบติัของดิน ให้ใชก้  าลงั
แบกทานไดไ้ม่เกินร้อยละ ๔๐ ของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด 

(๒) ก าลังแบกทานของเสาเข็มท่ีได้จากการทดสอบให้ใช้ก าลงัแบกทานได้ไม่เกิน    
ร้อยละ ๕๐ ของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด 

ข้อ ๒๒ ในการทดสอบก าลงัแบกทานของเสาเข็ม อตัราการทรุดตวัและการทรุดตวั
ของเสาเขม็เม่ือรับน ้าหนกับรรทุกสูงสุดจะตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การทรุดตัวทั้ งหมดของเสาเข็มจากรับน ้ าหนักบรรทุกสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว ้     
เป็นเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมง ตอ้งไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร 

(๒) อตัราการทรุดตวัเฉล่ียของเสาเข็มหลงัจากรับน ้ าหนกับรรทุกสูงสุด แลว้ปล่อยทิ้ง
ไวเ้ป็นเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมง ตอ้งไม่เกิน ๐.๒๕ มิลลิเมตรต่อชัว่โมง 

(๓) การทรุดตวัสุทธิของเสาเข็มหลงัจากปล่อยให้รับน ้ าหนักบรรทุกสูงสุดเป็นเวลา
ยีสิ่บส่ีชัว่โมง แลว้คลายน ้ าหนกับรรทุกจนหมดปล่อยทิ้งไวโ้ดยไม่รบกวนอีกยี่สิบส่ีชัว่โมง ตอ้งไม่เกิน 
๖ มิลลิเมตร 

ข้อ ๒๓๑๕ ส่วนประกอบของช่องทางหนีไฟหรือโครงสร้างหลกัส าหรับอาคารท่ีมี
ความสูงเกิน ๓ ชั้น ตอ้งไม่เป็นวสัดุติดไฟ 
                                                                 
๑๕ ขอ้ ๒๓ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
     พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



 453 

ข้อ ๒๔๑๖ โครงสร้างหลกัของอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
(๑ ) อาคารส าห รับใช้ เป็นคลังสินค้า  โรงมหรสพ  โรงแรม  อาคารชุด  ห รือ

สถานพยาบาล 
(๒ ) อาคารส าห รับใช้ เพื่ อ กิจการพาณิชยกรรม  การอุตสาหกรรม  การศึกษา              

การสาธารณสุข หรือส านกังานหรือท่ีท าการท่ีมีความสูงตั้งแต่สามชั้นข้ึนไป และมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้น
หรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารหรือส่วนหน่ึง  
ส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นหอประชุม 
ใหก่้อสร้างดว้ยวสัดุทนไฟท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

ชนิดของการก่อสร้างและโครงสร้างหลัก 
 ความหนาน้อยสุดของคอนกรีตทีหุ้่มเหลก็เสริม 
          หรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก (มิลลเิมตร) 

๑. คอนกรีตเสริมเหล็ก    
          ๑.๑ เสาส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นแคบขนาด  
                 ๓๐๐ มิลลิเมตร  ข้ึนไป 
          ๑.๒ เสากลมหรือเสาตั้งแต่หา้เหล่ียมข้ึนไป 
                 ท่ีมีรูปทรงใกลเ้คียงเสากลม ซ่ึงมี  
                 เส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตร 
                 ข้ึนไป   
          ๑.๓ คานและโครงขอ้หมุนคอนกรีต ขนาด  
                   กวา้ง ตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป 
          ๑.๔ พื้นหนาไม่นอ้ยกวา่ ๑๑๕ มิลลิเมตร  
๒. คอนกรีตอดัแรง 
          ๒.๑ คานชนิดดึงลวดก่อน 
          ๒.๒ คานชนิดดึงลวดภายหลงั 
                   (๑) กวา้ง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย   
            ไม่เหน่ียวร้ัง (UNRESTRAINED) 
                   (๒) กวา้งตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป  
            โดยปลายไม่เหน่ียวร้ัง       
                         (UNRESTRAINED) 

 
 

๔๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
๒๐ 

 
๗๕ 

 
 

๑๑๕ 
 
 

๖๕ 
                                                                 
๑๖ ขอ้ ๒๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความ 
    ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ชนิดของการก่อสร้างและโครงสร้างหลัก 
 ความหนาน้อยสุดของคอนกรีตทีหุ้่มเหลก็เสริม 
          หรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก (มิลลเิมตร) 

                   (๓) กวา้ง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย  
             เหน่ียวร้ัง (RESTRAINED) 
                   (๔) กวา้งตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป  
             โดยปลายเหน่ียวร้ัง (RESTRAINED) 
          ๒.๓ พื้นชนิดดึงลวดก่อนท่ีมีความหนาตั้งแต่ 
       ๑๑๕ มิลลิเมตรข้ึนไป 
          ๒.๔ พื้นชนิดดึงลวดภายหลงัท่ีมีความหนา  
                   ตั้งแต่ ๑๑๕ มิลลิเมตรข้ึนไป 
                   (๑) ขอบไม่เหน่ียวร้ัง (UNRESTRAINED) 
      (๒) ขอบเหน่ียวร้ัง (RESTRAINED)   
๓. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
          ๓.๑ เสาเหล็กขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตร       
          ๓.๒ เสาเหล็กขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ มิลลิเมตร     
          ๓.๓ เสาเหล็กขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ x ๓๐๐  
                  มิลลิเมตรข้ึนไป 
          ๓.๔ คานเหล็ก     

 
๕๐ 

 
๔๕ 

 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
๒๐ 

 
๕๐ 
๔๐ 

 
๒๕ 
๕๐ 

    
ในกรณีโครงสร้างหลักมีขนาดระหว่างขนาดท่ีก าหนดในตาราง ให้ค  านวณหา       

ความหนานอ้ยสุดของคอนกรีตท่ีหุม้เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม้เหล็กโดยวธีิเทียบอตัราส่วน 
ในกรณีโครงสร้างหลกัก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอดัแรงท่ีมีขนาด

หรือมีความหนาของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยกว่าท่ีก าหนดไวใ้นตาราง
ขา้งตน้ จะตอ้งใช้วสัดุอ่ืนหุ้มเพิ่มเติมหรือตอ้งป้องกนัโดยวิธีอ่ืนเพื่อช่วยท าให้เสาหรือคานมีอตัราการ
ทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และตงหรือพื้นต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง        
โดยจะตอ้งมีเอกสารรับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการขออนุญาต 

ในกรณีโครงสร้างหลักท่ีเป็นเสาหรือคานท่ีก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ        
ท่ีไม่ได้ใช้คอนกรีตหุ้ม ต้องป้องกันโดยวิธีอ่ืนเพื่อให้มีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง       
โดยจะตอ้งมีเอกสารรับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการขออนุญาต 

โครงหลงัคาของอาคารตามวรรคหน่ึงท่ีก่อสร้างดว้ยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณท่ีไม่ได้
ใช้คอนกรีตหุ้ม หากอาคารดงักล่าวเป็นอาคารชั้นเดียว โครงหลงัคาตอ้งมีอตัราการทนไฟไม่น้อยกว่า
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หน่ึงชั่วโมง และหากเป็นอาคารตั้งแต่สองชั้นข้ึนไป โครงหลงัคาต้องมีอตัราการทนไฟไม่น้อยกว่า    
สองชัว่โมง โดยจะตอ้งมีเอกสารรับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการขออนุญาต 

โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหน่ึงในกรณีดังต่อไปน้ี ไม่ต้องมีอตัราการทนไฟ
ตามท่ีก าหนดในวรรคหา้ก็ได ้

(๑) เป็นโครงหลงัคาของอาคารท่ีมีพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัไม่เกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร เวน้แต่โรงมหรสพ สถานพยาบาล หรือหอประชุม 

(๒) เป็นโครงหลงัคาของอาคารท่ีอยู่สูงจากพื้นอาคารเกิน ๘.๐๐ เมตร และอาคารนั้น   
มีระบบดบัเพลิงอตัโนมติั หรือมีการป้องกนัความร้อนหรือระบบระบายความร้อน มิให้เกิดอนัตราย    
ต่อโครงหลงัคา 

วิธีการทดสอบอตัราการทนไฟตามวรรคสาม  วรรคส่ี และวรรคห้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไอเอสโอ ๘๓๔ (ISO 834) หรือมาตรฐานเอเอสทีเอม็ อี ๑๑๙ (ASTM E 119) 

ข้อ ๒๕๑๗ วสัดุท่ีใช้ตกแต่งผิวภายนอกอาคารหรือใช้เป็นผนังอาคารจะต้องยึดเกาะ      
กบัตวัอาคารดว้ยวธีิท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการร่วงหล่น อนัอาจจะท าใหเ้กิดอนัตรายหรือความเสียหายได ้

ข้อ ๒๖๑๘ วสัดุก่อสร้างท่ีใชภ้ายในอาคารจะตอ้งไม่ท าให้เกิดสารแขวนลอยในอากาศ
อนัอาจเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น ใยหิน ซิลิกา หรือใยแก้ว เวน้แต่จะไดฉ้าบหุ้มหรือปิดวสัดุนั้นไว ้ 
เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดสารแขวนลอยฟุ้งกระจายและสัมผสักบัอากาศท่ีบริเวณใชส้อยของอาคาร 

ข้อ ๒๗๑๙ วสัดุท่ีเป็นผิวของผนังภายนอกอาคารหรือท่ีใช้ตกแต่งผิวภายนอกอาคาร
จะตอ้งมีปริมาณการสะทอ้นแสงไดไ้ม่เกินร้อยละสามสิบ 

ข้อ ๒๘๒๐ กระจกท่ีใช้ท าผนงัภายนอกอาคารท่ีเป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
และอาคารขนาดใหญ่ตอ้งเป็นกระจกตั้งแต่ ๒ ชั้นข้ึนไปประกบกนัโดยมีวสัดุคัน่กลางระหว่างชั้นและ
ยดึกระจกแต่ละชั้นให้ติดแน่นเป็นแผน่เดียวกนั และกระจกแต่ละชั้นตอ้งมีคุณสมบติัในการป้องกนัหรือ

                                                                 
๑๗ ขอ้ ๒๕ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
     พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๘ ขอ้ ๒๖ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
     พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๙ ขอ้ ๒๗ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
     พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๐ ขอ้ ๒๘ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
     พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ลดอนัตรายจากการบาดของเศษกระจกเม่ือกระจกแตก  และวสัดุคัน่กลางตอ้งยึดเศษหรือช้ินกระจก
ไม่ใหห้ลุดออกมาเม่ือกระจกแตกร้าวหรือราน 

กระจกท่ีติดกบัราวกนัตกและกระจกท่ีใชเ้ป็นฝาของห้องโถงหรือทางเดินร่วม ภายใน
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารขนาดใหญ่ตอ้งมีคุณสมบติัในการป้องกนัหรือลดอนัตราย
จากการบาดของเศษกระจกเม่ือกระจกแตก 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
                   พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ น้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๘  (๒ ) และ  (๓ )                
แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก า หนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า ของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดการรับน ้ าหนกั ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจน
ลกัษณะและคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมอาคาร และการรับน ้ าหนกั 
ความตา้นทาน และความคงทนของอาคารหรือพื้นดินท่ีรองรับอาคารจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
--------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕(๑) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ดงัน้ี 
  (๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง    ฉบบัละ  ๒๐   บาท 
  (๒) ใบอนุญาตดดัแปลง    ฉบบัละ  ๑๐   บาท 
  (๓) ใบอนุญาตร้ือถอน    ฉบบัละ  ๑๐   บาท 
  (๔) ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย    ฉบบัละ  ๑๐   บาท 
  (๕) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้   ฉบบัละ  ๒๐   บาท 
  (๖) ใบรับรอง     ฉบบัละ  ๑๐   บาท 
  (๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ     ๕     บาท 
  ข้อ ๒ ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายใุบอนุญาต  ดงัน้ี 
  (๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง    ฉบบัละ  ๒๐   บาท 
  (๒) ใบอนุญาตดดัแปลง    ฉบบัละ  ๑๐   บาท 
  (๓) ใบอนุญาตร้ือถอน    ฉบบัละ  ๑๐   บาท 
  (๔) ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย    ฉบบัละ  ๑๐   บาท 
  ข้อ ๓ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรือดัดแปลงอาคาร
ส าหรับการก่อสร้างหรือส าหรับส่วนท่ีมีการดดัแปลง  ดงัน้ี 
  (๑) อาคารซ่ึงสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร  ให้คิดตามพื้นท่ี ของพื้นอาคาร
แต่ละชั้นรวมกนั  ตารางเมตรละ  ๐.๕๐  บาท 
  (๒) อาคารซ่ึงสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกิน    
สิบหา้เมตร  ใหคิ้ดตามพื้นท่ีของพื้นท่ีอาคารแต่ละชั้นรวมกนั  ตารางเมตรละ  ๒  บาท 
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(๓) อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินห้าสิบเมตร  ให้คิดตามพื้นท่ีของอาคารแต่ละ   
ชั้นรวมกนั  ตารางเมตรละ  ๔  บาท 

(๔) อาคารประเภทซ่ึงจะต้องมีพื้นท่ีรับน ้ าหนักบรรทุกชั้ นใดชั้นหน่ึงเกินห้าร้อย
กิโลกรัมต่อหน่ึงตารางเมตรใหคิ้ดตามพื้นท่ีของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกนั  ตารางเมตรละ  ๔ บาท 

(๕) พื้นท่ีหรือส่ิงของท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของ  
รถส าหรับอาคารท่ีก าหนดตามมาตรา ๘ (๙) ให้คิดตามพื้นท่ีของท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออก
ของรถรวมกนั  ตารางเมตรละ  0.๕0  บาท 

ในกรณีท่ีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของ
รถ  ส าหรับอาคารท่ีก าหนดตามมาตรา ๘ (๙) อยู่ในอาคารหรือชั้นหน่ึงชั้นใดของอาคาร  ไม่ตอ้งคิด
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหน่ึงอีก 

(๖) ป้าย ใหคิ้ดตามพื้นท่ีของป้าย โดยเอาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณดว้ยส่วนยาวท่ีสุดตารางเมตรละ  
๔ บาท 

(๗) อาคารประเภทซ่ึงตอ้งวดัความยาว  เช่น  เข่ือน  ทางหรือท่อระบายน ้ า  ร้ัวหรือ
ก าแพงรวมทั้งประตูร้ัวหรือก าแพง  ใหคิ้ดตามความยาว  เมตรละ  ๑  บาท 

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน  เศษของตารางเมตรหรือเมตร  ตั้ งแต่     
ก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถื้อเป็นหน่วยเตม็  ถา้ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงใหปั้ดทิ้ง 

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้ น  ให้นับจ านวนชั้ นของพื้นอาคารท่ีบุคคล           
เขา้ใชส้อยได ้ ยกเวน้พื้นท่ีชั้นลอย 

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร  ให้วดัจากระดบัพื้นดินถึงหลงัคา หรือส่วนของ
อาคารท่ีสูงท่ีสุด 

ในกรณีท่ีอาคารมีพื้นชั้นลอย  ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นท่ีของพื้นอาคาร  ในการคิด
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนดว้ย 

ข้อ ๔ ให้อาคารดงัต่อไปน้ีไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามขอ้ ๑ 
การต่ออายใุบอนุญาตตามขอ้ ๒ และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารตามขอ้ ๓ 

(๑) อาคารของกระทรวง  ทบวง  กรม  ท่ีใชใ้นราชการหรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๒) อาคารของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีใชใ้นราชการหรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๓) อาคารขององคก์ารของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายท่ีใชใ้นกิจการขององคก์ารหรือ

ใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๔) โบราณสถาน  วดัวาอาราม  หรืออาคารต่างๆ ท่ีใช้เพื่อการศาสนา  ซ่ึงมีกฎหมาย

ควบคุมการก่อสร้างไวแ้ลว้โดยเฉพาะ 
(๕) อาคารท่ีท าการขององค์การระหว่างประเทศ  หรืออาคารท่ีท าการของหน่วยงาน  

ท่ีตั้งข้ึนตามความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ 
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(๖) อาคารท่ีท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
(๗) อาคารชัว่คราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร  ซ่ึงสูงไม่เกินสองชั้น

หรือสูงไม่เกินเกา้เมตร  และมีก าหนดเวลาร้ือถอน 
(๘) อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวซ่ึงสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน        

เกา้เมตรและไม่ใช่อาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  หรืออาคารประเภทควบคุมการใชต้ามาตรา ๓๒ และ
มีก าหนดเวลาร้ือถอน 
 

     ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
                                      พลเอกสิทธิ  จิรโรจน์ 
          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ก าหนดให้ค่าธรรมเนียมหรือการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต้องเป็นไป         
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
(ประกาศ  ในราชกิจานุเบกษา  ฉบบัพิเศษ เล่ม ๑๐๒ ตอนท่ี ๕๘ วนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
------------------- 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕  (๒ ) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร              

พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ  ๑ ให้ก าหนดแบบของค าขออนุญาต ใบอนุญาต และใบรับรองตามแบบท้าย
กฎกระทรวงน้ีดงัต่อไปน้ี 
  (๑) แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารใหใ้ชแ้บบ ข. ๑ 
  (๒) แบบค าขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร ใหใ้ชแ้บบ ข.๒ 
  (๓) แบบค าขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร ใหใ้ชแ้บบ ข.๓ 
  (๔) แบบค าขออนุญาตดดัแปลง  หรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ
เพื่อการอ่ืน  ใหใ้ชแ้บบ ข.๔ 
  (๕) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ืนถอนอาคาร
เคล่ือนยา้ยอาคาร ดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพื่อการอ่ืน ใหใ้ชแ้บบ ข.๕ 
  (๖) แบบค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคารให้
ใชแ้บบ ข.๖ 
  (๗) แบบค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหใ้ชแ้บบ ข.๗ 
  (๘) แบบค าขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร
เคล่ือนยา้ยอาคาร หรือเปล่ียนการใชอ้าคาร ใหใ้ชแ้บบ ข.๘ 
  (๙) แบบใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ใหใ้ชแ้บบ อ.๑ 
  (๑๐) แบบใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร ส าหรับการเคล่ือนยา้ยอาคารไปยงัทอ้งท่ีภายใน
เขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินเดียวกัน หรือส าหรับการเคล่ือนย้ายอาคารจากท้องท่ี ท่ี มี
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  ใชบ้งัคบั ไปยงัทอ้งท่ีท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  หรือส าหรับการเคล่ือนย้ายอาคารจากท้องท่ีท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปยังท้องท่ี ท่ี มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบ้งัคบั  ใหใ้ชแ้บบ อ.๒  
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  (๑๑) แบบใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคารส าหรับการเคล่ือนยา้ยอาคารไปยงัทอ้งท่ีภายใน
เขตอ านาจของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินอ่ืน ใหใ้ชแ้บบ อ.๓ 
  (๑๒) แบบใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ   
เพื่อการอ่ืนใหใ้ชแ้บบ อ.๔ 
  (๑๓) แบบใบอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร ใหใ้ชแ้บบ อ. ๕ 
  (๑๔) แบบใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคารให้ใช้
แบบ อ.๖ 
  ข้อ ๒  ให้ก าหนดแบบของค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามแบบทา้ยกฎกระทรวงน้ี
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ค าสั่งใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการค านวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง ใหใ้ชแ้บบ ค.๑ 
  (๒) ค าสั่งไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตตามาตรา  ๓๕ ใหใ้ชแ้บบ ค.๒ 
  (๓) ค าสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร ตามมาตรา ๔๐      
วรรคหน่ึงหรือให้ระงับการร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง (กรณีท่ีกระท าโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต) ใหใ้ช ้แบบ ค.๓ 
  (๔) ค าสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารท่ีอาจเป็นภยนัตรายตาม
มาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง หรือมาตรา  ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีการก่อสร้าง ดดัแปลง เคล่ือนยา้ยหรือร้ือถอน
อาคารไม่ไดรั้บใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๔ 
  (๕) ค าสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา ๔๐        
วรรคหน่ึงหรือให้ระงบัการร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีกระท าให้ผดิไปจากท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต)ใหใ้ชแ้บบ ค.๕ 
  (๖) ค าสั่งห้ามให้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารท่ีอาจเป็นภยนัตรายตาม
มาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีการก่อสร้าง ดดัแปลง เคล่ือนยา้ยหรือร้ือถอน
อาคารท่ีกระท าใหผ้ดิไปจากท่ีไดรั้บใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๖ 
  (๗) ค าสั่งให้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีการก่อสร้าง ดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ยอาคารกระท าโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๗ 

(๘) ค าสั่งให้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง (ในกรณีท่ีการก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ยอาคารท่ีกระท าใหผ้ดิไปจากท่ีไดรั้บใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๘ 
  (๙) ค าสั่งให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีกระท าโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๙ 
  (๑๐) ค าสั่งให้ด าเนินการแกไ้ขและใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน
หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีกระท าโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๑๐ 
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  (๑๑) ค าสั่งให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตาม
มาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีกระท าใหผ้ดิไปจากท่ีไดรั้บใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๑๑ 
  (๑๒) ค าสั่งให้ด าเนินการแกไ้ขและให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีกระท าให้ผิดไปจากท่ีไดรั้บใบอนุญาต)ให้ใช้แบบ 
ค.๑๒ 
  (๑๓) ค าสั่งใหด้ าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง
(กรณีท่ีการร้ือถอนอาคารกระท าใหผ้ดิไปจากท่ีไดรั้บใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๑๓ 
  (๑๔) ค าสั่งให้แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการค านวณตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง (กรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งใหย้ื่นค าขออนุญาต
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง) ใหใ้ชแ้บบ ค.๑๔ 
  (๑๕) ค าสั่งให้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสาม (กรณีท่ีไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถ่ินท่ีให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าขอรับใบอนุญาต) ใหใ้ชแ้บบ ค.๑๕ 
  (๑๖) ค าสั่งให้ระงบัการใชอ้าคารตามมาตรา ๔๔  (กรณีท่ียงัไม่ไดรั้บใบรับรอง) ให้ใช้
แบบ ค.๑๖ 
  (๑๗) ค าสั่งให้ระงบัการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณีท่ีมีการใช้อาคารเพื่อกิจการอ่ืน
นอกจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตใหก่้อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร) ใหใ้ชแ้บบ ค.๑๗ 
  (๑๘) ค าสั่งให้ระงบัการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณีท่ีไม่เป็นอาคารประเภทควบคุม
การใช ้แต่ไดมี้การใชอ้าคารเพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช)้ ใหใ้ชแ้บบ ค.๑๘ 
  (๑๙) ค าสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณีท่ีเปล่ียนการใช้อาคารประเภท
ควบคุมการใช้ส าหรับกิจการหน่ึงไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจการหน่ึง)ให้ใช ้  
แบบ  ค.๑๙ 
  (๒๐) ค าสั่งให้ระงบัการใชพ้ื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อการอ่ืนตามมาตรา ๔๕ (ในกรณี
ท่ีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนนั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ) ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๐ 
  (๒๑) ค าสั่งให้ระงบัการดดัแปลงและให้ด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงพื้นท่ีหรือส่ิงท่ี
สร้างข้ึนใหก้ลบัคืนสภาพเดิมตามมาตรา ๔๕   (กรณีท่ีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนนั้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ี
กลบัรถและทางเขา้ออกของรถ) ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๑ 
  (๒๒) ค าสั่งให้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และ ๔๕ (กรณีท่ีไม่ระงบัการใช้พื้นท่ี
หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อการอ่ืน หรือไม่ด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนให้กลบัคืน
สภาพเดิมส าหรับพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนนั้นเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ)      
ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๒ 
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  (๒๓) ค าสั่งใหด้ าเนินการแกไ้ขอาคารตามมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง (กรณีท่ีอาคารมีสภาพ
หรือมีการใชท่ี้อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกายหรือทรัพยสิ์น หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั
หรือก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม) ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๓ 
  (๒๔) ค าสั่งให้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง (กรณีท่ีไม่
ปฏิบติัตามค าสั่งท่ีให้ด าเนินการแกไ้ขอาคารท่ีมีสภาพหรือมีการใชท่ี้อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกายหรือทรัพยสิ์น หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือน
ต่อการรักษาคุณภาพหรือส่ิงแวดลอ้ม) ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๔ 
  (๒๕) ค าสั่งให้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๗๗ (๑) ( กรณีท่ีก่อสร้างอาคารในท่ีดินท่ีเป็น
สาธารณสมาบติัของแผ่นดิน และไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคารในทอ้งท่ีนั้นแลว้)    
ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๕ 
  (๒๖) ค าสั่งใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงอาคารตามมาตรา ๗๗ (๒) (กรณีท่ีก่อสร้างอาคารใน
ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน และไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคารในทอ้งท่ี
นั้นแลว้)ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๖ 
  (๒๗) ค าสั่งใหด้ าเนินการเพื่อขจดัหรือระงบัเหตุท่ีก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อให้เกิดสภาพท่ี 
ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภยัในการอยู่อาศยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง  และการอ านวยความสะดวกแก่การจลาจรตามมาตรา ๗๗ (๓) (กรณีท่ีก่อสร้าง
อาคารในท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน และไดมี้พระราชกฤษฏีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคาร
ในทอ้งท่ีนั้นแลว้) ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๗ 
  (๒๘) ค าสั่งให้ท าสัญญาเช่าท่ีดินตามมาตรา ๗๗(๔) (กรณีท่ีก่อสร้างอาคารในท่ีดินท่ี
เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน และไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคารในทอ้งท่ีนั้นแลว้) 
ใหใ้ชแ้บบ ค.๒๘ 

ข้อ ๓  ให้ก าหนดแบบของหนงัสือของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีจะใช้ในการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามแบบทา้ยกฎกระทรวงน้ี  ดงัต่อไปน้ี 

(๑) หนงัสือของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน
หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา ๒๖ และใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 (กรณีท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินไม่สามารถแจง้การออกใบอนุญาตให้ขอรับใบอนุญาตทราบดว้ยวธีิอ่ืน) ใหใ้ชแ้บบ น.๑ 

(๒) หนังสือของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน 
หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา ๒๖ และใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารตามมาตรา ๓๓ ใหใ้ชแ้บบ น.๒ 

(๓) หนังสือของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินแจง้การขยายเวลาการออกใบอนุญาต  หรือไม่
อนุญาตตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง  และมาตรา ๓๓ ใหใ้ชแ้บบ น.๓ 

(๔) หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน (แนบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร) ตามมาตรา ๒๙ ใหใ้ชแ้บบ น.๔ 
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(๕) หนังสือแจ้งการบอกเลิกผูค้วบคุมงานของผูไ้ด้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๐     
วรรคหน่ึง ใหใ้ชแ้บบ น.๕ 

(๖) หนังสือแจ้งการเลิกการเป็นผู ้ควบคุมงานของผู ้ควบคุมงานตามมาตรา ๓๐        
วรรคหน่ึง ใหใ้ชแ้บบ น.๖ 

(๗) หนังสือแจง้การบอกเลิกผูค้วบคุมงานพร้อมกบัการส่งมอบหนังสือแสดงความ
ยนิยอมของผูค้วบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ใหใ้ชแ้บบ น.๗ 

(๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู ้ควบคุมงานคนใหม่ (แนบกับแบบ น.๗)          
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ใหใ้ชแ้บบ น.๘ 
  (๙) หนงัสือขอเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๖
ใหใ้ชแ้บบ น.๙ 

(๑๐) หนงัสือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ไปยงัผูอุ้ทธรณ์
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ใหใ้ชแ้บบ น.๑๐ 
  (๑๑) หนังสือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยัง            
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ใหใ้ชแ้บบ น.๑๑ 
 
      ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
       พลเอกสิทธิ   จิรโรจน์ 
         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา  5(2)  แห่งพระราบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้แบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบ
ของค าสั่ง หรือแบบอ่ืนใดท่ีจะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนด           
ในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

(ประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัพิเศษ เล่ม 102 ตอนท่ี 58 วนัท่ี 10 พฤษภาคม  2528) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 
------------------------ 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) มาตรา ๘ (๑๒) และมาตรา ๓๙ วรรคสอง    

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค าแนะน า        
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ เจา้ของอาคารผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
(๑) ก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคารให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบ    

ข.๑ พร้อมดว้ยเอกสารตามท่ีระบุไวใ้นแบบ ข.๑ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
(๒) เคล่ือนยา้ยอาคาร ให้ยืน่ค  าขออนุญาตตามแบบ ข.๒ พร้อมดว้ยเอกสารตามท่ีระบุ

ไวใ้นแบบ ข.๒ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่เวน้แต่การเคล่ือนยา้ยอาคารจากทอ้งท่ีท่ีไม่อยู่
ภายใต้ขอ้บงัคบัพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปยงัท้องท่ีท่ีพระราชบญัญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบ้งัคบั ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในทอ้งท่ีท่ีอาคารนั้นจะยา้ย
ไปตั้ง 

ผูข้อรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเก่ียวกับแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการ
ประกอบแบบแปลน  ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ  ข.๑ และ ข.๒  จ านวนห้าชุดพร้อมกับค าขอ ส าหรับ           
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคารท่ีเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
ตามมาตรา ๓๒ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะประกาศก าหนดให้ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งแนบเอกสารดงักล่าว
มากกวา่หา้ชุดก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินเจด็ชุด 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคารเก่ียวกบัอาคาร
สาธารณะ อาคารพิเศษ  หรืออาคารท่ีก่อสร้างด้วยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ต้องแนบ
รายการค านวณจ านวนหน่ึงชุดพร้อมกบัค าขอตาม (๑) หรือ (๒) ดว้ย 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนท่ี ๕๘/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๒๘/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 
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การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคารท่ี
อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเฉพาะในเขตสภาต าบลหรือเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล แต่มิได้
อยูใ่นบริเวณพื้นท่ีท่ีมีกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทยท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา ๑๓ ใช้บงัคบั ถา้เป็นอาคาร
ดงัต่อไปน้ี ให้แนบเฉพาะแผนผงับริเวณแสดงท่ีตั้ งอาคารโดยสังเขปและส าเนาเอกสารแสดงสิทธิ        
ในท่ีดินพร้อมกบัค าขอ 

(ก) อาคารอยูอ่าศยัไม่เกินสองชั้นและมีพื้นท่ีทุกชั้นในหลงัเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน ๑๕๐ 
ตารางเมตร 

(ข) อาคารเก็บผลิตผลทางเกษตรท่ีมีพื้นท่ีทุกชั้นในหลงัเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน  ๑๐๐ 
ตารางเมตร 

(ค) อาคารเล้ียงสัตวท่ี์มีพื้นท่ีทุกชั้นในหลงัเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
(ง) ร้ัว ก าแพง ประต ูเพิงหรือแผงลอย 

(จ) หอถงัน ้าท่ีมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร๒ 
ข้อ ๒ เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอตามขอ้ ๑ ให้ตรวจพิจารณาแผนผงับริเวณ 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณ  (ถ้ามี) เม่ือปรากฏว่าแผนผงับริเวณ       
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน  และหรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามความ            
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว้ ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ    
อ.๑ หรือแบบ อ.๒ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีมีการขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคารไปยงัท้องท่ีซ่ึงอยู่ในเขตอ านาจของ          
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอ่ืน เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีอาคารนั้นตั้งอยูไ่ดต้รวจพิจารณาตามวรรคหน่ึงและ
เห็นวา่ถูกตอ้งแลว้ ให้ออกใบอนุญาตในส่วนท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีอาคารจะท า  การเคล่ือนยา้ย
ตั้งอยูต่ามแบบ อ.๓ และส่งใบอนุญาตและส าเนาคู่ฉบบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แผนผงับริเวณ แบบแปลน 
และรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดผ้า่นการตรวจพิจารณาและประทบัตราไวแ้ลว้ จ านวนส่ีชุด พร้อม
ดว้ยรายการค านวณหน่ึงชุด (ถา้มี) ไปยงัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีจะเคล่ือนยา้ยอาคารไปตั้งใหม่ 
เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีจะเคล่ือนยา้ยอาคารไปตั้งใหม่ไดต้รวจพิจารณาตามวรรคหน่ึง และ
เห็นวา่ถูกตอ้งแลว้ ให้ออกใบอนุญาตในส่วนท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีอาคารจะเคล่ือนยา้ยไป
ตั้งใหม่ในแบบ อ.๓ นั้น 

                                                                 
๒ ขอ้ ๑ วรรคส่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามใน 
    พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๒/๑๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ้ ๒ ถ้าเป็นกรณีท่ีเป็นการอนุญาตให้ก่อสร้าง
อาคารหรือดดัแปลงอาคาร ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนดอายุใบอนุญาตตามขนาดของพื้นท่ีอาคาร  
ส่วนท่ีจะท าการก่อสร้างดดัแปลง ดงัน้ี 

(๑) พื้นท่ีของอาคารขนาดน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ก าหนดอายุใบอนุญาต   
หน่ึงปี 

(๒) พื้นท่ีของอาคารขนาดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
ใหก้ าหนดอายใุบอนุญาตสองปี 

(๓) พื้นท่ีของอาคารขนาดตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ให้ก าหนดอายุใบอนุญาต
สามปี 

ข้อ ๓ เม่ือผูไ้ด้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร      
ท่ีเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ไดท้  าการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร
ดงักล่าวเสร็จแลว้ ให้เจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารยื่นค าขอใบรับรองต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามแบบ ข.๖พร้อมดว้ยเอกสารตามท่ีระบุไวใ้นแบบ ข.๖ 

เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับค าขอตามวรรคหน่ึง และตรวจสอบแล้วเห็นว่าการ
ก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต      
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบรับรองตามแบบ อ.๖ 

ข้อ ๔ ในกรณีท่ีเจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุม
การใช้ตามมาตรา ๓๒ ประสงค์จะใช้อาคารดงักล่าวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้หรือเจ้าของ
อาคารหรือผูค้รอบครองอาคารซ่ึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามมาตรา  ๓๒ ประสงคจ์ะเปล่ียน
การใชอ้าคารไปใชเ้ป็นอาคารส าหรับอีกกิจการหน่ึง ให้เจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารยื่นค าขอ
อนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามแบบ  ข.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินพร้อมด้วยเอกสารตามท่ีระบุไว ้      
ในแบบ ข.๓ 

ให้น าความในขอ้ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบัการขออนุญาตตามวรรคหน่ึง
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัค าขอเก่ียวกบัแผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการค านวณ โดยอนุโลม 

เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอตามวรรคหน่ึงแลว้ให้ด าเนินการตามขอ้ ๒ วรรคหน่ึง 
และเม่ือเห็นวา่ถูกตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๕ 

 

                                                                 
๓ ขอ้ ๒/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน 
     พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๕ ในกรณีท่ีเจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีตอ้งมีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน
เพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถตามมาตรา ๘ (๙) ประสงคจ์ะดดัแปลงหรือใช้ท่ี
จอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืน และก่อสร้างพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
ท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถแทนของเดิมตามมาตรา ๓๔ ให้เจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครอง
อาคารยืน่ค  าขออนุญาตตามแบบ ข.๔ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพร้อมดว้ยเอกสารตามท่ีระบุไวใ้นแบบ ข.๔ 

ให้น าความในข้อ ๑ วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการขออนุญาตตาม     
วรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัค าขอเก่ียวกบัแผนผงับริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณ โดยอนุโลม 

เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอตามวรรคหน่ึงแลว้ให้ด าเนินการตามขอ้ ๒ วรรคหน่ึง 
และเม่ือเห็นวา่ถูกตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๔ 

ข้อ ๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผูใ้ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง
อาคาร ร้ือถอนอาคาร หรือเคล่ือนยา้ยอาคารหรือใบอนุญาตดดัแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ และ
ทางเขา้ออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืน ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ข.๕ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
พร้อมดว้ยเอกสารตามท่ีระบุไวใ้นแบบ ข.๕ ก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้พิจารณาค าขอพร้อมดว้ยเหตุผล
ในการขอต่ออายุใบอนุญาต เม่ือเห็นเป็นการสมควรใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
โดยจะแสดงไวใ้นรายการทา้ยใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตใหใ้หม่ก็ได ้

ข้อ ๖/๑๔ ในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลงอาคาร    
ถา้เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตคร้ังแรก ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้เป็น
ระยะเวลาไม่เกินอายใุบอนุญาตตามขอ้ ๒/๑ 

ในกรณีท่ีได้มีการต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงมาแล้ว เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ต่อเม่ือด าเนินการก่อสร้างฐานรากทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็จหรือ       
มีการก่อสร้างหรือดดัแปลงโครงสร้างของอาคารไปแลว้เกินร้อยละสิบของพื้นท่ีอาคารท่ีไดรั้บอนุญาต 
โดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะต่ออายใุบอนุญาตใหไ้ดอี้กไม่เกินสามคร้ัง คร้ังละหน่ึงปี 

ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตตามวรรคสองมีหน้าท่ีรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างหรือ
ดดัแปลงอาคารต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินทุกเกา้สิบวนั ทั้งน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งการให้นายช่างหรือ
นายตรวจไปตรวจสอบการก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารทุกคร้ังท่ีไดรั้บรายงาน 

 

                                                                 
๔ ขอ้ ๖/๑ เพิ่มโดยเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน 
   พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลงอาคารทุกคร้ัง ผูข้อต่ออายุใบอนุญาต
จะตอ้งแกไ้ขแบบแปลนของอาคารให้มีหรือปรับปรุงระบบการป้องกนัอคัคีภยัและระบบความปลอดภยั
ภายในอาคารโดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีใชบ้งัคบัในขณะยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๖/๒๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลงอาคารซ่ึงมิไดย้ืน่ค  าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ แต่การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารไดด้ าเนินการไปจนไม่อาจแกไ้ข
แบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร   
พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีใช้บงัคบัในขณะนั้น หากประสงค์จะด าเนินการต่อไป ให้ยื่นค าขออนุญาตตามขอ้ ๑ 
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ ในการน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหม่ตามหลักเกณฑ์เดียวกบัการพิจารณาออกใบอนุญาตฉบบัเดิม เวน้แต่ในเร่ืองระบบการป้องกัน
อคัคีภยัและระบบความปลอดภยัภายในอาคาร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินซ่ึง
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีใชบ้งัคบัในขณะยืน่ค  าขออนุญาตใหม่ 

ข้อ ๖/๓๖ ในกรณีท่ีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลงอาคารมิได้รับการต่ออายุ
หรือไม่สามารถต่ออายุไดอี้กตามขอ้ ๖/๑ และมิไดรั้บใบอนุญาตใหม่ตามขอ้ ๖/๒ ถา้ปรากฏว่าการก่อสร้าง
หรือดดัแปลงอาคารยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถแกไ้ขแบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุญาต
ใหม่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ข้อบญัญัติท้องถ่ิน หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  ท่ีใช้บังคับ  
ในขณะนั้น เจา้ของอาคารอาจยื่นค าขออนุญาตดดัแปลงอาคาร เพื่อให้สามารถสร้างส่วนต่างๆ ของ
อาคารหรือติดตั้งงานระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป ทั้งน้ี เพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้อาคารนั้นสามารถ    
ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัซ่ึงจะตอ้งไม่เป็นการเพิ่มความสูงและพื้นท่ีของอาคาร เวน้แต่เป็นการก่อสร้าง
ส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับการติดตั้งงานระบบและอุปกรณ์ต่างๆ บนชั้นบนสุดของอาคาร เช่น ห้องเคร่ือง
ลิฟต ์ถงัเก็บน ้า หรือหอ้งบนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 

เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้สั่งการให้นายช่าง
หรือนายตรวจไปตรวจสอบอาคารนั้น ถา้ปรากฏวา่การขออนุญาตดดัแปลงอาคารเป็นเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น
เพื่อให้อาคารนั้นสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยั ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตให้แก่ผูย้ื่น      
ค  าขอตามวรรคหน่ึง 
                                                                 
๕ ขอ้ ๖/๒ เพิ่มโดยเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน 
    พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖ ขอ้ ๖/๓ เพิ่มโดยเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน 
   พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงและใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้ใช้แบบ ข.๑ และแบบ อ.๑ 
ทา้ยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ข้อ ๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคญั 
ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือใบรับรองยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน ใบรับรองตามแบบ ข.๗ 
ต่อเจา้พนักงานท้องถ่ิน พร้อมด้วยเอกสารตามท่ีระบุไวใ้นแบบ  ข.๗ ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับค าขอตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาค าขอดังกล่าวและ      
เม่ือเห็นเป็นการสมควร ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองใหแ้ก่ผูข้อ
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือแบบใบรับรอง
แลว้แต่กรณี โดยประทบัตราสีแดงค าว่า "ใบแทน" ก ากบัไวด้้วย และให้มีวนั เดือน ปี ท่ีออกใบแทน 
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ข้อ ๘ ผูไ้ด้รับใบอนุญาตผูใ้ดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร ร้ือถอนอาคาร เคล่ือนยา้ยอาคาร หรือเปล่ียนการใช้อาคารให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ยื่นค าขออนุญาต
ตามแบบ ข.๘ พร้อมดว้ยเอกสารตามท่ีระบุไวใ้นแบบ ข.๘ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับค าขอตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาค าขอดังกล่าวและ      
เม่ือเห็นเป็นการสมควร ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินออกหนังสือแจง้การอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตาม    
แบบ น.๙ ใหแ้ก่ผูข้อโอนใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีเจา้พนักงานท้องถ่ินอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้ประทบัตราสีแดงค าว่า 
“โอนแลว้” ระบุช่ือผูรั้บโอน และให้มีวนั เดือน ปี ท่ีอนุญาตให้โอนใบอนุญาตก ากบัไวใ้นใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคล่ือนยา้ยอาคาร หรือเปล่ียนการใช้อาคาร พร้อมทั้ง     
ลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ข้อ ๙ แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ   
ต้องเป็นส่ิงพิมพ์ ส าเนา ภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น ้าหนกั และหน่วยการค านวณต่างๆ ใหใ้ชม้าตราเมตริก 
(๒) แผนผงับริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐๐ แสดงลกัษณะท่ีตั้งและ

ขอบเขตของท่ีดินและอาคารท่ีขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย เปล่ียนการใช้ ดดัแปลง 
หรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพื่อการอ่ืน และขออนุญาตก่อสร้างพื้นท่ีหรือส่ิงท่ี
สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ แทนของเดิมพร้อมดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
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(ก) แสดงขอบนอกของอาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ 
(ข) ระยะห่างจากขอบนอกของอาคารท่ีขออนุญาตถึงขอบเขตของท่ีดินทุกดา้น 
(ค) ระยะห่างระหวา่งอาคารต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้และอาคารท่ีขออนุญาตในขอบเขตของท่ีดิน 
(ง) ลกัษณะและขอบเขตของท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินท่ีติดต่อโดยสังเขป

พร้อมดว้ยเคร่ืองหมายทิศ 
(จ) ในกรณีท่ีไม่มีทางน ้ าสาธารณะส าหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร 

หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร ให้แสดงทางระบายน ้ าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน ้ าสาธารณะหรือวิธีการ
ระบายน ้าดว้ยวธีิอ่ืน พร้อมทั้งแสดงเคร่ืองหมายช้ีทิศทางน ้าไหลและส่วนลาด 

(ฉ) แสดงระดบัของพื้นชั้นล่างของอาคารและความสัมพนัธ์กบัระดบัทางหรือถนน
สาธารณะท่ีใกลท่ี้สุดและระดบัพื้นดิน 

(ช) แผนผงับริเวณส าหรับการเคล่ือนยา้ยอาคารให้แสดงแผนผงับริเวณของอาคาร       
ท่ีมีอยูเ่ดิม และใหแ้สดงแผนผงับริเวณท่ีจะท าการเคล่ือนยา้ยอาคารไปอยูใ่นท่ีใหม่ใหช้ดัเจน 

แผนผังบริเวณส าหรับอาคารตามมาตรา  ๔  เว ้นแต่ตึก  บ้าน  เรือน  โรง ร้าน  แพ
คลังสินค้า ส านักงานและส่ิงท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ให้แสดง
รายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) เท่าท่ีจะตอ้งมีตามลกัษณะของอาคารนั้นๆ 

(๓) แบบแปลนให้ใชม้าตราส่วนไม่เล็กกวา่ ๑ ใน ๑๐๐ โดยตอ้งแสดงรูปร่างต่างๆ คือ 
แปลนพื้นชั้นต่าง ๆ รูปดา้น (ไม่นอ้ยกวา่สองดา้น) รูปตดัทางขวา รูปตดัทางยาว ผงั คานรับพื้นชั้นต่างๆ 
และผงัฐานรากของอาคารท่ีขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยเปล่ียนการใช้ หรือ
ดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพื่อการอ่ืน พร้อมดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

(ก) แบบแปลนตอ้งมีรูปรายละเอียดส่วนส าคญั ขนาด เคร่ืองหมาย วสัดุ และการใช้
สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนเพียงพอท่ีจะพิจารณาตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร    
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ข) แบบแปลนส าหรับการก่อสร้างอาคาร ให้แสดงส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีจะก่อสร้าง
ใหช้ดัเจน 

(ค) แบบแปลนส าหรับการดดัแปลงอาคาร ให้แสดงส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมและส่วนท่ีจะดดัแปลง
ใหช้ดัเจน 

(ง) แบบแปลนส าหรับการร้ือถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการตลอดจนความปลอดภยั
ในการร้ือถอนอาคาร 

(จ) แบบแปลนส าหรับการเคล่ือนยา้ยอาคาร  ให้แสดงขั้นตอนวิธีการ ความมั่นคง
แขง็แรง ตลอดจนความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยอาคาร 
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ส าหรับอาคารท่ีมีรูปตดัทางขวางหรือรูปตดัทางยาวของอาคารมีความกวา้ง  ความยาว
หรือความสูงเกิน ๙๐ เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่วนเล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ก็ได้ แต่ตอ้งไม่เล็กกว่า ๑   
ใน ๒๕๐ 

(ฉ) แบบแปลนส าหรับการเปล่ียนการใชอ้าคารใหแ้สดงส่วนท่ีใชอ้ยูเ่ดิมและส่วนท่ีจะเปล่ียน
การใชใ้หม่ใหช้ดัเจน 

(ช) แบบแปลนส าหรับการดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถ ท่ีกลบัรถและทางเขา้ออกของรถ           
เพื่อการอ่ืน ให้แสดงส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมและส่วนท่ีจะท าการก่อสร้างใหม่แทนของเดิมใหช้ดัเจนส าหรับการ
ก่อสร้างส่ิงท่ีสร้างข้ึนเป็นอาคารเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถแทนของเดิมตอ้ง
แสดงส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีจะก่อสร้างใหช้ดัเจน 

แบบแปลนส าหรับอาคารตามมาตรา ๔ เวน้แต่ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ 
ส านกังานและส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้ให้แสดงรายละเอียดตาม (ก) 
(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) เท่าท่ีจะตอ้งมีตามลกัษณะของอาคารนั้นๆ 

(๔) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัคุณภาพและชนิดของวสัดุ 
ตลอดจนวิธีปฏิบติัหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคารเคล่ือนยา้ย
อาคาร เปล่ียนการใชอ้าคาร หรือดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพื่อการอ่ืน 

(๕) รายการค านวณ ให้แสดงวิธีการตามหลกัวิศวกรรมศาสตร์ โดยค านวณก าลงัของวสัดุ 
การรับน ้าหนกั และก าลงัตา้นทานของส่วนต่างๆ ของอาคาร 

ข้อ ๑๐ ผูรั้บผิดชอบงานออกแบบหรือผูรั้บผิดชอบงานออกแบบและค านวณ ตอ้งลง
ลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือดว้ยตวับรรจงในแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
และรายการค านวณทุกแผน่ และให้ระบุส านกังานหรือท่ีอยูพ่ร้อมกบัคุณวฒิุของผูรั้บผดิชอบดงักล่าวไว้
ในแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณแต่ละชุดดว้ย หรือจะใช้
ส่ิงพิมพ ์ส าเนา ภาพถ่ายท่ีผูรั้บผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรั้บผิดชอบงานออกแบบและค านวณไดล้ง
ลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือดว้ยตวับรรจง และระบุรายละเอียดดงักล่าวแทนก็ได ้

ในกรณีท่ีผู ้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู ้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณ         
เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  หรือวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม ให้ระบุเลขทะเบียน
ใบอนุญาตไวด้ว้ย 

 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
                  พลเอก สิทธิ จิรโรจน ์
    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๘ (๑๒) และมาตรา ๓๙   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . ๒๕๒๒  ก าหนดให้หลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข               
ในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
---------------------- 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑  การกระท าดงัต่อไปน้ี ไม่ถือเป็นการดดัแปลงอาคาร คือ 

(๑) การเปล่ียนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วสัดุขนาด จ านวน และชนิด
เดียวกบัของเดิม เวน้แต่การเปล่ียนโครงสร้างของอาคารท่ีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตอดัแรง 
หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 

(๒) การเปล่ียนส่วนต่าง ๆ ของอาคารท่ีไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร  โดยใช้
วสัดุชนิดเดียวกบัของเดิม  หรือวสัดุชนิดอ่ืนซ่ึงไม่เป็นการเพิ่มน ้ าหนกัให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิม
ส่วนหน่ึงส่วนใดเกินร้อยละสิบ 

(๓) การเปล่ียนแปลง  การต่อเติม  การเพิ่ม  การลด หรือการขยาย ซ่ึงลกัษณะ
ของเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น ้ าหนัก เน้ือท่ีของส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร  
ซ่ึงไม่เป็นการเพิ่มน ้าหนกัใหแ้ก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหน่ึงส่วนใดเกินร้อยละสิบ 

(๔) การลดหรือการขยายเน้ือท่ีของพื้นชั้นหน่ึงชั้นใด  ให้มีเน้ือท่ีนอ้ยลงหรือ
มากข้ึนรวมกนัไม่เกินหา้ตารางเมตร  โดยไม่ลดหรือเพิ่มจ านวนเสาหรือคาน หรือ 

(๕) การลดหรือการขยายเน้ือท่ีของหลงัคา  ให้มีเน้ือท่ีมากข้ึนรวมกนัไม่เกิน
หา้ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจ านวนเสาหรือคาน 
   ทั้งน้ี  การกระท าตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่ขดัต่อกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ หรือประกาศของรัฐมนตรีออกตามมาตรา ๑๓
หรือมาตรา ๕๙ แหง้พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๒  การร้ือส่วนอ่ืนของโครงสร้างของอาคารดงัต่อไปน้ีถือเป็นการร้ือถอนอาคาร คือ 
(๑) กนัสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(๒) ผนงัหรือฝาท่ีเป็นโครงสร้างของอาคารหรือผนงัหรือฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(๓) บนัไดค้อนกรีตเสริมเหล็ก 
(๔) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่พื้นชั้นท่ีสองของอาคารข้ึนไป 
ในกรณี ท่ี มีการร้ือส่วน อ่ืนของโครงส ร้างของอาคารตามวรรคหน่ึง             

เพื่อกระท าการตาม ขอ้๑  ในส่วนท่ีเป็นการดดัแปลงอาคาร  มิให้ถือว่าการร้ือส่วนนั้นเป็นการร้ือถอน
อาคาร 
 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี   ๒๖   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
                    พลเอกสิทธิ  จิรโรจน์ 
         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
  

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ น้ี คือ โดยท่ีมาตรา 4  และมาตรา 5(3)        
แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บญัญติัให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด    
การกระท าซ่ึงไม่ถือเป็นการดดัแปลงอาคารและก าหนดส่วนอ่ืนของโครงสร้างของอาคารท่ีการร้ือส่วนนั้น
เป็นการร้ือถอนอาคาร จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

(ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม  102 ตอนท่ี 134 ลงวนัท่ี  26  กนัยายน  2528) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
--------------------- 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  การก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารให้ผิดไปจากแผนผงับริเวณ    
แบบแปลนและรายการประกอบแปลนท่ีได้รับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขท่ีเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาต   ใหก้ระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ไม่เป็นการเปล่ียนแปลงแผนผงับริเวณ  เวน้แต่ระยะท่ีตั้ งของอาคารถึงขอบเขต
ท่ีดินหรือขอบเขตท่ีสาธารณะผดิไปจากแผนผงับริเวณท่ีไดรั้บอนุญาตเกินร้อยละยีสิ่บ 
  (๒) ไม่เป็นการเปล่ียนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลกัษณะ ขอบเขต แบบ หรือ
รูปทรงของโครงสร้างของอาคาร  เวน้แต่ 
   (ก) สัดส่วนโครงสร้างของอาคารจะผิดไปจากแบบแปลนหรือรายการ
ประกอบแบบแปลนท่ีไดรั้บอนุญาตเกินร้อยละหา้ หรือ 
   (ข) เม่ือผูค้  านวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ
ตามมาตรา 28  เห็นวา่มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพิ่ม  ลด   หรือขยายโครงสร้างของอาคาร  
เพื่อความมัน่คงแข็งแรง  โดยไม่ท าให้ลกัษณะ แบบ รูปทรง เน้ือท่ี  และท่ีตั้งของอาคารผิดไปจากท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตและไดแ้จง้ให้ผูค้วบคุมงานและเจา้ของอาคารทราบแลว้ พร้อมทั้งแจง้เป็นหนงัสือให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบ โดยมีเหตุผลแสดงความจ าเป็นพร้อมด้วยแบบแปลน  รายการประกอบ    
แบบแปลนและรายการค านวณโครงสร้างของอาคารส่วนนั้ นแล้ว ทั้ งน้ี  ต้องแจ้งก่อนใบอนุญาต
ก่อสร้าง   ดดัแปลง  ร้ือถอน  หรือ เคล่ือนยา้ยอาคารส้ินอาย ุ
  (๓) ไม่ เป็นการเปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพิ่ม  ลด  หรือขยายซ่ึงลักษณะ ขอบเขต         
แบบ  รูปทรง สัดส่วน  หรือเน้ือท่ีของส่วนต่างๆ  ของอาคารท่ีไม่เป็นโครงสร้างของอาคารอนัเป็น     
การเพิ่มน ้าหนกัใหแ้ก่โครงสร้างของอาคารส่วนหน่ึงส่วนใดเกินร้อยละสิบ 
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  ทั้งน้ี กรณีตามวรรคหน่ึงต้องไม่ขดัต่อกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘  ขอ้บญัญัติ
ทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา ๑๓ หรือ มาตรา 
๕๙  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
                   พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์ 
      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : -   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 5(3) และมาตรา 31(2)    
แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522    บญัญติัให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
กรณีท่ีให้มีการก่อสร้าง   ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารให้ผิดไปจากแผนผงับริเวณ          
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรั้บอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงือนไขท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาตได ้จ าจ  าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
(ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัพิเศษ เล่ม 102 ตอนท่ี 134  ลงวนัท่ี  26  กนัยายน  2528) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑ ในกรณีท่ีมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กดดั  หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน       
ท่ีประตูหน้าต่างหรือท่ีด้านนอกหรือด้านในของอาคารตั้ งแต่ชั้ นท่ีสองข้ึนไป ไม่ว่าจะติดตั้ งก่อน       
หรือใน  หรือหลงัวนัท่ีพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงัคบั อนัเป็นการขดัต่อขอ้ ๒๑ ทว ิ
แห่งกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๔  (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร               
พ .ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่ม เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความ                    
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงท าให้อาคารนั้นมีสภาพท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อชีวิต
หรือร่างกาย   ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารด าเนินการแกไ้ข    
ให้เป็นไปตามขอ้ ๒๑ ทวิ แห่งกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี๔(พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐)ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด  
แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวนั  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัสมควรเจา้พนักงานทอ้งถ่ินอาจขยายเวลา
ออกไปอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั 

  ค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไขอาคารตามวรรคหน่ึงให้ใช้แบบ ค.๒๓  ท้ายกฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ข้อ ๒  ก่อนสั่ งให้ เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารด าเนินการแก้ไข  ตามข้อ ๑              
ให้นายตรวจซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมอบหมาย  หรือนายช่างไปตรวจสอบสภาพอาคารดงักล่าว  และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อเจา้พนักงานท้องถ่ิน  รายงานดงักล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแบบ
แปลนและรูปดา้นของอาคารท่ีจ าเป็น วธีิการในการแกไ้ข  และระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการแกไ้ข 
 

 

 



 479 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๒  

                         เสนาะ  เทียนทอง 
     รัฐมนตรีช่วยวา่การ ปฏิบติัราชการแทน 

         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมาควรก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการและเง่ือนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร
ด าเนินการแกไ้ขอาคารท่ีติดตั้งลูกกรงเหล็กดดั หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั ซ่ึงท าให้อาคาร
นั้นมีสภาพท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อชีวิต หรือร่างกาย และโดยท่ีมาตรา 46 วรรคหน่ึง บญัญติัให้ก าหนด  
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าวในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

(ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม 106 ตอนท่ี 135  ลงวนัท่ี  23  สิงหาคม   2532) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๒๓ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
------------------------ 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔  และมาตรา ๕ (๓ ) แห่งพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ให้ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายท่ีติดหรือตั้งไวใ้นระยะห่างจากท่ี
สาธารณะซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแลว้  ระยะห่างจากท่ีสาธารณะมีนอ้ยกวา่ความสูงของป้ายนั้นเม่ือวดัจาก
พื้นดิน  และมีขนาดความกวา้งของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตรหรือยามเกินหน่ึงเมตรหรือเน้ือท่ีของป้าย
เกินห้าพนัตารางเซนติเมตร หรือมีน ้ าหนกัของป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตามมาตรา 4 
 
      ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
       บรรหาร  ศิลปอาชา 
      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญติัให้ “อาคาร” หมายความรวมถึงป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติด
หรือตั้ งป้ายท่ีติดหรือตั้ งไวใ้นระยะห่างจากท่ีสาธารณะซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแล้ว ระยะห่างจากท่ี
สาธารณะมีน้อยกวา่ความสูงของป้ายนั้นเม่ือวดัจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน ้ าหนักเกินท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๑๙๘ ลงวนัท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
------------------------- 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑๐) แห่งพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ให้ก าหนดพื้นท่ีในบริเวณท่ีวดัจากเขตทางทั้ งสองขา้งของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ (ถนนแจง้วฒันะ) ออกไปขา้งละ  ๑๕ เมตร โดยเร่ิมจากเขตคลองประปาดา้นตะวนัตก 
ไปทางทิศตะวนัตกจนจดเขตทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๓๐๖ (ถนนติวานนท)์ ดา้นตะวนัออก บริเวณ
ห้าแยกปากเกร็ดในท้องท่ีต าบลปากเกร็ด และต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี      
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงฉบบัน้ี เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและ
ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) หอ้งแถว ตึกแถว 
    (๒) ตลาด 
    (๓) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีมีลักษณะ      
ในท านองเดียวกันท่ีใช้เป็นท่ีเก็บ พกั หรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ
อุตสาหกรรม 
    (๔) โรงมหรศพตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่น
มหรสพ 
    (๕) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
    (๖) สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 
    (๗) โรงซ่อมหรือโรงพน่สีรถยนต ์หรือรถจกัรยานยนต ์
    (๘) โรงงานทุกประเภท เวน้แต่โรงงานท่ีประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุร าคาญ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้ม และเป็นโรงงานท่ีใช้
เคร่ืองจกัรมีก าลงัรวมไม่เกินสิบแรงมา้หรือเทียบเท่าหรือใชค้นงานไม่เกินสิบคน 
    (๙) อาคารขนาดใหญ่ 
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  ข้อ ๒ ภายในบริเวณพื้นท่ีท่ีก าหนดตามขอ้ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดดดัแปลง หรือเปล่ียนการ
ใชอ้าคารใด ๆ ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้ 1 
  ข้อ ๓ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ีท่ีก าหนดตามขอ้ 1 ก่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงน้ี    
ใช้บงัคบั ให้ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี แต่ห้ามดงัแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ดงักล่าวใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้ ๑ 
  ข้อ ๔ อาคารท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้ตามกฎหมาย      
วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร หรือท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยกิจการนั้นก่อนวนัท่ีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดงัแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในทอ้งท่ีบางส่วนในต าบลปากเกร็ด และต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ใช้บังคบัและยงัก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ           
ให้ได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัด             
ต่อกฎกระทรวงน้ี ไม่ได ้
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
                             บรรหาร  ศิลปอาชา 
                 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

 

 

 

 

 

 

ห ม าย เห ตุ  :- เห ตุผล ในการประก าศใช้กฎกระท รวงฉบับ น้ี  คื อ  เน่ื อ งจากได้ มี ป ระก าศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในทอ้งท่ีบางส่วนในต าบลปากเกร็ด และต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 แต่มาตรา 13 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บญัญติัว่า ถา้ไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีประกาศนั้นมีผลใชบ้งัคบั ให้ประกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลิก 
และโดยท่ีสมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท     
ภายในบริเวณดงักล่าวต่อไป จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม 107 ตอนท่ี 236 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2533) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 
------------------------- 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) (๗) และ(๘) แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน า        
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยู่หรือเขา้ใช้สอยได้โดยมีความสูง

ตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรข้ึนไป การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใช้อาคารหรือ       
ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท          
โดยมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

“พื้น”๒ (ยกเลิก) 

“พื้นท่ีอาคาร”๓ หมายความว่า พื้นท่ีของพื้นของอาคารแต่ละชั้นท่ีบุคคลเขา้อยู่หรือ    
เขา้ใชส้อยไดภ้ายในขอบเขตดา้นนอกของคานหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในของเขตดา้นนอกของผนัง
ของอาคารและหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดว้ย แต่ไม่รวมพื้นดาดฟ้าหรือบนัไดนอกหลงัคา 

 
 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๑/หนา้ ๖/๑๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๕ 

๒ ข้อ ๑ นิยามค าว่า “พื้น” ยกเลิกโดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๕๐ (พ .ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓ ขอ้ ๑ นิยามค าว่า “พื้นท่ีอาคาร” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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“พื้นท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้งอาคาร”๔ หมายความว่า พื้นท่ีของแปลงท่ีดินท่ีน ามาใช้ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ไม่วา่จะเป็นท่ีดินตามหนงัสือส าคญัแสดงสิทธิในท่ีดินฉบบัเดียวหรือหลายฉบบัซ่ึงเป็น
ท่ีดินท่ีติดต่อกนั 

“ดาดฟ้า”๕ หมายความว่า พื้นส่วนบนสุดของอาคารท่ีไม่มีหลงัคาปกคลุมและบุคคล
สามารถข้ึนไปใชส้อยได ้

“ท่ีวา่ง”๖ หมายความวา่ พื้นท่ีอนัปราศจากหลงัคาหรือส่ิงก่อสร้างปกคลุม ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าว
อาจจะจดัให้เป็นบ่อน ้ า สระวา่ยน ้ า บ่อพกัน ้ าเสีย ท่ีพกัมูลฝอย ท่ีพกัรวมมูลฝอยหรือท่ีจอดรถท่ีอยูภ่ายนอก
อาคารก็ได  ้และให้หมายความรวมถึงพื้นท่ีของส่ิงก่อสร้างหรืออาคารท่ีสูงจากระดบัพื้นดินไม่เกิน 
๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลงัคาหรือส่ิงก่อสร้างปกคลุมเหนือระดบันั้น 

“ถนนสาธารณะ” หมายความวา่ ถนนท่ีเปิดหรือยนิยอมให้ประชาชนเขา้ไปหรือใชเ้ป็น
ทางสัญจรได ้ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

“วสัดุทนไฟ” หมายความวา่ วสัดุก่อสร้างท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง 
“ผนังกนัไฟ” หมายความว่า ผนังทึบท่ีก่อสร้างด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า ๑๘ 

เซนติเมตร และไม่มีช่องท่ีให้ไฟหรือควนัผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบท่ีท าด้วยวสัดุทนไฟอย่างอ่ืน         
ท่ีมีคุณสมบติัในการป้องกนัไฟไดดี้ไม่นอ้ยกวา่ผนงัท่ีก่อดว้ยอิฐธรรมดาหนา ๑๘ เซนติเมตร ถา้เป็นผนงั 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ เซนติเมตร 

“ระบบท่อยนื” หมายความวา่ ท่อส่งน ้าและอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการดบัเพลิง 
“น ้าเสีย” หมายความวา่ ของเหลวท่ีผา่นการใชแ้ลว้ทุกชนิดทั้งท่ีมีกากและไม่มีกาก 
“แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง” หมายความวา่ ท่อระบายน ้ าสาธารณะ คู คลอง แม่น ้ า ทะเล และ

แหล่งน ้าสาธารณะ 
“ระบบบ าบดัน ้ าเสีย” หมายความวา่ กระบวนการท าหรือการปรับปรุงน ้ าเสียให้มีคุณภาพ

เป็นน ้าทิ้ง รวมทั้งการท าใหน้ ้าทิ้งพน้ไปจากอาคาร 
“ระบบประปา” หมายความวา่ ระบบการจ่ายน ้าเพื่อใชแ้ละด่ืม 

                                                                 
๔ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “พื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคาร” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ.๒๕๔๐)  ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕ ข้อ ๑ นิยามค าว่า “ดาดฟ้า” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖ ขอ้ ๑ นิยามค าวา่ “ท่ีวา่ง” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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“มูลฝอย” หมายความวา่ มูลฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข 
“ท่ีพกัมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานท่ีท่ีใช้ส าหรับเก็บกกัมูลฝอยเพื่อรอ

การขนยา้ยไปยงัท่ีพกัรวมมูลฝอย 
“ท่ีพกัรวมมูลฝอย” หมายความวา่ อุปกรณ์หรือสถานท่ีท่ีใชส้ าหรับเก็บกกัมูลฝอยเพื่อรอ

การขนไปก าจดั 
“ลิฟตด์บัเพลิง” หมายความวา่ ลิฟตท่ี์พนกังานดบัเพลิงสามารถควบคุมการใชไ้ดข้ณะเกิด

เพลิงไหม ้

ข้อ ๑ ทวิ๗ กฎกระทรวงน้ีมิให้ใช้บงัคบัแก่อาคารจอดรถซ่ึงติดตั้งระบบเคล่ือนยา้ยรถ
ดว้ยเคร่ืองจกัรกลท่ีไดรั้บการค านวณออกแบบเพื่อใชป้ระโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ 

 
หมวด ๑ 

ลกัษณะของอาคาร เนือ้ที่ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
 

ข้อ ๒๘ ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพื้นท่ีอาคารรวมกนั
ทุกชั้นไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตอ้งมีดา้นหน่ึงดา้นใดของท่ีดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร 
ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๐.๐๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนั โดยตลอดจนไปเช่ือมต่อกบั
ถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีเขตทางกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๐.๐๐ เมตร 

ส าหรับท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพื้นท่ีอาคาร
รวมกนัทุกชั้นมากกวา่ ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตอ้งมีดา้นหน่ึงดา้นใดของท่ีดินนั้นยาวไม่นอ้ยกวา่ ๑๒.๐๐ 
เมตร ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกวา้งไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนไป
เช่ือมต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีเขตทางกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๘.๐๐ เมตร 

ท่ีดินดา้นท่ีติดถนนสาธารณะตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 
๑๒.๐๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนถึงบริเวณท่ีตั้งของอาคาร และท่ีดินนั้นตอ้งวา่งเพื่อสามารถใช้
เป็นทางเขา้ออกของรถดบัเพลิงไดโ้ดยสะดวกดว้ย 

 

                                                                 
๗ ขอ้ ๑ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๘ ขอ้ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๓๙ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัให้มีผวิถนนท่ีมีผิวการจราจรกวา้ง
ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ท่ีปราศจากส่ิงปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อให้รถดบัเพลิงสามารถเขา้ออกได้
โดยสะดวก 

ถนนตามวรรคหน่ึง จะอยูใ่นระยะห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนน
หรือทางหลวงตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินหรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้

ในกรณีท่ีมีขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดแนวสร้างหรือขยายถนน
ใชบ้งัคบัใหเ้ร่ิมนบัความกวา้งของถนนตามวรรคหน่ึงตั้งแต่แนวนั้น 

ข้อ ๔๑๐ ส่วนท่ีเป็นขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ไม่วา่จะ
อยู่ในระดบัเหนือพื้นดินหรือต ่ากว่าระดับพื้นดินตอ้งห่างจากเขตท่ีดินของผูอ่ื้นหรือถนนสาธารณะ       
ไม่นอ้ยกวา่ ๖.๐๐ เมตร ทั้งน้ี ไม่รวมถึงส่วนท่ีเป็นรากฐานของอาคาร 

ข้อ ๕๑๑ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างข้ึนในพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคาร
ตอ้งมีค่าสูงสุดของอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้นของอาคารทุกหลงัต่อพื้นท่ีดินใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคาร
ไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑ 

ในกรณีท่ีมีอาคารอ่ืนใดหรือจะมีการก่อสร้างอาคารอ่ืนใดในพื้นท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้ ง
อาคารเดียวกนักบัอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตอ้งมีค่าสูงสุดของอตัราพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุก
ชั้นของอาคารทุกหลงัต่อพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑ ดว้ย 

ข้อ ๖๑๒ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีท่ีวา่งไม่นอ้ยกวา่อตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
(๑)  อาคารท่ีอยูอ่าศยัตอ้งมีท่ีวา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ ของพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคาร 
(๒) อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืนท่ีไม่ไดใ้ช้เป็นท่ีอยู่อาศยั

ตอ้งมีท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้งอาคาร แต่ถา้อาคารนั้นใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั
รวมอยูด่ว้ยตอ้งมีท่ีวา่งตาม (๑) 

                                                                 
๙ ขอ้ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๐ ขอ้ ๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๑ ขอ้ ๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๒ ขอ้ ๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๗๑๓ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพื้นของอาคารท่ีต ่ากวา่ระดบัพื้นดิน
ต้องมีระบบระบายอากาศ กับระบบบ าบัดน ้ าเสีย และการระบายน ้ าทิ้งตามหมวด ๒ และหมวด ๓      
แยกเป็นอิสระจากระบบระบายอากาศ กบัระบบบ าบดัน ้าเสีย และการระบายน ้าทิ้งส่วนเหนือพื้นดิน 

พื้นของอาคารท่ีต ่ากวา่ระดบัพื้นดินตามวรรคหน่ึง หา้มใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

ข้อ ๘๑๔ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นของอาคารที่ต  ่ากว่าระดบัถนน
หนา้อาคาร ตั้งแต่ชั้นท่ี ๓ ลงไป หรือต ่ากวา่ระดบัถนนหนา้อาคารตั้งแต่ ๗.๐๐ เมตร ลงไปตอ้งจดัใหมี้ 

(๑) ระบบลิฟตต์ามหมวด ๖ 
(๒) บนัไดหนีไฟจากชั้นล่างสุดสู่พื้นของอาคารท่ีมีทางออกสู่ภายนอกไดโ้ดยสะดวก 

และบนัไดหนีไฟตอ้งมีระบบแสงสว่างและระบบอดัลมท่ีมีความดนัขณะใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๘๖    
ปาสกาลมาตรท างานอยู่ตลอดเวลา และผนังบนัไดหนีไฟทุกด้านต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา       
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร บนัไดหนีไฟตอ้งอยู่ห่างกนัไม่เกิน ๐๖.๐๐ เมตร เม่ือวดัตามแนวทางเดิน 
ทั้งน้ี เพื่อใชเ้ป็นท่ีหนีภยัในกรณีฉุกเฉินได ้

ข้อ ๘ ทวิ๑๕ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัให้มีผนงัและประตูท่ีท าดว้ย
วสัดุทนไฟท่ีสามารถปิดกั้นมิให้เปลวไฟหรือควนัเม่ือเกิดเพลิงไหมเ้ขา้ไปในบริเวณบนัไดท่ีมิใช่บนัได
หนีไฟของอาคาร ทั้งน้ี ผนงัหรือประตูดงักล่าวตอ้งสามารถทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑ ชัว่โมง 

ข้อ ๘ ตรี๑๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัให้มีแผนผงัของอาคารแต่ละชั้น 
ติดไวบ้ริเวณห้องโถงหนา้ลิฟตทุ์กแห่งของแต่ละชั้นนั้นในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน และท่ีบริเวณพื้นชั้นล่าง
ของอาคารตอ้งจดัใหมี้แผนผงัอาคารของทุกชั้นเก็บรักษาไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 

แผนผงัของอาคารแต่ละชั้นใหป้ระกอบดว้ย 
(๑) ต าแหน่งของหอ้งทุกหอ้งของชั้นนั้น 
(๒) ต าแหน่งที่ติดตั้งตูส้ายฉีดน ้าดบัเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน ้ าดบัเพลิง และอุปกรณ์

ดบัเพลิงอ่ืนๆ ของชั้นนั้น 

                                                                 
๑๓ ขอ้ ๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๔ ขอ้ ๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๕ ขอ้ ๘ ทว ิเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๖ ขอ้ ๘ ตรี เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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(๓) ต าแหน่งประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น 
(๔) ต าแหน่งลิฟตด์บัเพลิงของชั้นนั้น 
 

หมวด ๒ 
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 

 

ข้อ ๙๑๗ การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัให้มีการระบาย
อากาศโดยวธีิธรรมชาติหรือโดยวธีิกล ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ให้ใชเ้ฉพาะกบัห้องในอาคารท่ีมีผนงัดา้นนอก
ของอาคารอย่างน้อยหน่ึงด้าน โดยจดัให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือ       
บานเกล็ด ซ่ึงตอ้งเปิดไวร้ะหวา่งใชส้อยหอ้งนั้น ๆ และพื้นท่ีของช่องเปิดน้ีตอ้งเปิดไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
๑๐ ของพื้นท่ีของหอ้งนั้น 

(๒) การระบายอากาศโดยวิธีกล  ให้ใช้กบัห้องในอาคารลกัษณะใดก็ได้โดยจดัให้       
มีกลอุปกรณ์ขบัเคล่ือนอากาศ ซ่ึงตอ้งท างานตลอดเวลาระหว่างท่ีใช้สอยห้องนั้นเพื่อให้เกิดการน า
อากาศภายนอกเขา้มาตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

การระบายอากาศ 
 

ล าดับที ่ สถานที่ 
อตัราการระบายอากาศ ไม่น้อย
กว่าจ านวนเท่าของ ปริมาตรของ

ห้องใน ๑ ช่ัวโมง 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

หอ้งน ้า ห้องส้วมของท่ีพกัอาศยัหรือส านกังาน 
หอ้งน ้า ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ 
ท่ีจอดรถท่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบัพื้นดิน 
โรงงาน 
โรงมหรสพ 
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ส านกังาน 
หอ้งพกัในโรงแรมหรืออาคารชุด 

๒ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๗ 
๗ 
๗ 

                                                                 
๑๗ ขอ้ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ล าดับที ่ สถานที่ 
อตัราการระบายอากาศ ไม่น้อย
กว่าจ านวนเท่าของ ปริมาตรของ

ห้องใน ๑ ช่ัวโมง 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 

หอ้งครัวของท่ีพกัอาศยั 
หอ้งครัวของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ลิฟตโ์ดยสารและลิฟตด์บัเพลิง 

๑๒ 
๒๔ 
๓๐ 

 
ส าหรับห้องครัวของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ถ้าได้จดัให้มีการระบาย

อากาศครอบคลุมแหล่งท่ีเกิดของกล่ิน  ควนั  หรือก๊าชท่ีต้องการระบายในขนาดท่ีเหมาะสมแล้ว             
จะมีอตัราการระบายอากาศในส่วนอ่ืนของห้องครัวนั้นน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดไวใ้นตารางก็ได้ ทั้งน้ี      
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ เท่าของปริมาตรของหอ้งใน ๑ ชัว่โมง 

สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุในตาราง ให้ใชอ้ตัราการระบายอากาศของสถานท่ีท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีก าหนดไวใ้นตาราง 

ต าแหน่งท่ีช่องน าอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากท่ีเกิดอากาศเสียและ      
ช่องระบายอากาศทิ้งไม่นอ้ยกวา่ ๕.๐๐ เมตร สูงจากพื้นดินไม่นอ้ยกวา่ ๑.๕๐ เมตร 

การน าอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล  ต้องไม่ก่อให้เกิด      
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียง 

ข้อ ๑๐ การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีการปรับภาวะอากาศ
ดว้ยระบบการปรับภาวะอากาศ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตอ้งมีการน าอากาศภายนอกเขา้มาภายในพื้นท่ีปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจาก
ภายในพื้นท่ีปรับภาวะอากาศออกไปไม่นอ้ยกวา่อตัราดงัต่อไปน้ี 

การระบายอากาศในกรณทีีม่รีะบบปรับภาวะอากาศ 
 

ล าดับ สถานที่ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

หา้งสรรพสินคา้ (ทางเดินชมสินคา้) 
โรงงาน 
ส านกังาน 
สถานอาบ อบ นวด 
ชั้นติดต่อธุระกบัธนาคาร 
หอ้งพกัในโรงแรมหรืออาคารชุด 
หอ้งปฏิบติัการ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
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ล าดับ สถานที่ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

ร้านตดัผม 
สถานโบวล่ิ์ง 
โรงมหรสพ (บริเวณท่ีนัง่ส าหรับคนดู) 
หอ้งเรียน 
สถานบริหารร่างกาย 
ร้านเสริมสวย 
หอ้งประชุม 
หอ้งน ้า ห้องส้วม 
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(หอ้งรับประทานอาหาร) 
ไนตค์ลบั บาร์ หรือสถานลีลาศ 
หอ้งครัว 
โรงพยาบาล 

- หอ้งคนไข ้
- หอ้งผา่ตดั และหอ้งคลอด 
- หอ้งไอ.ซี.ย ู

๓ 
๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๖ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๓๐ 

 
๒ 
๘ 
๕ 

 
สถานท่ีอ่ืนๆ  ท่ีมิได้ระบุไวใ้นตารางให้ใช้อตัราการระบายอากาศของสถานท่ีท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
(๒) ห้ามน าสารท าความเย็นชนิดเป็นอนัตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กบั

ระบบปรับภาวะอากาศท่ีใชส้ารท าความเยน็โดยตรง 
(๓) ระบบปรับภาวะอากาศด้วยน ้ า ห้ามต่อท่อน ้ าของระบบปรับภาวะอากาศเขา้กบั   

ท่อน ้าของระบบประปาโดยตรง 
(๔) ระบบท่อลมของระบบปรับภาวะอากาศตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก) ท่อลม วสัดุหุ้มท่อลม และวสัดุบุภายในท่อลม ตอ้งเป็นวสัดุท่ีไม่ติดไฟ
และไม่เป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดควนัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้
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(ข)๑๘ ท่อลมส่วนท่ีติดตั้งผ่านผนงักนัไฟหรือพื้นของอาคารท่ีท าดว้ยวตัถุทนไฟ
ตอ้งติดตั้งล้ินกนัไฟท่ีปิดอยา่งสนิทโดยอตัโนมติัเม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา่ ๗๔ องศาเซลเซียสและล้ินกนัไฟ
ตอ้งมีอตัราการทนไฟไม่นอ้ยกวา่ ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาที 

(ค)๑๙ ห้ามใชท้างเดินร่วม บนัได ช่องบนัได ช่องลิฟต ์ของอาคาร เป็นส่วนหน่ึง
ของระบบท่อลมส่งหรือระบบท่อลมกลบั เวน้แต่ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีว่างระหว่างเพดานกบัพื้นของอาคาร
ชั้นเหนือข้ึนไปหรือหลงัคาท่ีมีส่วนประกอบของเพดานท่ีมีอตัราการทนไฟไม่นอ้ยกวา่ ๑ ชัว่โมง 

(๕) การขบัเคล่ือนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก) มีสวติช์พดัลมของระบบการขบัเคล่ือนอากาศท่ีปิดเปิดดว้ยมือติดตั้งในท่ีท่ี

เหมาะสมและสามารถปิดสวติช์ไดท้นัทีเม่ือเกิดเพลิงไหม ้
(ข) ระบบปรับภาวะอากาศท่ีมีลมหมุนเวียนตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

ข้ึนไป ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัควนัหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมท่ี้มีสมรรถนะไม่ดอ้ย
กวา่อุปกรณ์ตรวจจบัควนัซ่ึงสามารถบงัคบัใหส้วติช์หยดุการท างานของระบบไดโ้ดยอตัโนมติั 

ทั้งน้ี การออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบาย
อากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งด าเนินการโดยผูไ้ด้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภทสามญัวศิวกรข้ึนไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม 

ข้อ ๑๐ ทวิ๒๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีโถงภายในอาคารเป็นช่องเปิด
ทะลุพื้นของอาคารตั้งแต่สองชั้นข้ึนไปและไม่มีผนงัปิดลอ้ม ตอ้งจดัใหมี้ระบบควบคุมการแพร่กระจาย
ของควนัท่ีสามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้ทั้งน้ี เพื่อระบายควนัออกสู่ภายนอกอาคาร
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ข้อ ๑๑ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าเพื่อการ
แสงสวา่งหรือก าลงั ซ่ึงตอ้งมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีท่ีอยูน่อกเขตความรับผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ใหใ้ชม้าตรฐานเพื่อความปลอดภยัทางไฟฟ้าของส านกังานพลงังานแห่งชาติ 

                                                                 
๑๘ ข้อ ๑๐ (๔ ) (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๕๐ (พ .ศ . ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๙ ข้อ ๑๐ (๔) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๕๐ (พ .ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๐ ขอ้ ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ในระบบจ่ายไฟฟ้าตอ้งมีสวติช์ประธานซ่ึงติดตั้งในท่ีท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะแยกจากบริเวณ
ท่ีใชส้อยเพื่อการอ่ืน ในการน้ี จะจดัไวเ้ป็นห้องต่างหากส าหรับกรณีติดตั้งภายในอาคารหรือจะแยกเป็น
อาคารโดยเฉพาะก็ได ้

การติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าหรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ให้น าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบั 
โดยจะรวมบริเวณท่ีติดตั้งสวติช์ประธาน หมอ้แปลงไฟฟ้า และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไวใ้นท่ีเดียวกนัก็ได ้

เม่ือมีการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มท่ีตามท่ีก าหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ้าแรงดนัไฟฟ้า   
ท่ีสายวงจรยอ่ยจะแตกต่างจากแรงดนัไฟฟ้าท่ีแผงสวติช์ประธานไดไ้ม่เกินร้อยละหา้ 

ข้อ ๑๒ แผงสวติช์วงจรยอ่ยทุกแผงของระบบไฟฟ้าตอ้งต่อลงดิน 
การต่อลงดิน หลกัสายดิน และวิธีการต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง

หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีท่ีอยูน่อกเขตความรับผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคใหใ้ชม้าตรฐานเพื่อความปลอดภยัทางไฟฟ้าของส านกังานพลงังานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๓ อาคารสูงตอ้งมีระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ซ่ึงประกอบด้วยเสาล่อฟ้า 
สายล่อฟ้า สายตวัน า สายน าลงดิน และหลกัสายดินท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นระบบส าหรับสายน าลงดินตอ้งมี
ขนาดพื้นท่ีภาคตดัขวางเทียบไดไ้ม่น้อยกวา่สายทองแดงตีเกลียว ขนาด ๓๐ ตารางมิลลิเมตร สายน าลงดินน้ี
ตอ้งเป็นระบบท่ีแยกเป็นอิสระจากระบบสายดินอ่ืน 

อาคารแต่ละหลงัตอ้งมีสายตวัน าโดยรอบอาคาร และมีสายน าลงดินต่อจากสายตวัน า
ห่างกนัทุกระยะไม่เกิน ๓๐ เมตร วดัตามแนวขอบรอบอาคาร ทั้งน้ี สายน าลงดินของอาคารแต่ละหลงั
ตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่สองสาย 

เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสร้างอาคารอาจใชเ้ป็นสายน าลงดินได้ แต่ตอ้งมี
ระบบการถ่ายประจุไฟฟ้าจากโครงสร้างสู่หลกัสายดินไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการช่าง 

ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัทางไฟฟ้า
ของส านกังานพลงังานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ อาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษตอ้งมีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรับ
กรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอ่ืน และสามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือระบบจ่ายไฟฟ้าปกติ
หยดุท างาน 

แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง ตอ้งสามารถจ่าย
พลงังานไฟฟ้าไดเ้พียงพอตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) จ่ายพลงังานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองชัว่โมงส าหรับเคร่ืองหมายแสดงทาง
ฉุกเฉิน ทางเดิน หอ้งโถง บนัได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้

(๒) จ่ายพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลาท่ีใชง้านส าหรับลิฟตด์บัเพลิง เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง 
ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน ระบบส่ือสาร เพื่อความปลอดภยัของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
ท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือสุขภาพอนามยัเม่ือกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 
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ข้อ ๑๕ กระแสไฟฟ้าที่ใช้กบัลิฟต์ดบัเพลิงตอ้งต่อจากแผงสวิตช์ประธานของอาคาร
เป็นวงจรท่ีแยกเป็นอิสระจากวงจรทัว่ไป 

วงจรไฟฟ้าส ารองส าหรับลิฟตด์บัเพลิงตอ้งมีการป้องกนัอนัตรายจากเพลิงไหมอ้ยา่งดีพอ 
ข้อ ๑๖ ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุ้กชั้น 

ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
(๑) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟท่ีสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนท่ีอยูใ่นอาคาร

ไดย้นิหรือทราบอยา่งทัว่ถึง 
(๒) อุปกรณ์แจง้เหตุท่ีมีทั้งระบบแจง้เหตุอตัโนมติัและระบบแจง้เหตุท่ีใช้มือ เพื่อให้

อุปกรณ์ตาม (๑) ท างาน 
ข้อ ๑๗ แบบแปลนระบบไฟฟ้าใหป้ระกอบดว้ย 
(๑) แผนผงัวงจรไฟฟ้าของแต่ละชั้นของอาคารที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกบัท่ีก าหนด   

ในกฎกระทรวงว่าด้วยขนาดของแบบแปลนท่ีตอ้งยื่นประกอบการขออนุญาตในการก่อสร้างอาคาร      
ซ่ึงแสดงถึง 

(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวงจรยอ่ย
ของระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและก าลงั 

(ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งของระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม ้

(ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
(๒) แผนผงัวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่างๆ รวมทั้ง

รายละเอียดของระบบป้องกนัสายประธานดงักล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของทุกระบบ 
(๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไ้ฟฟ้า 
(๔) แผนผงัวงจรและการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า แผงควบคุมหรือแผงจ่ายไฟฟ้าและ

ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารอง 
(๕) แผนผงัและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบป้องกนั

อนัตรายจากฟ้าผา่ 
ข้อ ๑๘ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีระบบป้องกนัเพลิงไหม ้ซ่ึงประกอบดว้ย

ระบบท่อยนื ท่ีเก็บน ้าส ารอง และหวัรับน ้าดบัเพลิงดงัต่อไปน้ี 
(๑) ท่อยืนตอ้งเป็นโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดนัใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๒       

เมกะปาสกาลมาตร โดยท่อดงักล่าวตอ้งทาดว้ยสีน ้ ามนัสีแดงและติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปยงัชั้นสูงสุด
ของอาคาร ระบบท่อยืนทั้งหมดตอ้งต่อเขา้กบัท่อประธานส่งน ้ าและระบบส่งน ้ าจากแหล่งจ่ายน ้ าของ
อาคารและจากหวัรับน ้าดบัเพลิงนอกอาคาร 
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(๒) ทุกชั้นของอาคารตอ้งจดัให้มีตูห้ัวฉีดน ้ าดบัเพลิงท่ีประกอบดว้ยหัวต่อสายฉีดน ้ า
ดบัเพลิงพร้อมสายฉีดน ้ าดบัเพลิงขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ๒๕ มิลลิเมตร (๑ น้ิว) และหัวต่อสายฉีดน ้ า
ดบัเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ น้ิว)พร้อมทั้งฝาครอบและ
โซ่ร้อยติดไวทุ้กระยะห่างกนัไม่เกิน ๖๔.๐๐ เมตร และเม่ือใชส้ายฉีดน ้าดบัเพลิงยาวไม่เกิน ๓๐.๐๐ เมตร 
ต่อจากตูห้วัฉีดน ้าดบัเพลิงแลว้สามารถน าไปใชด้บัเพลิงในพื้นท่ีทั้งหมดในชั้นนั้นได ้

(๓) อาคารสูงตอ้งมีท่ีเก็บน ้ าส ารองเพื่อใชเ้ฉพาะในการดบัเพลิงและตอ้งมีระบบส่งน ้ า
ท่ีมีความดนัต ่าสุดท่ีหวัต่อสายฉีดน ้ าดบัเพลิงท่ีชั้นสูงสุดไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ เมกะปาสกาลมาตร แต่ไม่เกิน 
๐.๗ เมกะปาสกาลมาตร ดว้ยอตัราการไหล ๓๐ ลิตรต่อวนิาที โดยให้มีประตูน ้ าปิดเปิดและประตูน ้ากนั
น ้าไหลกลบัอตัโนมติัดว้ย 

(๔) หวัรับน ้ าดบัเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารตอ้งเป็นชนิดขอ้ต่อสวมเร็วขนาดเส้น  
ผา่นศูนยก์ลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ น้ิว) ท่ีสามารถรับน ้ าจากรถดบัเพลิงท่ีมีขอ้ต่อสวมเร็วแบบมีเข้ียว
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ น้ิว) ท่ีหัวรับน ้ าดบัเพลิงตอ้งมีฝาปิดเปิดท่ีมีโซ่ร้อยติด
ไวด้ว้ย ระบบท่อยืนทุกชุดตอ้งมีหัวรับน ้ าดบัเพลิงนอกอาคารหน่ึงหวัในท่ีท่ีพนกังานดบัเพลิงเขา้ถึงได้
โดยสะดวกรวดเร็วท่ีสุด และให้อยูใ่กลห้วัท่อดบัเพลิงสาธารณะมากท่ีสุดบริเวณใกลห้ัวรับน ้ าดบัเพลิง
นอกอาคารตอ้งมีขอ้ความเขียนดว้ยสีสะทอ้นแสงวา่ “หวัรับน ้าดบัเพลิง” 

(๕) ปริมาณการส่งจ่ายน ้าส ารองตอ้งมีปริมาณการจ่ายไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตรต่อวินาที 
ส าหรับท่อยืนท่อแรก และไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ ลิตรต่อวินาที ส าหรับท่อยืนแต่ละท่อท่ีเพิ่มข้ึนในอาคารหลงั
เดียวกนั แต่รวมแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งมากกวา่ ๙๕ ลิตรต่อวินาที และสามารถส่งจ่ายน ้ าส ารองไดเ้ป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ นาที 

ข้อ ๑๙ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ นอกจากตอ้งมีระบบป้องกนัเพลิงไหม ้  
ตามขอ้ ๑๘ แลว้ ตอ้งติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับดบัเพลิง      
ท่ีเกิดจากประเภทของวสัดุท่ีมีในแต่ละชั้น โดยให้มีหน่ึงเคร่ืองต่อพื้นท่ีอาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ทุกระยะไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร แต่ไม่นอ้ยกวา่ชั้นละ ๑ เคร่ือง 

การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหน่ึง ต้องติดตั้ งให้ส่วนบนสุดของตัวเคร่ืองสูง     
จากระดบัพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในท่ีมองเห็น สามารถอ่านค าแนะน าการใชไ้ดแ้ละสามารถเขา้
ใชส้อยไดโ้ดยสะดวก 

เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือตอ้งมีขนาดบรรจุสารเคมีไม่นอ้ยกวา่ ๔ กิโลกรัม 
ข้อ ๒๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัให้มีระบบดบัเพลิงอตัโนมติั เช่น 

SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่า ท่ีสามารถท างานได้ด้วยตวัเอง ทนัทีเม่ือมีเพลิงไหม ้
โดยให้สามารถท างานครอบคลุมพื้นท่ีทั้ งหมดทุกชั้น ในการน้ี ให้แสดงแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนของระบบดบัเพลิงอตัโนมติัในแต่ละชั้นของอาคารไวด้ว้ย 
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ข้อ ๒๑ แบบแปลนระบบท่อน ้ าต่างๆ  ในแต่ละชั้นของอาคารให้มีมาตราส่วน
เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยขนาดของแบบแปลนท่ีตอ้งยื่นประกอบการขออนุญาต      
ในการก่อสร้างอาคารโดยใหมี้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(๑) ระบบท่อน ้ าประปาที่แสดงแผนผงัการเดินท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน ้ าไปสู่
อุปกรณ์และสุขภณัฑท์ั้งหมด 

(๒) ระบบท่อน ้ าดบัเพลิงท่ีแสดงแผนผงัการเดินท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน ้ าหรือหวัรับ
น ้าดบัเพลิงไปสู่หวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลิงและท่ีเก็บน ้าส ารอง 

(๓) ระบบท่อระบายน ้ าท่ีแสดงแผนผงัการเดินท่อระบายน ้ าฝน การเดินท่อน ้ าเสียจาก
สุขภณัฑแ์ละท่อน ้าเสียอ่ืนๆ จนถึงระบบบ าบดัน ้าเสีย รวมทั้งการเดินท่อระบายอากาศของระบบท่อน ้ าเสีย 

(๔) ระบบการเก็บและจ่ายน ้าจากท่ีเก็บน ้าส ารอง 
ข้อ ๒๒ อาคารสูงตอ้งมีบนัไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟ้าสู่พื้นดินอย่างน้อย ๒ 

บนัได ตั้งอยู่ในท่ีท่ีบุคคลไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบนัไดหนีไฟไดส้ะดวก แต่ละ
บนัไดหนีไฟตอ้งอยูห่่างกนัไม่เกิน ๖๐.๐๐ เมตร เม่ือวดัตามแนวทางเดิน 

ระบบบนัไดหนีไฟตามวรรคหน่ึงตอ้งแสดงการค านวณให้เห็นวา่สามารถใช้ล าเลียง
บุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภ้ายใน ๑ ชัว่โมง 

ข้อ ๒๓ บนัไดหนีไฟตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟและไม่ผุกร่อน เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นตน้ มีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๙๐ เซนติเมตร ลูกนอนกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๒๒ เซนติเมตร และลูกตั้งสูง
ไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร มีชานพกักวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๙๐ เซนติเมตร และมีราวบนัไดอยา่งนอ้ยหน่ึงดา้น 

หา้มสร้างบนัไดหนีไฟเป็นแบบบนัไดเวยีน 
ข้อ ๒๔ บันไดหนีไฟและชานพกัส่วนท่ีอยู่ภายนอกอาคารต้องมีผนังด้านท่ีบนัได     

พาดผา่นเป็นผนงักนัไฟ 

ข้อ ๒๕๒๑ บนัไดหนีไฟท่ีอยู่ภายในอาคาร ตอ้งมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได ้
แต่ละชั้นตอ้งมีช่องระบายอากาศท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๑.๔ ตารางเมตร เปิดสู่ภายนอกอาคารได ้
หรือมีระบบอดัลมภายในช่องบนัไดหนีไฟท่ีมีความดนัลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกวา่ ๓.๘๖ ปาสกาลมาตร 
ท่ีท  างานไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้และบนัไดหนีไฟท่ีลงสู่พื้นของอาคารนั้นตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีสามารถออกสู่ภายนอกไดโ้ดยสะดวก 

 
 

                                                                 
๒๑ ขอ้ ๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๒๖ บนัไดหนีไฟท่ีอยูภ่ายในอาคารตอ้งมีผนงักนัไฟโดยรอบ ยกเวน้ช่องระบายอากาศ 
และตอ้งมีแสงสวา่งจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้มองเห็นช่องทางไดข้ณะเพลิงไหมแ้ละมีป้ายบอกชั้นและ
ป้ายบอกทางหนีไฟท่ีดา้นในและดา้นนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นดว้ยตวัอกัษรท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
โดยตวัอกัษรตอ้งมีขนาดไม่เล็กกวา่ ๑๐ เซนติเมตร 

ข้อ ๒๗ ประตูหนีไฟตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟ  เป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอก
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัให้บานประตูปิดไดเ้อง มีความกวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร 
สูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร และตอ้งสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลาประตูหรือทางออกสู่
บนัไดหนีไฟตอ้งไม่มีชั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 

ข้อ ๒๘ อาคารสูงตอ้งจดัให้มีช่องทางเฉพาะส าหรับบุคคลภายนอกเขา้ไปบรรเทา      
สาธารณภยัท่ีเกิดในอาคารไดทุ้กชั้น ช่องทางเฉพาะน้ีจะเป็นลิฟต์ดบัเพลิงหรือช่องบนัไดหนีไฟก็ได ้
และทุกชั้นตอ้งจดัให้มีห้องว่างท่ีมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร ติดต่อกับช่องทางน้ี และเป็น
บริเวณท่ีปลอดจากเปลวไฟและควนัเช่นเดียวกบัช่องบนัไดหนีไฟและเป็นท่ีตั้งของตูห้วัฉีดน ้ าดบัเพลิง
ประจ าชั้นของอาคาร 

ข้อ ๒๙๒๒ อาคารสูงตอ้งมีดาดฟ้าและมีพื้นท่ีบนดาดฟ้าขนาดกวา้ง ยาวดา้นละไม่น้อย
กวา่ ๑๐.๐๐ เมตร เป็นท่ีโล่งและวา่งเพื่อใชเ้ป็นทางหนีไฟทางอากาศได ้และตอ้งจดัให้มีทางหนีไฟบน
ชั้นดาดฟ้าท่ีจะน าไปสู่บนัไดหนีไฟไดส้ะดวกทุกบนัได รวมทั้งจดัใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองช่วยในการหนีไฟ
จากอาคารลงสู่พื้นดินไดโ้ดยปลอดภยัดว้ย 
 

หมวด ๓ 
ระบบบ าบัดน า้เสียและการระบายน า้ทิง้ 

 
ขอ้ ๓๐ การออกแบบและการค านวณรายการระบบบ าบดัน ้ าเสียและการระบายน ้ าทิ้ง

ของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งด าเนินการโดยผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภทสามญัวศิวกรข้ึนไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม 

ข้อ ๓๑ การระบายน ้ าฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะระบายลงสู่
แหล่งรองรับน ้ าทิ้งโดยตรงก็ได ้แต่ตอ้งไม่ก่อให้เกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพยสิ์น 
หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

                                                                 
๒๒ ขอ้ ๒๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๓๒ ระบบบ าบดัน ้ าเสียจะแยกเป็นระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเป็นระบบรวมของ
ส่วนกลางก็ได ้แต่ตอ้งไม่ก่อให้เกิดเสียง กล่ิน ฟอง กาก หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเกิดจากการบ าบดันั้น จนถึง
ขนาดท่ีอาจเกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียง 

ข้อ ๓๓ น ้ าเสียตอ้งผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียจนเป็นน ้ าทิ้งก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง 
โดยคุณภาพน ้ าทิ้งให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเร่ือง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคาร 

ข้อ ๓๔ ทางระบายน ้ าทิ้งตอ้งมีลกัษณะที่สามารถตรวจสอบและท าความสะอาดได้
โดยสะดวก ในกรณีท่ีทางระบายน ้ าเป็นแบบท่อปิดตอ้งมีบ่อส าหรับตรวจการระบายน ้ าทุกระยะไม่เกิน 
๘.๐๐ เมตร และทุกมุมเล้ียวดว้ย 

ข้อ ๓๕ ในกรณีท่ีแหล่งรองรับน ้ าทิ้งมีขนาดไม่เพียงพอจะรองรับน ้ าทิ้งท่ีระบายจากอาคาร
ในชัว่โมงการใชน้ ้ าสูงสุด ให้มีท่ีพกัน ้าทิ้งเพื่อรองรับปริมาณน ้าทิ้งท่ีเกินกวา่แหล่งรองรับน ้าทิ้ง จะรับไดก่้อนท่ี
จะระบายสู่แหล่งรองรับน ้าทิ้ง 
 

หมวด ๔ 
ระบบประปา 

 
ข้อ ๓๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีท่ีเก็บน ้ าใชส้ ารองท่ีสามารถจ่ายน ้ า

ในชั่วโมงการใช้น ้ าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และตอ้งมีระบบท่อจ่ายน ้ าประปาท่ีมีแรงดันน ้ า      
ในท่อจ่ายน ้าและปริมาณน ้าประปาดงัต่อไปน้ี 

(๑) แรงดนัน ้ าในระบบท่อจ่ายน ้ าที่จุดน ้ าเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ์ตอ้งมีแรงดนัในชัว่โมง   
การใชน้ ้าสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ ๐.๑ เมกะปาสกาลมาตร 

(๒) ปริมาณการใช้น ้ าส าหรับจ่ายให้แก่ผูใ้ช้น ้ าทั้งอาคารส าหรับประเภทเคร่ืองสุขภณัฑ์
แต่ละชนิดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณน า้ประปาคิดเป็นหน่วยสุขภัณฑ์เพือ่หาปริมาณน า้ 
 

ประเภทเคร่ืองสุขภัณฑ์ ชนิดของเคร่ืองควบคุม 
หน่วยสุขภัณฑ์ 

(FIXTURE UNIT) 

ส่วนบุคคล สาธารณะ 
ส้วม 
ส้วม 
ท่ีปัสสาวะ 
ท่ีปัสสาวะ 
อ่างลา้งมือ 
ฝักบวั 
อ่างอาบน ้า 

ประตูน ้าล่าง (FLUSH VALVE) 
ถงัน ้าลา้ง (FLUSH TANK) 
ประตูน ้าล่าง (FLUSH VALVE) 
ถงัน ้าลา้ง (FLUSH TANK) 
ก๊อกน ้า 
ก๊อกน ้า 
ก๊อกน ้า 

๖ 
๓ 
๕ 
๓ 
๑ 
๒ 
๒ 

๑๐ 
๕ 
๑๐ 
๕ 
๒ 
๔ 
๔ 

 
หน่วยสุขภณัฑ์ หมายความว่า ตวัเลขท่ีแสดงถึงปริมาณการใช้น ้ าหรือการระบายน ้ า

เปรียบเทียบกนัระหวา่งสุขภณัฑต่์างชนิดกนั 
ทั้งน้ี สุขภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุใหเ้ทียบเคียงตวัเลขตามตารางขา้งตน้ 
ข้อ ๓๗ ระบบท่อจ่ายน ้าตอ้งมีวธีิป้องกนัมิใหส่ิ้งปนเป้ือนจากภายนอกเขา้ไปในท่อจ่ายน ้าได ้
ในกรณีท่ีระบบท่อจ่ายน ้ าแยกกนัระหว่างน ้ าด่ืมกบัน ้ าใช ้ตอ้งแยกชนิดของท่อจ่ายน ้ า

ใหช้ดัเจน หา้มต่อท่อจ่ายน ้าทั้งสองระบบเขา้ดว้ยกนั 

 
หมวด ๕ 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ข้อ ๓๘ ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีการจดัเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธี
ขนล าเลียงหรือทิ้งลงปล่องทิ้งมูลฝอย 

ข้อ ๓๙ การคิดปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในอาคาร ใหคิ้ดจากอตัราการใช ้ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  การใชเ้พื่อการอยูอ่าศยั ปริมาณมูลฝอยไม่นอ้ยกวา่ ๒.๔๐ ลิตร ต่อคนต่อวนั 
(๒) การใชเ้พื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๐.๔ ลิตร      

ต่อพื้นท่ีหน่ึงตารางเมตรต่อวนั 
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ข้อ ๔๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัให้มีท่ีพกัรวมมูลฝอยท่ีมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัตาม     
ขอ้ ๓๙ 

(๒) ผนงัตอ้งท าดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ 
(๓) พื้นผวิภายในตอ้งเรียบและกนัน ้าซึม 
(๔) ตอ้งมีการป้องกนักล่ินและน ้าฝน 
(๕) ตอ้งมีการระบายน ้าเสียจากมูลฝอยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
(๖) ตอ้งมีการระบายอากาศและป้องกนัน ้าเขา้ 
ท่ีพกัรวมมูลฝอยตอ้งมีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไม่

น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร แต่ถ้าท่ีพกัรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ตอ้งมีระยะห่างจาก
สถานท่ีดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ ๑๐.๐๐ เมตร และสามารถขนยา้ยมูลฝอยไดโ้ดยสะดวก 

ข้อ ๔๑ ท่ีพกัมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(๑) ฝา ผนงั และประตูตอ้งแขง็แรงทนทาน ประตูตอ้งปิดไดส้นิทเพื่อป้องกนักล่ิน 
(๒) ขนาดเหมาะสมกบัสถานท่ีและสะดวกต่อการท าความสะอาด 
ข้อ ๔๒ ปล่องทิ้งมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟ มีขนาดความกวา้งแต่ละดา้นหรือเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ย

กวา่ ๖๐ เซนติเมตร ผวิภายในเรียบ ท าความสะอาดไดง่้ายและไม่มีส่วนใดท่ีจะท าใหมู้ลฝอยติดคา้ง 
(๒) ประตูหรือช่องทิ้งมูลฝอยตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟและปิดไดส้นิทเพื่อป้องกนัมิให้

มูลฝอยปลิวยอ้นกลบัและติดคา้งได ้
(๓) ตอ้งมีการระบายอากาศเพื่อป้องกนักล่ิน 
(๔) ปลายล่างของปล่องทิ้งมูลฝอยตอ้งมีประตูปิดสนิทเพื่อป้องกนักล่ิน 

 

หมวด ๖ 
ระบบลฟิต์ 

 
ข้อ ๔๓ ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิงแต่ละชุดท่ีใช้กับอาคารสูงให้มีขนาดมวล

บรรทุกไม่นอ้ยกวา่ ๖๓๐ กิโลกรัม 
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ข้อ ๔๔ อาคารสูงตอ้งมีลิฟต์ดบัเพลิงอย่างน้อยหน่ึงชุด ซ่ึงมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ลิฟต์ดบัเพลิงตอ้งจอดไดทุ้กชั้นของอาคาร และตอ้งมีระบบควบคุมพิเศษส าหรับ
พนกังานดบัเพลิงใชข้ณะเกิดเพลิงไหมโ้ดยเฉพาะ 

(๒) บริเวณห้องโถงหนา้ลิฟตด์บัเพลิงทุกชั้นตอ้งติดตั้งตูส้ายฉีดน ้ าดบัเพลิงหรือหวัต่อ
สายฉีดน ้าดบัเพลิงและอุปกรณ์ดบัเพลิงอ่ืนๆ 

(๓)๒๓ ห้องโถงหนา้ลิฟตด์บัเพลิงทุกชั้นตอ้งมีผนงัหรือประตูท่ีท าดว้ยวตัถุทนไฟปิดกั้น
มิให้เปลวไฟหรือควนัเขา้ได้ มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารไดโ้ดยตรง หรือมีระบบอดัลมภายใน
ห้องโถงหนา้ลิฟตด์บัเพลิงท่ีมีความดนัลมขณะใชง้านไม่นอ้ยกวา่ ๓.๘๖ ปาสกาลมาตรท่ีท างานไดโ้ดย
อตัโนมติัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้

(๔) ระยะเวลาในการเคล่ือนท่ีอยา่งต่อเน่ืองของลิฟตด์บัเพลิงระหวา่งชั้นล่างสุดกบัชั้นบนสุด
ของอาคารตอ้งไม่เกินหน่ึงนาที 

ทั้งน้ี ในเวลาปกติลิฟตด์บัเพลิงสามารถใชเ้ป็นลิฟตโ์ดยสารได ้
ข้อ ๔๕ ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน ้ า ท่อระบายน ้ า และอุปกรณ์

ต่างๆ เวน้แต่เป็นส่วนประกอบของลิฟตห์รือจ าเป็นส าหรับการท างานและการดูแลรักษาลิฟต ์
ข้อ ๔๖ ลิฟตต์อ้งมีระบบและอุปกรณ์การท างานท่ีให้ความปลอดภยัดา้นสวสัดิภาพและ

สุขภาพของผูโ้ดยสารดงัต่อไปน้ี 
(๑) ตอ้งมีระบบการท างานท่ีจะให้ลิฟตเ์ล่ือนมาหยุดตรงท่ีจอดชั้นระดบัดินและประตู

ลิฟตต์อ้งเปิดโดยอตัโนมติัเม่ือไฟฟ้าดบั 
(๒) ตอ้งมีสัญญาณเตือนและลิฟตต์อ้งไม่เคล่ือนท่ีเม่ือบรรทุกเกินพิกดั 
(๓) ตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีจะหยุดลิฟตไ์ดใ้นระยะท่ีก าหนดโดยอตัโนมติัเม่ือตวัลิฟตมี์ความเร็ว

เกินพิกดั 
(๔) ตอ้งมีระบบป้องกนัประตูลิฟตห์นีบผูโ้ดยสาร 
(๕) ลิฟตต์อ้งไม่เคล่ือนท่ีเม่ือประตูลิฟตปิ์ดไม่สนิท 
(๖) ประตูลิฟตต์อ้งไม่เปิดขณะลิฟตเ์คล่ือนท่ีหรือหยดุไม่ตรงท่ีจอด 
(๗) ตอ้งมีระบบการติดต่อกบัภายนอกหอ้งลิฟต ์และสัญญาณแจง้เหตุขดัขอ้ง 
(๘) ตอ้งมีระบบแสงสวา่งฉุกเฉินในหอ้งลิฟตแ์ละหนา้ชั้นท่ีจอด 
(๙) ตอ้งมีระบบการระบายอากาศในหอ้งลิฟตต์ามท่ีก าหนดในขอ้ ๙ (๒) 

                                                                 
๒๓ ข้อ  ๔๔  (๓ ) แก้ไขเพิ่ม เติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๕๐  (พ .ศ . ๒๕๔๐) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๔๗ ให้มีค  าแนะน าอธิบายการใช้ การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ 
และขอ้หา้มใชด้งัต่อไปน้ี 

(๑) การใชลิ้ฟตแ์ละการขอความช่วยเหลือ ใหติ้ดไวใ้นหอ้งลิฟต ์
(๒) การใหค้วามช่วยเหลือ ใหติ้ดไวใ้นหอ้งจกัรกลและหอ้งผูดู้แลลิฟต์ 
(๓) ขอ้หา้มใชลิ้ฟตใ์หติ้ดไวท่ี้ขา้งประตูลิฟตด์า้นนอกทุกชั้น 
ข้อ ๔๘ การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟต์ตอ้งด าเนินการโดยวิศวกร

ไฟฟ้าหรือวิศวกรเคร่ืองกล ซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่
ประเภทสามญัวศิวกรข้ึนไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม 

ข้อ ๔๙ การก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปล่ียนการใชอ้าคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
ท่ีได้ยื่นค าขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไวแ้ล้วก่อนวนัท่ี
กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี 

ข้อ ๕๐๒๔ อาคารท่ีไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ ๔๙ ซ่ึงก าลงัก่อสร้างอยู่หรือไดก่้อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ถา้ประสงค์จะขออนุญาตแกไ้ขแบบแปลนในส่วนท่ียงัไม่ไดก่้อสร้าง หรือจะขออนุญาต
ดดัแปลงหรือเปล่ียนการใชอ้าคาร หรือแจง้การขอดดัแปลงอาคารต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือด าเนินการ
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี ให้ผิดไปจากท่ีได้รับอนุญาต ให้กระท าได้และได้รับยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัให้มีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัเพลิงไหมต้ามหมวด ๒ 
ขอ้ ๑๔ ขอ้ ๑๕ ขอ้ ๑๖ ขอ้ ๑๘ ขอ้ ๑๙ ขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ ขอ้ ๒๔ ขอ้ ๒๕ ขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ และ
ขอ้ ๒๙ และระบบลิฟตต์ามหมวด ๖ ขอ้ ๔๔ (๑) (๒) และ (๔) 

(๒) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้นเกินร้อยละสองของพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้น 
ท่ีไดรั้บอนุญาตไวใ้นคร้ังแรก 

(๓) ไม่เป็นการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(๔) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นท่ีปกคลุมดิน 
(๕) ไม่เป็นการเปล่ียนต าแหน่งหรือขอบเขตของอาคารใหผ้ิดไปจากท่ีไดรั้บอนุญาตไว้

ในคร้ังแรก 
ทั้งน้ี การออกแบบและค านวณอาคารตอ้งด าเนินการโดยผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้เป็น       

ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและ       
ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการเวยีนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

                                                                 
๒๔ ขอ้ ๕๐ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๕๑๒๕ อาคารท่ีไดรั้บการยกเวน้ตามขอ้ ๔๙ เฉพาะกรณีอาคารท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ก่อสร้างแล้วแต่ยงัไม่ได้ก่อสร้าง และใบอนุญาตยงัไม่ ส้ินอายุหรือได้รับการต่ออายุใบอนุญาต              
ถ้าประสงค์จะขออนุญาตแก้ไขแบบแปลนหรือเปล่ียนการใช้อาคารให้ผิดไปจากท่ีได้รับอนุญาต         
ใหก้ระท าไดแ้ละไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัให้มีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัเพลิงไหมต้ามหมวด ๒ 
และระบบลิฟตต์ามหมวด ๖ 

(๒) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกนัทุกชั้นเกินร้อยละสองของพื้นที่อาคารรวมกนั
ทุกชั้น ท่ีไดรั้บอนุญาตไวใ้นคร้ังแรก 

(๓) ไม่เป็นการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(๔) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นท่ีปกคลุมดิน 
(๕) ไม่เป็นการเปล่ียนต าแหน่งหรือขอบเขตของอาคารใหผ้ิดไปจากท่ีไดรั้บอนุญาตไว้

ในคร้ังแรก 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
               พลเอกอิสระพงศ ์ หนุนภกัดี 
         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากในปัจจุบนัได้มีการก่อสร้าง
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการอยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียว
หรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากข้ึน  โครงสร้างและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคาร            
จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้ สมควรควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรมและการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 
ตลอดจนการวางแผนการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคของรัฐ จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

                                                                 
๒๕ ขอ้ ๕๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๓๙ (พ.ศ.๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
------------------------ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา ๘ (๔ ) (๕) และ (๖)  แห่ง
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.  ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
  “ห้องแถว” หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างติดต่อกนัเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป 
มีผนงัร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบดว้ยวสัดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
  “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างติดต่อกนัเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป   
มีผนงัร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบดว้ยวสัดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
  “บา้นแถว” หมายความวา่ ห้องแถวหรือตึกแถวท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมีท่ีวา่งดา้นหน้า
และดา้นหลงัระหวา่งร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกบัตวัอาคารแต่ละคูหา 
  “บา้นแฝด” หมายความวา่ อาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัก่อสร้างติดต่อกนัสองบา้น มีผนงั
ร่วมแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีท่ีว่างระหว่างร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับตวัอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และ
ดา้นขา้งของแต่ละบา้น และมีทางเขา้ออกของแต่ละบา้นแยกจากกนัเป็นสัดส่วน 
  “อาคารอยูอ่าศยัรวม” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใชเ้ป็นท่ี
อยู่อาศยัส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกนัส าหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน ้ า 
หอ้งส้วม ทางเดิน ทางเขา้ออก และทางข้ึนลงลิฟตแ์ยกจากกนัหรือร่วมกนั 
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หมวด ๑ 
แบบและวธิีการเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการป้องกนัอคัคภีัย 

 
  ข้อ ๒  อาคารดังต่อไปน้ีต้องมีวิธีการเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยตามท่ีก าหนด            
ในกฎกระทรวงน้ี 
  (๑) หอ้งแถว ตึกแถว บา้นแถว บา้นแฝด 
  (๒) อาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 
สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบริการ 
ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ท่ีจอดรถ ท่าจอดเรือ ภตัตาคาร ส านักงาน สถานท่ี    
ท าการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
  (๓) อาคารอยูอ่าศยัรวมท่ีมีตั้งแต่ ๔ หน่วยข้ึนไป และหอพกั 
  (๔) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีมีความสูงตั้งแต่ ๓ ชั้นข้ึนไป 
  ข้อ ๓  ห้องแถว ตึกแถว บา้นแถวและบา้นแฝด ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๒ ชั้น ตอ้งติดตั้ง
เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงตามชนิดและขนาดท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี ๑ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี
จ านวนคูหาละ  ๑ เคร่ือง  
  อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตามวรรคหน่ึง ตอ้งติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถืออย่างใด
อย่างหน่ึงตามชนิดและขนาดท่ีก าหนดไวใ้นตารางวรรคหน่ึง ส าหรับดบัเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของ
วสัดุท่ีมีในแต่ละชั้นไว ้๑ เคร่ือง ต่อพื้นท่ีอาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร   
แต่ไม่นอ้ยกวา่ชั้นละ ๑ เคร่ือง 
  การติดตั้ งเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ต้องติดให้ส่วนบนสุดของ
ตวัเคร่ืองสูงจากระดบัพื้นอาคารไม่เกิน  ๑.๕๐ เมตร ในท่ีมองเห็นสามารถอ่านค าแนะน าการใชไ้ดแ้ละ
สามารถน าไปใชง้านไดโ้ดยสะดวก และตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดต้ลอดเวลา 
  ข้อ ๔ ห้องแถว ตึกแถว บา้นแถว และบา้นแฝด ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๒ชั้น ตอ้งมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมติ้ดตั้งอยูใ่นอาคารอยา่งนอ้ย ๑ เคร่ือง ทุกคูหา 
  ห้องแถว ตึกแถว บา้นแถว และบา้นแฝด ท่ีมีความสูงเกิน ๒ ชั้น ตอ้งมีระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหมติ้ดตั้งอยูภ่ายในอาคารอยา่งนอ้ย ๑ เคร่ือง ทุกชั้นและทุกคูหา 
  ข้อ ๕ อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตามข้อ ๓ วรรคหน่ึง ท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้ นใน       
หลงัเดียวกนัเกิน ๒,000 ตารางเมตร ตอ้งมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุ้กชั้นดว้ย 
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  ข้อ ๖ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมต้ามขอ้ ๔ และขอ้ ๕ อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
(๑)อุปกรณ์แจง้เหตุท่ีมีทั้งระบบแจง้เหตุอตัโนมติัและระบบแจง้เหตุท่ีใช้มือ เพื่อให้

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหมท้ างาน 
(๒)อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ท่ีสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนท่ีอยู ่     

ในอาคารไดย้นิหรือทราบอยา่งทัว่ถึงเพื่อใหห้นีไฟ 
ข้อ ๗ อาคารตามขอ้ ๒ (๒) และ (๓) ท่ีมีความสูงตั้งแต่ ๒ ชั้น ข้ึนไป และอาคารตาม

ขอ้ ๒(๔) ท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ในแต่ละชั้นตอ้งมีป้ายบอก
ทางหนีไฟดว้ยตวัอกัษรขนาดท่ีมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ เซนติเมตร หรือสัญลกัษณ์ท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจนตลอดเวลา และตอ้งมีแสงสวา่งจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นช่องทาง
หนีไฟไดช้ดัเจนขณะเพลิงไหม ้
 

หมวด ๒ 
แบบและจ านวนของห้องน า้และห้องส้วม 

 
  ข้อ ๘ อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยู่หรือเขา้ใช้สอยได ้ตอ้งมีห้องน ้ าและห้องส้วมไม่น้อย
กวา่จ านวนท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี ๒ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
  จ านวนห้องน ้ าและห้องส้วมท่ีก าหนดไวใ้นตารางตามวรรคหน่ึง เป็นจ านวนขั้นต ่า      
ท่ีตอ้งจดัใหมี้แมว้า่อาคารนั้นจะมีพื้นท่ีอาคารหรือจ านวนคนนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นตารางวรรคหน่ึงก็ตาม 
  ถา้อาคารท่ีมีพื้นท่ีของอาคารหรือจ านวนคนมากเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นตารางวรรคหน่ึง 
จะตอ้งจดัให้มีห้องน ้ าและห้องส้วมเพิ่มข้ึนตามอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารหรือจ านวนคนท่ีมากเกินนั้น ถา้มี
เศษใหคิ้ดเตม็อตัรา 
  ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีมิได้ก าหนดไวใ้นตารางตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณา
เทียบเคียงลกัษณะการใชส้อยของอาคารนั้น  โดยถือจ านวนห้องน ้ าและห้องส้วมท่ีก าหนดไวใ้นตาราง
ดงักล่าวเป็นหลกั 
  ข้อ ๙ ห้องน ้ าและห้องส้วมจะแยกจากกันหรือรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้ แต่ต้อง        
มีลกัษณะท่ีจะรักษาความสะอาดไดง่้าย และตอ้งมีช่องระบายอากาศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของพื้นท่ีหอ้ง 
หรือมีพดัลม ระบายอากาศไดเ้พียงพอ ระยะด่ิงระหวา่งพื้นหอ้งถึงเพดานยอดฝาหรือผนงัตอนต ่าสุดตอ้ง
ไม่ต ่ากวา่ ๑.๘๐ เมตร 
  ในกรณีท่ีหอ้งน ้ าและหอ้งส้วมแยกกนั ตอ้งมีขนาดพื้นท่ีของห้องแต่ละห้องไม่นอ้ยกวา่ 
๐.๙๐ ตารางเมตร และตอ้งมีความกวา้งภายในไม่น้อยกวา่ ๐.๙๐ เมตร แต่ถา้ห้องน ้ าและห้องส้วมรวม   
อยูใ่นหอ้งเดียวกนั ตอ้งมีพื้นท่ีภายในไม่นอ้ยกวา่ ๑.๕๐ ตารางเมตร 
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  ข้อ ๑๐ บ่อเกรอะ บ่อซึม ของส้วมตอ้งอยู่ห่างจากแม่น ้ า คู คลอง หรือแหล่งน ้ าสาธารณะ   
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เวน้แต่ส้วมท่ีมีระบบก าจดัส่ิงปฏิกูลท่ีตอ้งตามหลกัการสาธารณสุขและมีขนาด          
ท่ีเหมาะสม ทั้ งน้ี ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๓ 
ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ 

 
  ข้อ ๑๑ ส่วนต่าง ๆ ของอาคารต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าความเข้ม          
ท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี ๓ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
   สถานท่ีอ่ืนท่ีมิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหน่ึง ให้ใช้ความเข้มของแสงสว่าง         
ของสถานท่ีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความเขม้ท่ีก าหนดไวใ้นตารางดงักล่าว 
  ข้อ ๑๒ ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจดัให้มีการระบายอากาศโดยวธีิธรรมชาติ
หรือโดยวธีิกลก็ได ้
  ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีจดัให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิด    
ทุกประเภทตอ้งมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกบัอากาศภายนอกเป็นพื้นท่ีรวมกนั     
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของพื้นท่ีของห้องนั้น ทั้งน้ี ไม่นบัรวมพื้นท่ีของประตู หน้าต่าง และช่องระบาย
อากาศท่ีติดต่อกบัหอ้งอ่ืนหรือช่องทางเดินภายในอาคาร 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่อาคารหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ก็บของหรือสินคา้ 
  ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีไม่อาจจดัให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ้ ๑๓ ไดใ้ห ้ 
จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกลซ่ึงใช้กลอุปกรณ์ขับเคล่ือนอากาศ กลอุปกรณ์น้ีต้องท างาน
ตลอดเวลาระหวา่งท่ีใชส้อยพื้นท่ีนั้น และการระบายอากาศตอ้งมีการน าอากาศภายนอกเขา้มาในพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี ๔ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
  ส าหรับห้องครัวของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ถ้าได้จดัให้มีการระบาย
อากาศครอบคลุมแหล่งท่ีเกิดของกล่ิน ควนั หรือก๊าซ ท่ีตอ้งการระบายในขนาดท่ีเหมาะสมแลว้จะมี
อตัราการระบายอากาศในส่วนอ่ืนของห้องครัวนั้นน้อยกว่าท่ีก าหนดไวใ้นตารางตามวรรคหน่ึงก็ได ้   
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ เท่าของปริมาตรของหอ้งใน ๑ ชัว่โมง 
  สถานท่ีอ่ืนท่ีมิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหน่ึง ให้ใช้อัตราการระบายอากาศ          
ของสถานท่ีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีก าหนดไวใ้นตารางดงักล่าว 
  ข้อ ๑๕ ในกรณีท่ีจดัให้มีการระบายอากาศด้วยระบบปรับภาวะอากาศตอ้งมีการน า
อากาศภายนอกเขา้มาในพื้นท่ีปรับอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นท่ีปรับภาวะอากาศออกไปไม่นอ้ย
กวา่อตัราท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี ๕ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
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  สถานท่ีอ่ืนท่ีมิได้ระบุไวใ้นตารางตามวรรคหน่ึง ให้ใช้อตัราการระบายอากาศของ
สถานท่ีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีก าหนดไวใ้นตารางดงักล่าว 
  ข้อ ๑๖ ต  าแหน่งของช่องน าอากาศภายนอกเขา้โดยวิธีกล ตอ้งห่างจากท่ีเกิดอากาศเสีย
และช่องระบายอากาศทิ้งไม่นอ้ยกวา่ ๕ เมตร และสูงจากพื้นดินไม่นอ้ยกวา่ ๑.๕๐ เมตร 
  การน าอากาศภายนอกเขา้และการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผูอ้าศยัใกลเ้คียง 
  ข้อ ๑๗โรงงาน โรงแรม โรงมหรศพ ห้องประชุม สถานกีฬาในร่ม สถานพยาบาล 
สถานีขนส่งมวลชน ส านกังาน ห้างสรรพสินคา้ หรือตลาด ตอ้งจดัให้มีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอร่ี หรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เป็นตน้ แยกเป็นอิสระจากระบบท่ีใช้อยู่
ตามปกติ และสามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าปกติหยดุท างาน 
  แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง ตอ้งสามารถจ่าย
พลงังานไฟฟ้าไดเ้พียงพอตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (๑) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง ส าหรับเคร่ืองหมายแสดง
ทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน หอ้งโถง บนัได บนัไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้
  (๒) จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาท่ีใช้งานส าหรับห้อง ไอ.ซี.ยู หรือ ซี.ซี.ยู ห้อง
ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ระบบส่ือสาร และเคร่ืองสูบน ้ าดงัเพลิง เพื่อความปลอดภยัสาธารณะและกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือสุขภาพอนามยัเม่ือกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 
 

หมวด ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

 
  ข้อ ๑๘ในการยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามขอ้ ๒ ผูย้ื่นค าขอจะตอ้งแสดงแบบ
และวิธีการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการป้องกนัอคัคีภยั แบบและจ านวนของห้องน ้ าและห้องส้วม และ
ระบบการจดัแสงสวา่งและการระบายอากาศ ส าหรับอาคารดงักล่าวไปพร้อมกบัค าขอดว้ย 
  ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับแบบวิธีการเก่ียวกับการ
ติดตั้งระบบการป้องกนัอคัคีภยั แบบและจ านวนของห้องน ้ าและห้องส้วม และระบบการจดัแสงสวา่ง
และการระบายอากาศ ส าหรับอาคารใดไวโ้ดยเฉพาะแลว้ ให้ใช้หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้น 
  ขอ้ ๒๐ อาคารตามขอ้ ๒ ท่ีไดก่้อสร้างไวก่้อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั หากต่อมา 
มีการดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้ให้แตกต่างไปจากท่ีได้รับอนุญาตไว ้ให้ด าเนินการให้เป็นไป            
ตามกฎกระทรวงน้ี     
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 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                 พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ 
        รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖) แห่ง
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญติัให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดแบบ
และวธีิการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการป้องกนัอคัคีภยั แบบและจ านวนของห้องน ้ าและห้องส้วม ระบบ
การจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ และระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน                
เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
และการผงัเมือง ดังนั้ น สมควรออกกฎกระทรวงก าหนดแบบ วิธีการ จ านวนและระบบดังกล่าว           
จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
(ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๒๓ ก ลงวนัท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗) 
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ตารางที ่๑ ชนิดและขนาดของเคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ 
 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเคร่ืองดังเพลงิ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
(๑)  หอ้งแถว ตึกแถว บา้นแถว 
และบา้นแฝด ท่ีมีความสูงไม่เกิน 
๒ ชั้น 
 
 
 
 
(๒) อาคารอ่ืนนอกจากอาคาร 
ตาม (๑) 

(๑) น ้าอดัความดนั 
(๒) กรด – โซดา 
(๓) โฟมเคมี 
(๔) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(๕) ผงเคมีแหง้ 
(๖) เฮลอน (Halon ๑๒๑๑) 
 
(๑) โฟมเคมี 
(๒) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(๓) ผงเคมีแหง้ 
(๔) เฮลอน (HALON ๑๒๑๑) 

๑๐  ลิตร 
๑๐  ลิตร 
๑๐  ลิตร 

๓  กิโลกรัม 
๓  กิโลกรัม 
๓  กิโลกรัม 

 
๑๐  ลิตร 

๔  กิโลกรัม 
๔  กิโลกรัม 
๔  กิโลกรัม 
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ตารางที ่ ๒  จ านวนห้องน า้และห้องส้วมของอาคาร 
 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร 
ห้องส้วม 

ห้องน า้ อ่างล้างมือ 
ทีถ่่ายอุจจาระ ทีถ่่ายปัสสาวะ 

(๑) อาคารอยูอ่าศยั ต่อ ๑ หลงั 
 
(๒) ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้เพื่อการ
พาณิชย์หรือพักอาศัยต่อพื้นท่ีอาคารทุกชั้น
รวมกันแต่ละคูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้ เพื่ อการ
พาณิชย์หรือพักอาศัยต่อพื้นท่ีอาคารทุกชั้น
รวมกันแต่ละคูหาเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร     
ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้ เพื่ อการ
พาณิชย์หรือพกัอาศัยแต่ละคูหาท่ีสูงเกิน ๓ 
ชั้น 
 
(๓)  โรงงาน 
(ก)  ต่อพื้น ท่ีอาคารทุก ๔๐๐ ตารางเมตร 
ส าหรับผูช้าย 
(ข) ต่อพื้ น ท่ีอาคารทุก ๔๐๐ ตารางเมตร 
ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๔ ) โรงแรมและบ้าน เช่าพักชั่วคราวต่อ
หอ้งพกั ๑ หอ้งพกั 
 
(๕) อาคารชุด ต่อ ๑ ชุด 
 
(๖) หอพกั ต่อพื้นท่ีอาคาร ๕๐ ตารางเมต 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
๒ 
 
 
๒ 
 
 
 
๑ 
 
๒ 
 
 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
๑ 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
- 
 
 
๑ 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 
 
๑ 
 
 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
๑ 

 
๑ 

 
 

๑ 
 

๑ 
 
๑ 
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ชนิดหรือประเภทของอาคาร 
ห้องส้วม 

ห้องน า้ อ่างล้างมือ 
ทีถ่่ายอุจจาระ ทีถ่่ายปัสสาวะ 

(๗) หอประชุมหรือโรงมหรสพ ต่อพื้น ท่ี
อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือต่อ ๑๐๐ คน ท่ี
ก าหนดให้ ใช้สอยอาคารนั้ น  ทั้ ง น้ี ให้ ถือ
จ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๘) สถานศึกษา 
(ก) สถาน ศึกษาชาย ต่อจ านวนนัก เรียน
นกัศึกษาชาย ๕๐ คน 
(ข) สถานศึกษาหญิง ต่อจ านวนนักเรียน
นกัศึกษาหญิง ๕๐ คน 
(ค) สหศึกษา ต่อจ านวนนกัเรียน นกัศึกษา 
 ๕๐ คน 
ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาชาย 
ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาหญิง 
 
(๙) ส านกังาน ต่อพื้นท่ีอาคาร 
300 ตารางเมตร 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๑๐) ภตัตาคาร ต่อพื้นท่ีส าหรับตั้งโตะ๊อาหาร 
๒๐๐ ตารางเมตร 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑ 
๒ 
 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
๑ 
๒ 
 
 
 
๑ 
๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
๒ 
- 
 
 
 
๒ 
 
- 
 
 
๑ 
- 
 
 
 
๒ 
- 
 
 
 
๒ 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

 
 

 
 

๑ 
๑ 
 
 
 
๑ 
 
๑ 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
 



 512 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร 
ห้องส้วม 

ห้องน า้ อ่างล้างมือ 
ทีถ่่ายอุจจาระ ทีถ่่ายปัสสาวะ 

(๑๑) อาคารพาณิชย ์ต่อพื้นท่ีอาคาร 
๒๐๐  ตารางเมตร 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๑๒) สถานท่ีเก็บสินคา้ ต่อพื้นท่ีอาคาร 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
 
(๑๓)  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ต่อพื้นท่ีอาคาร  
๒๐๐ ตารางเมตร 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๑๔)  สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สถานบริการ ต่อพื้นท่ีอาคาร 
๒๐๐ ตารางเมตร 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๑๕) อาคารสถานีขนส่งมวลชล ต่อพื้นท่ี
อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๑๖) อาคารท่ีจอดรถส าหรับบุคคลทัว่ไป 
ต่อพื้นท่ีอาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 

 
 
๑ 
๒ 
 
 
๑ 
 
 
 
 
๒ 
๒ 
 
 
 
 
๑ 
๒ 
 
 
 
๒ 
๕ 
 
 
 
๑ 
๑ 
 

 
 
๒ 
- 
 
 
๑ 
 
 
 
 
๒ 
- 
 
 
 
 
๒ 
- 
 
 
 
๔ 
- 
 
 
 
๑ 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 

 
 
๑ 
๑ 
 
 
๑ 
 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
๑ 
๑ 
 

 
 
๑ 
๑ 
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ชนิดหรือประเภทของอาคาร 
ห้องส้วม 

ห้องน า้ อ่างล้างมือ 
ทีถ่่ายอุจจาระ ทีถ่่ายปัสสาวะ 

(๑๗)  สถานกีฬาในร่ม ต่อพื้นท่ีอาคาร 
๒๐๐ ตารางเมตร หรือต่อ ๑๐๐ คน  
ทั้งน้ีใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๑๘) ตลาด ต่อพื้นท่ีอาคารทุก 
๒๐๐ ตารางเมตร 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๑๙ ) สถานีบ ริก ารน ้ ามัน เช้ื อ เพ ลิ งตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเก็บรักษาน ้ามนัเช้ือเพลิง 
และหรือสถานีบริการก๊าซตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 
 
(๒๐) อาคารชัว่คราว ต่อพื้นท่ีอาคาร 
๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 
๑ 
๒ 
 
 
 
๑ 
๒ 
 
 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
๒ 
- 
 
 
 
๒ 
- 
 
 
 
 
 
๑ 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
- 
 

 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
- 
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ตารางที ่๓  ความเข้มของแสงสว่าง 
 

ล าดับ สถานที ่(ประเภทการใช้) 
หน่วยความเข้มของ 

แสงสว่าง 
(ลกัษ์) (LUX) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
๕ 
 
๖ 
 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 

 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

ท่ีจอดรถ 
ช่องทางเดินภายในอาคารอยูอ่าศยัรวม 
หอ้งพกัในโรงแรมหรืออาคารอยูอ่าศยัรวม 
หอ้งน ้า หอ้งส้วมของโรงงาน โรงเรียน 
โรงแรม ส านกังาน หรืออาคารอยูอ่าศยัรวม 
โรงมหรสพ (บริเวณท่ีนัง่ส าหรับคนดูขณะท่ีไม่มี 
การแสดง) 
ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน 
โรงแรม ส านกังาน หรือสถานพยาบาล 
สถานีขนส่งมวลชน (บริเวณท่ีพกัผูโ้ดยสาร) 
โรงงาน 
หา้งสรรพสินคา้ 
ตลาด 
หอ้งน ้า หอ้งส้วมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล 
สถานีขนส่งมวลชน หา้งสรรพสินคา้ หรือตลาด 
หอ้งสมุด หอ้งเรียน 
หอ้งประชุม 
บริเวณท่ีท างานในส านกังาน 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

1 
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ตารางที ่ ๔  อตัราการระบายอากาศโดยวธีิกล 
 

ล าดับ สถานที ่(ประเภทการใช้) 
อตัราการระบายอากาศ 

ไม่น้อยกว่าจ านวนเท่าของ 
ปริมาตรของห้องใน 1 ช่ัวโมง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

หอ้งน ้า หอ้งส้วมของท่ีพกัอาศยัหรือส านกังาน 
หอ้งน ้า หอ้งส้วมของอาคารสาธารณะ 
ท่ีจอดรถท่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบัพื้นดิน 
โรงงาน 
โรงมหรสพ 
อาคารพาณิชย ์
หา้งสรรพสินคา้ 
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ส านกังาน 
หอ้งพกัในโรงแรมหรืออาคารชุด 
หอ้งครัวของท่ีพกัอาศยั 
หอ้งครัวของสถานท่ีจ าหน่ายอาคารและเคร่ืองด่ืม 

๒ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๗ 
๗ 
๗ 
๑๒ 
๒๔ 
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ตารางที ่ ๕  อตัราการระบายอากาศในกรณทีีม่ีระบบการปรับภาวะอากาศ 
 

ล าดับ สถานที ่(ประเภทการใช้) ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

 
 
 

 

หา้งสรรพสินคา้ (ทางเดินชมสินคา้) 
โรงงาน 
ส านกังาน 
สถานอาบ อบ นวด 
สถานท่ีส าหรับติดต่อธุรกิจในอาคาร 
หอ้งพกัในโรงแรมหรืออาคารชุด 
หอ้งปฏิบติัการ 
ร้านตดัผม 
สถานกีฬาในร่ม 
โรงมหรสพ (บริเวณท่ีนัง่ส าหรับคนดู) 
หอ้งเรียน 
สถานบริหารร่างกาย 
ร้านเสริมสวย 
หอ้งประชุม 
หอ้งน ้า หอ้งส้วม 
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(หอ้งรับประทานอาหาร) 
ไนตค์ลบั บาร์ หรือสถานลีลาศ 
หอ้งครัว 
สถานพยาบาล 
-หอ้งคนไข ้
-หอ้งผา่ตดัและหอ้งคลอด 
-หอ้งช่วยชีวติฉุกเฉิน 
-หอ้งไอ.ซี.ย ูและหอ้ง ซี.ซี.ย.ู 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๖ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๓๐ 

 
๒ 
๘ 
๕ 
๕ 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๔๑ (พ.ศ.๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
------------------------- 

 
อาศัยอ าน าจตามความในมาตรา ๕ (๓ )  และมาตรา ๘  (๑  )และ  (๙ )  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน า         
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกขอ้ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 
  ข้อ ๒ ท่ีจอดรถ ๑ คนั ตอ้งเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ และตอ้งมีลกัษณะและขนาด ดงัน้ี 
  (๑) ในกรณีท่ีจอดรถขนานกบัแนวทางเดินรถหรือท ามุมกบัแนวทางเดินรถนอ้ยกวา่ 
สามสิบองศา ใหมี้ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๒.๔๐ เมตร และความยาวไม่นอ้ยกวา่ ๖.๐๐ เมตร 
  (๒) ในกรณีท่ีจอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกวา้งไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ 
เมตร และยาวไม่นอ้ยกวา่ ๕.๐๐ เมตร แต่ทั้งน้ี จะตอ้งไม่จดัใหมี้ทางเขา้ออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว 
  (๓) ในกรณีท่ีจอดรถท ามุมกบัแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา ให้มีความกวา้ง   
ไม่นอ้ยกวา่ ๒.๔๐ เมตร และความยาวไม่นอ้ยกวา่ ๕.๕๐ เมตร 
  ข้อ ๓ ท่ีจอดรถแต่ละคนั ตอ้งมีเคร่ืองหมายแสดงลกัษณะและขอบเขตของท่ีจอดรถไว้
ใหป้รากฏบนพื้น และตอ้งมีทางเดินรถเช่ือมต่อโดยตรงกบัทางเขา้ออกของรถและท่ีกลบัรถ 
  ข้อ ๔ ระยะความสูงสุทธิระหวา่งพื้นท่ีท่ีใชจ้อดรถ ทางเดินรถ และทางลาดข้ึนลงของ
รถกบัส่วนท่ีต ่าท่ีสุดของชั้นท่ีถดัไปของอาคารตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๒.๑๐ เมตร 
  ส่วนของพื้นท่ีท่ีใช้จอดรถต่างระดบักนัจะเหล่ือมกนัไดไ้ม่เกิน ๑.๐๐ เมตร และเฉพาะ
ส่วนท่ีเหล่ือมกนัจะมีความสูงนอ้ยกวา่ ๒.๑๐ เมตรก็ได ้
  ข้อ ๕ อาคารจอดรถซ่ึงติดตั้งระบบยกรถข้ึนลงระหวา่งชั้นของอาคารดว้ยลิฟตจ์ะตอ้งมี
ระยะของทางเดินรถจากปากทางเขา้ถึงลิฟตไ์ม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เมตร 
  อาคารตามวรรคหน่ึงจะไม่มีทางลาดข้ึนลงของรถระหวา่งชั้นของอาคารก็ได ้
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  ลิฟตท่ี์ใชส้ าหรับยกรถข้ึนลงระหวา่งชั้นของอาคารตามวรรคหน่ึง ตอ้งจดัให้อยูภ่ายใน
ตวัอาคารโดยให้มีลิฟตห์น่ึงเคร่ืองต่อท่ีจอดรถ ๓๐ คนั แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๒ เคร่ืองต่ออาคารหน่ึง
หลงัและหา้มใชเ้ป็นลิฟตโ์ดยสาร 

ข้อ ๖  อาคารจอดรถซ่ึงติดตั้งระบบเคล่ือนยา้ยรถดว้ยเคร่ืองจกัรกลท่ีไดรั้บการค านวณ
ออกแบบเพื่อใชป้ระโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ จะตอ้งลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ตอ้งมีระยะของทางเดินรถจากปากทางเขา้ถึงอาคารไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เมตร 
 (๒) พื้นหรือผนงัของอาคาร ตอ้งอยูห่่างจากเขตท่ีดินของผูอ่ื้นและถนนสาธารณะดงัน้ี 
  (ก) ในกรณีท่ีมีความสูงของอาคารจากพื้นดินตั้ งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ข้ึนไป    

ตอ้งอยูห่่างไม่นอ้ยกวา่ ๖.๐๐ เมตร 
  (ข) ในกรณีท่ีมีความสูงของอาคารจากพื้นดินนอ้ยกวา่ ๒๓.๐๐ เมตร ตอ้งห่าง

ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๐๐ เมตร 
การค านวณออกแบบอาคารจอดรถตามวรรคหน่ึงต้องด าเนินการโดยผู ้ได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  และมิให ้    
น าความในขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ มาใชบ้งัคบั 

ข้อ ๗ การควบคุมการติดตั้ งและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบยกรถข้ึนลง
ระหว่างชั้นของอาคารดว้ยลิฟตแ์ละระบบเคล่ือนยา้ยรถดว้ยเคร่ืองจกัรกลท่ีไดรั้บการค านวณออกแบบ
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ ตอ้งด าเนินการโดยผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุมประเภทสามญัวศิวกรข้ึนไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม 

 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
              พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ                                                                                          
      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุง            
การก าหนดลกัษณะและขนาดของท่ีจอดรถตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)   
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ซ่ึงยงัใช้บงัคบัอยู ่   
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๙ แห่ง พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และนอกจากน้ีสมควร
ก าหนดลักษณะของอาคารท่ีจอดรถซ่ึงติดตั้งระบบยกรถข้ึนลงระหว่างชั้นของอาคารด้วยลิฟต์หรือ
ระบบเคล่ือนยา้ยรถด้วยเคร่ืองจกัรกลท่ีได้รับการค านวณออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการจอดรถ
โดยเฉพาะ ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัซ่ึงปรากฏวา่เน้ือท่ีท่ีใชส้ าหรับการจอดรถมกัมี
จ านวนจ ากดั และเพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั และการอ านวยความสะดวก   
แก่การจราจรจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 

(ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนท่ี ๓๗ ก ลงวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๓๗) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 
------------------------- 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“น ้าเสีย” หมายความวา่ ของเหลวท่ีผา่นการใชแ้ลว้ทุกชนิดทั้งท่ีมีกากและไม่มีกาก 
“ระบบบ าบัดน ้ าเสีย” หมายความว่า กระบวนการท าหรือการปรับปรุงน ้ าเสีย              

ใหมี้คุณภาพเป็นน ้าทิ้ง รวมทั้งการท าใหน้ ้าทิ้งพน้ไปจากอาคาร 
“น ้ าทิ้ง” หมายความว่า น ้ าจากอาคารท่ีผ่านระบบบ าบัดน ้ าเสียแล้วจนมีคุณภาพ        

ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งท่ีก าหนดส าหรับการท่ีจะระบายลงแหล่งรองรับน ้าทิ้งได ้
“แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง” หมายความวา่ ท่อระบายน ้ าสาธารณะ คู คลอง แม่น ้ า ทะเล และ

แหล่งน ้าสาธารณะ 
ข้อ ๒ อาคารท่ีก่อสร้างหรือดดัแปลงตอ้งมีการระบายน ้ าฝนออกจากอาคารท่ีเหมาะสม

และเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้นหรือเกิดน ้ าไหลนองไปยงัท่ีดินอ่ืนท่ีมี      
เขตติดต่อกบัเขตท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของอาคารนั้น 

การระบายน ้ าฝนออกจากอาคารตามวรรคหน่ึงจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง
โดยตรงก็ได ้

 
 
 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๖ ก/หนา้ ๒๕/๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๘ 
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ข้อ ๓๒ อาคารประเภทและลกัษณะดงัต่อไปน้ี ตอ้งจดัให้มีระบบการระบายน ้ าและ
ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน ้ าเสียจากอาคารให้เป็นน ้ าทิ้งท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๔ ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้าทิ้ง 

(๑) อาคารประเภท ก 
(ก) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องนอนรวมกันทุกชั้น   

ในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕๐๐ หอ้งนอนข้ึนไป 
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกัรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๒๐๐ หอ้งข้ึนไป 
(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลท่ีมีจ านวนเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั
รวมกนัตั้งแต่ ๓๐ เตียงข้ึนไป 

(ง) สถานศึกษาท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั
รวมกนัตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(จ) อาคารท่ีท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(ฉ) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนยก์ารค้าท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(ช)  ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนั
ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(ซ) ภตัตาคารหรือร้านอาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกัน
หรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(๒) อาคารประเภท ข 
(ก) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องนอนรวมกันทุกชั้น   

ในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๑๐๐ หอ้งนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ หอ้งนอน 
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกัรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๖๐ หอ้ง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ หอ้ง 
(ค) หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกัท่ีมีจ  านวนห้องนอนรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๒๕๐ หอ้งข้ึนไป 

                                                                 
๒ ขอ้ ๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน 
    พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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(ง) สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคาร
หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

(จ) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลท่ีมีจ านวนเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั
รวมกนัตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง 

(ฉ) สถานศึกษาท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั
รวมกนัตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ช) อาคารท่ีท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ซ) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าท่ี มีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้ นในอาคารหลัง
เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ฌ) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนั
ตั้งแต่ ๑,๕๐๐  ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 

(ญ) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนั
หรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 

(ฏ) อาคารอยู่อาศัยรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลงั รวมกนัเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) อาคารประเภท ค 
(ก) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องนอนรวมกันทุกชั้น   

ในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง ๑๐๐ หอ้งนอน 
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพกัรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง ๖๐ หอ้ง 
(ค) หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกัท่ีมีจ  านวนห้องนอนรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕๐ หอ้ง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ หอ้ง 
(ง) สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
(จ) อาคารท่ีก่อสร้างในท่ีดินของบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้จัดสรรท่ีดิน       

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดินตั้งแต่ ๑๐ หลงั แต่ไม่เกิน ๑๐๐ หลงั 
(ฉ) อาคารท่ีท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ

เอกชนท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร   
แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
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(ช) ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนั
หรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ เตารางเมตร 

(ซ) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนั
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 

(ฌ) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือ
หลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร 

(ญ) อาคารอยู่อาศัยรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้ นในอาคารหลังเดียวกันหรือ        
หลายหลงัรวมกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๔) อาคารประเภท ง 
(ก) หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกัท่ีมีจ  านวนห้องนอนรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง แต่ไม่ถึง ๕๐ หอ้ง 
(ข) สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลท่ีมีจ านวนเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั
รวมกนัไม่ถึง ๑๐ เตียง 

(ง) สถานศึกษาท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั
รวมกนัไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(จ) อาคารท่ีท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ฉ) ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนั
หรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ช) ตลาดท่ีมีพื่นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนั
ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ซ) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกัน
หรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร 

(ฌ) อาคารอยู่อาศยัรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลงัรวมกนัไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๕) อาคารประเภท  จ หมายความถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกัน         
ทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร 
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ข้อ ๔๓ น ้ าทิ้งจากอาคารท่ีจะระบายจากอาคารลงสู่แหล่งรองรับน ้ าทิ้งไดต้อ้งมีคุณภาพ
น ้าทิ้งตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง 
อาคารประเภท 

ก ข ค ง จ 
๑. พีเอช 
๒. บีโอดี ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 
๓. ปริมาณสารแขวนลอย ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 
๔. ปริมาณสารละลายท่ีเพิ่มข้ึนจากน ้าใช ้ไม่เกิน 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 
๕. ปริมาณตะกอนหนกั ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 
๖. ทีเคเอ็น ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 
๗. ออร์แกนิก-ไนโตรเจน ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 
๘. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 
๙. น ้ามนัและไขมนั ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 
๑๐. ซลัไฟดไ์ม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร) 

๕-๙ 
๒๐ 
๓๐ 
๕๐๐ 

 
๐.๕ 
๓๕ 
๑๐ 
- 

๒๐ 
๑.๐ 

๕-๙ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐๐ 

 
๐.๕ 
๓๕ 
๑๐ 
- 

๒๐ 
๑.๐ 

๕-๙ 
๔๐ 
๕๐ 
๕๐๐ 

 
๐.๕ 
๔๐ 
๑๕ 
๒๕ 
๒๐ 
๓.๐ 

๕-๙ 
๕๐ 
๕๐ 
๕๐๐ 

 
๐.๕ 
๔๐ 
๑๕ 
๒๕ 
๒๐ 
๔.๐ 

๕-๙ 
๒๐๐ 
๖๐ 
- 
 
- 
- 
- 
- 

๑๐๐ 
- 

 
 “พีเอช” หมายความวา่ ค่าของความเป็นกรดและด่างของน ้ าท่ีเกิดจากค่าลบของล็อก

ฐานสิบของความเขม้ขน้เป็นโมลของอนุมูลไฮโดรเจน 
“บีโอดี” หมายความว่า ปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช้ในการยอ่ยสารอินทรียช์นิดท่ี

ย่อยสลายได้ ภายใต้ภาวะของออกซิเจนท่ีอุณหภูมิ  ๒๐ องศาเซลเซียส  ในเวลาห้าวนั  ซ่ึงใช้เป็น           
การตรวจวดัระดบัปริมาณสารอินทรียท่ี์มีอยูใ่นตวัอยา่งน ้านั้นๆ 

“ปริมาณสารแขวนลอย” หมายความว่า สารท่ีตกค้างบนแผ่นกรองในการกรองน ้ า   
ผา่นแผ่นกรองประเภทกระดาษกรองใยแกว้ (Glass fiber filter-disc) เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๔.๗ เซนติเมตร 
เช่น Whatman type GF/C หรือ Gelman type A 

“ปริมาณสารละลาย” หมายความวา่ สารท่ีละลายอยูใ่นน ้ าและจะเหลืออยูเ่ป็นตะกอน
หลงัจากก าจดัปริมาณสารแขวนลอยและปริมาณตะกอนหนักแล้วผ่านการระเหยดว้ยไอน ้ าและท าให้
แหง้ท่ีอุณหภูมิ ๑๐๓-๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลาหน่ึงชัว่โมง 

                                                                 
๓ ขอ้ ๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๑ (๒๕๔๑) ออกตามความใน 
    พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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“ปริมาณตะกอนหนกั” หมายความวา่ สารท่ีแขวนลอยอยูใ่นน ้ า ซ่ึงสามารถตกตะกอน
ไดโ้ดยแรงโนม้ถ่วงของโลกภายใตภ้าวะท่ีสงบน่ิง ในเวลาหน่ึงชัว่โมง 

“ทีเคเอน็” หมายความวา่ ไนโตรเจนท่ีอยูใ่นรูปแอมโมเนียและออร์แกนิก-ไนโตรเจน 
“ออร์แกนิก – ไนโตรเจน” หมายความว่า ไนโตรเจนท่ีอยู่ในสารประกอบอินทรีย์

ประเภทโปรตีนและผลิตผลจากการยอ่ยสลายของไขมนั เช่น โพลิเพปไทด ์และกรดอะมิโน เป็นตน้ 
“แอมโมเนีย-ไนโตรเจน” หมายความวา่ ไนโตรเจนทั้งหมดท่ีอยูใ่นรูป NH+

4 หรือ NH3 
ซ่ึงสมดุลกนั 

“น ้ามนัและไขมนั” หมายความวา่ สารอินทรียจ์  าพวกน ้ามนั ไขมนั ข้ีผึ้ง และกรดไขมนั
ท่ีมีน ้ าหนกัโมเลกุลสูง โดยเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเอสเตอร์ เป็นตน้ สารเหล่าน้ีจะถูกสกดัได้
ดว้ยตวัท าละลายประเภทเฮกเซน คลอโรฟอร์ม และไดเอทิลอีเทอร์ แลว้แยกส่วนโดยการระเหยแห้งท่ี
อุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส 

“ซลัไฟด”์ หมายความวา่ สารประกอบพวกไฮโดรซลัไฟดท์ั้งชนิดท่ีละลายน ้ าและชนิด
ท่ีเป็นอนุมูล รวมทั้งสารประกอบพวกโลหะซลัไฟดท่ี์ปนอยูก่บัตะกอนแขวนลอยในน ้าดว้ย 

ข้อ ๔  ทวิ๔ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภท ค ส าหรับอาคารท่ีก่อสร้าง        
ในท่ีดินของบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจดัสรรท่ีดินตั้งแต่ ๑๐ หลงั   
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ หลงั จะท าระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมทั้งโครงการ หรือเป็นระบบ
บ าบดัน ้าเสียแยกแต่ละหลงั เพื่อใหน้ ้าทิ้งมีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งท่ีก าหนดในขอ้ ๔ ก็ได ้

ข้อ ๕ ในกรณีท่ีอาคารหลงัเดียวกนัมีการใชป้ระโยชน์เพื่อกิจการตามท่ีก าหนดในขอ้ ๓ 
เกินกวา่หน่ึงประเภทและแต่ละประเภทมีมาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งแตกต่างกนั ให้ค  านวณคุณภาพน ้ าทิ้ง
จากอาคารรวมกันโดยใช้มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีสูงท่ีสุดส าหรับประเภทของอาคารท่ีมีการใช้
ประโยชน์นั้น 

ข้อ ๖ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ตามท่ี
ก าหนดในขอ้ ๓ ให้แสดงแบบและการค านวณรายการระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถด าเนินการปรับปรุง
น ้าเสียจากอาคารใหมี้คุณภาพเป็นน ้าทิ้ง ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งท่ีก าหนดในขอ้ ๔ 

ข้อ ๗ การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารประเภท ง ตามท่ีก าหนดในขอ้ ๓ และอาคาร  
พกัอาศยัประเภทบา้นเด่ียว ห้องแถว ตึกแถว บา้นแถว หรือบา้นแฝด ให้แสดงแบบระบบบ าบดัน ้ าเสีย
โดยจะตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) บ่อเกรอะ ซ่ึงตอ้งมีลกัษณะท่ีมิดชิดน ้ าซึมผา่นไม่ได ้เพื่อใชเ้ป็นท่ีแยกกากท่ีปนอยู่
กบัน ้าเสียทิ้งไวใ้หต้กตะกอน และ 
                                                                 
๔ ขอ้ ๔ ทว ิเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน 
    พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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(๒) บ่อซึม ซ่ึงต้องมีลักษณะท่ีสามารถใช้เป็นท่ีรองรับน ้ าเสียท่ีผ่านบ่อเกรอะแล้ว     
และใหน้ ้าเสียนั้นผา่นอิฐหรือหินหรือส่ิงอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นน ้าทิ้ง 

บ่อเกรอะและบ่อซึมตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขนาดไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัการใชข้องผูท่ี้
อยูอ่าศยัในอาคารนั้น 

ในกรณีท่ีจะไม่ใช้วิธีการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง อาจใช้วิธีอ่ืนในการปรับปรุง   
น ้าเสียใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับอาคารประเภท ง ในขอ้ ๔ ก็ได ้

ข้อ ๘ การก าจดัน ้ าทิ้งจากอาคารจะด าเนินการระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้ าทิ้งหรือ
ระบายลงสู่พื้นดินโดยใชว้ธีิผา่นบ่อซึมหรือโดยวธีิอ่ืนใดท่ีเหมาะสมกบัสภาพของอาคารนั้นก็ได ้แต่ตอ้ง
ไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ข้อ ๙ ในกรณีท่ีอาคารใดจดัให้มีทางระบายน ้ าเพื่อระบายน ้ าจากอาคารลงสู่แหล่ง
รองรับน ้ าทิ้งทางระบายน ้ านั้นตอ้งมีลกัษณะท่ีสามารถตรวจสอบและท าความสะอาดได้โดยสะดวก 
และตอ้งวางตามแนวตรงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยตอ้งมีส่วนลาดเอียงไม่ต ่ากว่า ๑ ใน ๒๐๐ หรือตอ้งมี
ส่วนลาดเอียงเพียงพอใหน้ ้าทิ้งไหลเร็วไม่ต ่ากวา่ ๖๐ เซนติเมตรต่อวนิาที 

ขนาดของทางระบายน ้าตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าทิ้งของอาคารนั้น โดยถา้เป็น
ทางระบายน ้ าแบบท่อปิดตอ้งมีเส้นผ่านศูนยก์ลางภายในไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยตอ้งมีบ่อพกั
ส าหรับตรวจการระบายน ้ าทุกมุมเล้ียวและทุกระยะไม่เกิน ๑๒ เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน ๒๔ เมตร       
ถา้ทางระบายน ้ าแบบท่อปิดนั้นมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางภายในตั้งแต่ ๖๐ เซนติเมตรข้ึนไป ในกรณีท่ี
เป็นทางระบายน ้าแบบอ่ืนตอ้งมีความกวา้งภายในท่ีขอบบนสุดไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ เซนติเมตร 

ข้อ ๑๐ อาคารท่ีใช้เป็นตลาด  โรงแรม  ภัตตาคาร หรือสถานพยาบาล  ต้องจดัให้มี          
ท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูโดยมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผนงัตอ้งท าดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ 
(๒) พื้นผวิภายในตอ้งเรียบและกนัน ้าซึม 
(๓) ตอ้งมีการป้องกนักล่ินและน ้าฝน 
(๔) ตอ้งมีการระบายน ้าเสียจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูลงสู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
(๕) ตอ้งมีการระบายอากาศและป้องกนัน ้าเขา้ 
(๖) ตอ้งมีความจุไม่นอ้ยกวา่ ๑.๒ ลิตรต่อพื้นท่ีของอาคารหน่ึงตารางเมตร 
(๗) ตอ้งจดัไวใ้นท่ีท่ีสามารถขนยา้ยขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูไดโ้ดยสะดวกและตอ้งมี

ระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าท่ีรองรับขยะ    
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าว       
ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ เมตร 
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ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
               พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการก่อสร้างอาคาร
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการอยูอ่าศยัและประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกนัเพิ่มมากข้ึน 
สมควรก าหนดระบบการระบายน ้ าและการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเก่ียวกบัการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
--------------------- 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕(๓)  และมาตรา ๘ (๑๐ ) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
  “บริเวณท่ี ๑”  หมายความว่า พื้นท่ีในบริเวณรอบนอกเขตพระต าหนักจกัรีบงกชและ
พระต าหนกัสวนปทุม ในระยะ ๑๐๐ เมตร 
  “บริเวณท่ี ๒” หมายความวา่ 
  พื้นท่ีในบริเวณท่ีวดัจากริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา ฝ่ังตะวนัตก ไปทางทิศตะวนัตกระยะ 
๒๐๐ เมตร โดยด้านเหนือจดเส้นตั้งฉากกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ (ถนนสายปทุมธานี - 
นนทบุรี) ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๓๔๕ บรรจบกนัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๐๗ (ถนนสายปทุมธานี - นนทบุรี) ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร และด้านใต้จดคลอง            
บางตะไนยฝ่ั์งเหนือ ยกเวน้พื้นท่ีบริเวณท่ี ๑ และพื้นท่ีพระต าหนกัจกัรีบงกชและพระต าหนกัสวนปทุม 
  พื้นท่ีในบริเวณท่ีวดัจากริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ฝ่ังตะวนัออก ไปทางทิศตะวนัออกระยะ 
๒๐๐ เมตร โดยด้านเหนือจดคลองศาลาแดง ฝ่ังใต้ และด้านใต้จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสุขาประชาสรรบรรจบกบัทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลย ๓๐๖ (ถนนติวานนท)์ ไปทางทิศใต ้ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
  “บริเวณท่ี ๓” หมายความวา่ 
  พื้นท่ีในบริเวณดา้นเหนือจดเส้นตั้งฉากกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ (ถนน
สายปทุมธานี - นนทบุรี) ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลย ๓๔๕ บรรจบกบัทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ (ถนนสายปทุมธานี  - นนทบุรี) ไปทางทิศเหนือระยะ ๑,๐๐๐ เมตร                
ด้านตะวนัออกจดแนวเขตบริเวณท่ี ๒ ด้านใต้จดแนวเขตบริเวณท่ี ๑ และแนวเขตบริเวณท่ี ๒ และ      
ดา้นตะวนัตกจดคลองบางคูวดั ฝ่ังตะวนัออกแนวเขตทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๓๔๕ ฟากเหนือและ
แนวเขตทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๐๗ (ถนนสายปทุมธานี - นนทบุรี) ฟากตะวนัออก 
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  พื้นท่ีในบริเวณด้านเหนือจดคลองบา้นใหม่ ฝ่ังใต ้ดา้นตะวนัออกจดเส้นขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท)์ ฟากตะวนัตกดา้นใตจ้ดแนวเขตถนน
สุขาประชาสรร ฟากเหนือ ดา้นตะวนัตกจดแนวถนนสุขาประชาสรร ฟากตะวนัออกเส้นท่ีต่อจากแนว
เขตถนนสุขาประชาสรร ไปบรรจบแนวเขตบริเวณท่ี ๒ และแนวเขตบริเวณท่ี ๒ 
  “บริเวณท่ี ๔” หมายความวา่ 
  พื้นท่ีในบริเวณด้านเหนือจดเส้นตั้งฉากกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลย ๓๐๗ (ถนน
สายปทุมธานี - นนทบุรี) ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ บรรจบกบัทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ (ถนนสายปทุมธานี - นนทบุรี)ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร                
ด้านตะวนัออกจดแนวเขตบริเวณท่ี ๒ ด้านใตจ้ดแนวเขตบริเวณท่ี ๓ และด้านตะวนัตกจดแนวทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข ๓๐๗ (ถนนสายปทุมธานี - นนทบุรี) ฟากตะวนัออก 
  พื้นท่ีในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๕ ฟากเหนือ ดา้นตะวนัออกจดแนวเขตบริเวณท่ี ๓ ดา้นใตจ้ดแนวเขตบริเวณท่ี ๒ และ
ดา้นตะวนัตกจดคลองเกาะเกรียง ฝ่ังตะวนัออก แนวเขตทางหลวงแผน่ดินหมายเลย ๓๔๕ ฟากใตแ้ละ
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กบัคลองบางคูวดั ฝ่ังตะวนัตก 
  พื้นท่ีในบริเวณดา้นเหนือจดคลองศาลาแดง ฝ่ังใต ้เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตรกบัแนว
เขตบริเวณท่ี ๒ และครองรังสิตประยรูศกัด์ิ ฝ่ังใต ้ดา้นตะวนัออกจดแนวเขตทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
๓๐๖ (ถนนติวานนท)์ ฟากตะวนัตก คลองบา้นใหม่ ฝ่ังใต ้และเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กบัทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ฟากตะวนัออกด้านใต้จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ท่ีจุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสุขาประชาสรรบรรจบกบัทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท)์ ไปทางทิศใต ้ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และดา้นตะวนัตกจดแนวเขตบริเวณท่ี 
๒ แนวเขตบริเวณท่ี ๓ และแนวเขตท่ีบริเวณท่ี ๒ 
  ทั้งน้ี ตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
  ข้อ ๒ ให้ก าหนดพื้นท่ีบางส่วนในท้องท่ีต าบลบางกะดี ต าบลบางขะแยง ต าบล         
บางคูวดั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี และต าบลบา้นใหม่ ต าบลบางพดู อ าเภอ  
ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงน้ีเป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง
อาคารชนิดและประเภท ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ภายในบริเวณท่ี ๑ หา้มมิใหบุ้คคลใดก่อสร้างอาคารใด ๆ เวน้แต่ 
   (๑) อาคารเด่ียวชั้นเดียวท่ีมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พื้นท่ีอาคารรวมกนัไม่เกิน
๑๕๐ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลงัห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ ๔ เมตร ห่างเขตท่ีดินของผูอ่ื้นไม่นอ้ยกวา่ ๒ 
เมตร และท่ีมีวา่งโดยรอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗๕ ของท่ีดินท่ีขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น 
   (๒) เข่ือน สะพาน ทางหรือท่อระบายน ้า ท่าน ้า ร้ัว ก าแพงหรือประตู 
   (๓) อาคารของทางราชการ 
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  (ข) ภายในบริเวณท่ี ๒ หา้มมิใหบุ้คคลใดก่อสร้างอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
   (๑) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร 
   (๒) โรงงานทุกประเภท เวน้แต่โรงงานท่ีประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุร าคาญ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มและมีพื้นท่ีทุกชั้นใน
หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
   (๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่น
มหรสพ 
   (๔) อาคารเล้ียงสัตวทุ์กชนิดท่ีมีพื้นท่ีทุกชั้นในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลัง
รวมกนัเกิน ๑๐ ตารางเมตร หรือท่ีใชเ้พื่อการคา้หรือก่อเหตุร าคาญ 
   (๕) อาคารท่ีมีพื้นท่ีทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร 
   (๖) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีทุกชั้ นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๓๐๐ 
ตารางเมตร หรือ ตลาดท่ีมีระยะห่างจากตลาดอ่ืนนอ้ยกวา่ ๕๐ เมตร 
   (๗) สถานท่ีบรรจุก๊าซและสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 
   (๘) สถานท่ีเก็บน ้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อการจ าหน่ายขาย และสถานีบริการน ้ ามัน
เช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บรักษาน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
   (๙) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้ งป้ายทุกชนิด เวน้แต่ป้ายบอกช่ือ
สถานท่ีท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 
   (๑๐) หอ้งแถวหรือตึกแถว 
   (๑๑) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีมีลักษณะ          
ในท านองเดียวกันท่ีใช้เป็นท่ี เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ
อุตสาหกรรมท่ีมีพื้นท่ีอาคารรวมกนัเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
   (๑๒) โรงก าจดัมูลฝอย 
   (๑๓) โรงฆ่าสัตว ์
  (ค) ภายในบริเวณท่ี ๓ หา้มมิใหบุ้คคลใดก่อสร้างอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
   (๑) อาคารท่ีมีความสูงเกิน  ๑๖ เมตร 
   (๒) หอ้งแถว ตึกแถว เวน้แต่ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี 
   (๓) อาคารตาม (ข) (๒) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) 
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(ง) ภายในบริเวณท่ี ๔ หา้มมิใหบุ้คคลใดก่อสร้างอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
   (๑) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๒๓ เมตร 
   (๒) โรงงานทุกประเภท เวน้แต่โรงงานท่ีประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุร าคาญ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้ม 
  การวดัความสูงใหว้ดัจากระดบัพื้นดินถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร 
  ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นท่ีก าหนดไวต้ามข้อ ๒ ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียน   
การใชอ้าคารใด ๆ ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในขอ้ ๒ 
  ข้อ ๔ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ีท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ ๒ ก่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงน้ี   
ใช้บงัคบัให้ไดย้กเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี แต่ห้ามดดัแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดงักล่าว   
ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในขอ้ ๒ 
  ข้อ ๕ อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบแจง้การก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หรือท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้ นก่อนวนัท่ี
กฎกระทรวงน้ีใช้บงัคบั และยงัก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจง้ให้เป็นการขดัต่อกฎหมายน้ีไม่ได ้
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                      เรืองวทิย ์  ลิกค ์
   รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ รักษาราชการแทน 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท             
ในท้องท่ีบางส่วนในต าบลบางกะดี ต าบลบางคูวดั ต าบลบางขะแยง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี และ ต าบลบา้นใหม่ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ลงวนัท่ี 
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๓๙ เป็นตน้มา แต่มาตรา ๑๓ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญติัวา่ ถา้ไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีประกาศนั้นมีผลใชบ้งัคบัให้ประกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลิก
และโดยท่ีสมควรห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน
บริเวณดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การสถาปัตยกรรมและ
ควบคุมความหนาแน่นของอาคารจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
 (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนท่ี ๓๖ ก ลงวนัท่ี ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
----------------------- 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕(๓)  และมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง แห่ง

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ให้ยก เลิกกฎกระทรวง ฉบับ ท่ี  ๓๘  (พ .ศ .๒๕๓๖) ออกตามความ                 
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาคารสูง” หมายความวา่ อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้โดยมีความ

สูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรข้ึนไป การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีสร้างถึงพื้นดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใช้อาคารหรือ
ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท    
โดยมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นใดในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

“อาคารขนาดใหญ่” หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใชอ้าคารหรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือเป็นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมี
พื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความ
สูงตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรข้ึนไป และมีพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดิน
ท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจัว่ หรือป้ันหยาให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอด
ผนงัของชั้นสูงสุด 

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้
โดยทัว่ไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนนัทนาการ หรือ
การพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนาม
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กีฬากลางแจง้ สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน 
อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน 
เป็นตน้ 

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ีงของอาคารท่ีใช้
เป็นท่ีอยูอ่าศยัส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกนัส าหรับแต่ละครอบครัว   
มีหอ้งน ้า หอ้งส้วม ทางเดิน ทางเขา้ออก และทางข้ึนลงหรือลิฟตแ์ยกจากกนัหรือร่วมกนั 

“โรงงาน” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงงาน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีขาย
อาหารหรือเคร่ืองด่ืม โดยมีพื้นท่ีส าหรับตั้งโต๊ะอาหารไวบ้ริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร   
ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
  “ส านักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็น
ส านกังานหรือท่ีท าการท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
  ข้อ ๓ในกรณีท่ีอาคารซ่ึงก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยโดยไดรั้บอนุญาตตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสภาพหรือมีการใช้ท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ 
ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองอาคารด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ หรือ
ขอ้บญัญติัท้องถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในวนัท่ีได้รับอนุญาตหรือ      
ใบรับแจง้ให้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารให้แลว้เสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังาน
ท้องถ่ินก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถ่ิน        
จะขยายเวลาออกไปอีกก็ได ้
  ข้อ  ๔  ในกรณี ท่ี อาคาร ซ่ึ งก่อส ร้าง ดัดแปลงห รือ เค ล่ื อนย้าย ก่อนวัน ท่ี
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงัคบั และอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศกัราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม ้พุทธศกัราช ๒๔๗๖ มีสภาพหรือมีการใช้ท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย 
หรือทรัพยสิ์น หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยัหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทบกระเทือน    
ต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
อาคารด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เทศบญัญติั ขอ้บญัญัติจงัหวดั กฎ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ หรือค าสั่งท่ีได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พุทธศกัราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหมพุ้ทธศกัราช ๒๔๗๖ 
แลว้แต่กรณี ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั้นให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 
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แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรเจา้พนักงานทอ้งถ่ินจะขยายระยะเวลา
ออกไปอีกก็ได ้
  ในกรณีท่ีอาคารซ่ึงก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับแต่ไม่อยู่ภายใต้บังคบัแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบญัญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้
พุทธศักราช ๒๔๗๖ มีสภาพหรือมีการใช้ท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทบกระเทือน          
ต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
อาคารด าเนินการแก้ไขเท่าท่ีจะกระท าได้ตามความจ าเป็นและความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือ          
ผูค้รอบครองอาคารให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า
สามสิบวนั ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได ้
  ข้อ ๕ ในกรณีท่ีอาคารตามขอ้ ๓ หรือขอ้๔ เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศยัรวม โรงงาน ภตัตาคาร และส านกังาน มีสภาพ
หรือมีการใช้ท่ีอาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภัย ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือ           
ผูค้รอบครองอาคารด าเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าวมีระบบปลอดภยัเก่ียวกบัอคัคีภยัภายใน
ระยะเวลาท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนด แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่สามสิบวนั ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได ้
  ในการสั่งการให้แกไ้ขอาคารตามวรรคหน่ึง เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งให้เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองอาคารด าเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (๑) อาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ส่ีชั้นข้ึนไปให้ติดตั้งบนัไดหนีไฟท่ีไม่ใช่บนัไดในแนวด่ิง
เพิ่มจากบนัไดหลกัให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถล าเลียงบุคคลทั้งหมด
ในอาคารออกนอกอาคารไดภ้ายในหน่ึงชัว่โมง โดยไม่ถือเป็นการดดัแปลงอาคารแต่ตอ้งยืน่แบบให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และบนัไดหนีไฟจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
   (ก) บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีผนังทุกด้านโดยรอบท่ีท าดว้ยวสัดุ    
ท่ีไม่ติดไฟ 
   (ข) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดท าด้วยวสัดุท่ีไม่ติดไฟ 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัให้บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกนัควนัและเปลวไฟมิให้เขา้สู่
บนัไดหนีไฟ และมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 80 เซตติเมตร สูงไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร 
  (๒) จดัให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละชั้นแสดงต าแหน่งห้อง
ต่าง ๆ ทุกห้อง ต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว ้       
ในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีบริเวณห้องโถงหรือหนา้ลิฟตทุ์กแห่งทุกชั้นของอาคาร และท่ีบริเวณ



 536 

พื้นชั้นล่างของอาคารตอ้งจดัให้มีแบบแปลนแผนผงัของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไวเ้พื่อให้สามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 
  (๓) ติดตั้งเคร่ืองมือดบัเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดท่ีก าหนดไวใ้นตาราง
ทา้ยกฎกระทรวงน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงส าหรับดบัเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวสัดุท่ีมีในแต่ละชั้น   
โดยให้มี ๑ เคร่ืองต่อพื้นท่ีไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า
ชั้นละ ๑ เคร่ือง 
  การติดตั้งเคร่ืองดงัเพลิงแบบมือถือน้ี ตอ้งติดตั้งใหส่้วนบนสุดของตวัเคร่ืองสูงจาก
ระดบัพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในท่ีมองเห็น สามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้และสามารถ     
เขา้ใชส้อยไดส้ะดวกและตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดต้ลอดเวลา 
  (๔) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุ้กชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
   (ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟท่ีสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณ     
ใหค้นท่ีอยูใ่นอาคารไดย้นิหรือทราบอยา่งทัว่ถึง 
   (ข) อุปกรณ์แจง้เหตุท่ีมีทั้ งระบบแจ้งเหตุอตัโนมัติ และระบบแจ้งเหตุ       
ท่ีใชมื้อเพื่อใหอุ้ปกรณ์ตาม (ก) ท างาน 
  (๕) ติดตั้ งระบบไฟส่องสว่างส ารองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่อง
ทางเดินได้ขณะเพลิงไหม ้และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีดา้นในและด้านนอกของ
ประตูหนีไฟทุกชั้นดว้ยตวัอกัษรท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนโดยตวัอกัษรตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่า 
๑๐ เซนติเมตร 
  (๖) ติดตั้งระบบป้องกันอนัตราจากฟ้าผ่าซ่ึงประกอบด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า          
สายตวัน า สายน าลงดิน และหลักสายดินท่ีเช่ือมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน    
เพื่อความปลอดภยัทางไฟฟ้าของกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน 

ในกรณีท่ีอาคารตามวรรคหน่ึงมีระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยอยู่แล้ว       
แต่ไม่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
แก้ไขให้ระบบความปลอดภยัดังกล่าวใช้งานได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบวนั ในกรณีมีเหตุอนัควรเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได ้
  ข้อ ๖  ก่อนท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่ งให้ เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร
ด าเนินการแก้ไขอาคารตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ให้นายช่างท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด
ตรวจสอบสภาพหรือการใช้อาคารหรือระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัย แล้วรายงานให ้        
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ ในรายงานนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยผลการตรวจสอบอาคาร สภาพ
ปัญหาของอาคารท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ข วธีิการแกไ้ข ตลอดจนระยะเวลาในการแกไ้ข 
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  ถา้นายช่างตรวจสอบพบวา่อาคารนั้นมีสภาพหรือการใชห้รือระบบความปลอดภยั
เก่ียวกับอัคคีภัยท่ีอาจจะก่อให้เกิดภยนัตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย และจ าเป็นต้องด าเนินการ           
เพื่อบรรเทาเหตุโดยเร่งด่วน ให้นายช่างรีบรายงานเหตุดังกล่าวและวิธีการท่ีจะต้องด าเนินการ     
เพื่อบรรเทาเหตุท่ีจะก่อใหเ้กิดภยนัตรายนั้น เพื่อใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งโดยเร็ว 
  ข้อ ๗ ในกรณีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพบเห็นเองวา่ อาคารตามขอ้ ๓ ขอ้ ๔ หรือขอ้ ๕ 
มีสภาพหรือมีการใช้อาคารหรือระบบความปลอดภยัเก่ียวกบัอคัคีภยัท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อชีวิต 
หรือร่างกาย หรือไดรั้บรายงานจากนายช่างตามขอ้ ๖ วรรคสอง และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่เป็น
กรณีฉุกเฉินไม่อาจรอชา้ไวไ้ด ้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
ด าเนินการ เพื่อบรรเทาเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดภยนัตรายดังกล่าวได้ทนัทีตามวิธีการท่ีเจา้พนักงาน
ท้องถ่ินก าหนด และถ้าหากมีความจ าเป็น เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือ                
ผูค้รอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไวก่้อนจนกว่าจะมี  
การแกไ้ขเพื่อบรรเทาเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดภยนัตรายนั้นแลว้ก็ได ้
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                     เสนาะ  เทียนทอง 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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ตารางแสดงชนิดและขนาดของเคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ 
 

ชนิดของเคร่ืองดังเพลงิ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
  
       (๑) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
 
      (๒) ผงเคมีแหง้ 

 
๔  กิโลกรัม 

 
๔  กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : -เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากอาคารบางอาคาร               
ซ่ึงก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคล่ือนย้าย โดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร          
พ .ศ. ๒๕๒๒  หรืออาคารบางอาคารซ่ึ งได้ก่อส ร้างดัดแปลง ห รือเค ล่ือนย้ายก่อนวัน ท่ี
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้บงัคบั มีสภาพหรือมีการใชท่ี้อาจเป็นภยนัตรายต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั หรือก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญหรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สมควรปรับปรุง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารดงักล่าวปรับปรุงหรือ
แกไ้ขระบบความปลอดภยัเก่ียวกบัอคัคีภยัของอาคาร จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
(ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔. ตอนท่ี ๕๒ ก ลงวนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๔๐) 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 
---------------------- 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบญัญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘    มาตรา ๔๙ และมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาคารอยู่อาศยั” หมายความว่า อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศยัได้ทั้งกลางวนัและ

กลางคืนไม่วา่จะเป็นการอยูอ่าศยัอยา่งถาวรหรือชัว่คราว 
ห้องแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างต่อเน่ืองกนัเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป      

มีผนงัแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบดว้ยวสัดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างต่อเน่ืองกนัเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป      

มีผนงัแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบดว้ยวสัดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“บา้นแถว” หมายความวา่ หอ้งแถวหรือตึกแถวท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมีท่ีวา่งดา้นหนา้และ

ดา้นหลงัระหวา่งร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกบัตวัอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น 
“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้านมีผนัง     

แบ่งอาคารเป็นบ้าน มีท่ีว่างระหว่างร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง        
ของแต่ละบา้น และมีทางเขา้ออกของแต่ละบา้นแยกจากกนัเป็นสัดส่วน 

                                                        
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หนา้ ๑๖/๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
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“อาคารพาณิชย”์ หมายความวา่ อาคารท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัการผลิตเทียบได้น้อยกว่า ๕ แรงมา้และให้หมายความรวมถึง
อาคารอ่ืนใดท่ีก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตรซ่ึงอาจใชเ้ป็นอาคาร เพื่อประโยชน์
ในการพาณิชยกรรมได ้

“อาคารสาธารณะ” หมายความวา่ อาคารท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนไดโ้ดยทัว่ไป
เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนนัทนาการหรือการพาณิชยกรรม 
เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง้ สนามกีฬา     
ในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ 
ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นตน้ 

“อาคารพิเศษ” หมายความวา่ อาคารท่ีตอ้งการมาตรฐานความมัน่คงแข็งแรงและความปลอดภยั
เป็นพิเศษ เช่น อาคารดงัต่อไปน้ี 

(ก) โรงมหรสพ อฒัจนัทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภณัฑสถานหรือศาสนสถาน 
(ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ ส าหรับเรือขนาดใหญ่เกิน ๑๐๐ ตนักรอส 
(ค) อาคารหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลงัคา

ช่วงหน่ึงเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลกัษณะโครงสร้างท่ีอาจก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อสาธารณชนได ้
(ง) อาคารท่ีเก็บวสัดุไวไฟ วสัดุระเบิด หรือวสัดุกระจายแพร่พิษ หรือรังสีตามกฎหมายว่า

ดว้ยการนั้น 
“อาคารอยูอ่าศยัรวม” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่

อาศยัส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกนัส าหรับแต่ละครอบครัว 
“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารท่ี มีพื้ นท่ีรวมกันทุกชั้ นหรือชั้ นหน่ึงชั้ นใด               

ในหลงัเดียวกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรข้ึนไปและมีพื้นท่ีรวมกนั
ทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวดัความสูง
ของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาให้วดัจากระดบั
พื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

“ส านกังาน” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังานหรือ
ท่ีท าการ 

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีส าหรับ     
เก็บสินคา้หรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการคา้หรืออุตสาหกรรม 
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“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงงาน          
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ี      
ส าหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอ่ืนใด และมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเขา้ชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงแรม         
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

“ภตัตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีขายอาคาร
หรือเคร่ืองด่ืม โดยมีพื้นท่ีส าหรับตั้งโตะ๊อาหารไวบ้ริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 

“วสัดุถาวร” หมายความวา่ วสัดุซ่ึงตามปรกติไม่แปลงสภาพไดง่้ายโดยน ้ า  ไฟ หรือดินฟ้า
อากาศ 

“วสัดุทนไฟ” หมายความวา่ วสัดุก่อสร้างท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง 
“พื้น” หมายความว่า พื้นท่ีของอาคารท่ีบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขต     

ของคานหรือตงท่ีรับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนงัอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียบดว้ย 
“ฝา” หมายความวา่ ส่วนก่อสร้างในดา้นตั้งซ่ึงกั้นแบ่งพื้นภายในอาคารใหเ้ป็นหอ้งๆ 
“ผนงั” หมายความวา่ ส่วนก่อสร้างในดา้นตั้งซ่ึงกั้นดา้นนอกหรือระหวา่งหน่วยของอาคาร

ใหเ้ป็นหลงัหรือเป็นหน่วยแยกจากกนั 
“ผนงักนัไฟ” หมายความว่า ผนงัทึบท่ีก่อดว้ยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

และไม่มีช่องท่ีให้ไฟหรือควนัผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบท่ีท าด้วยวสัดุทนไฟอย่างอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ         
ในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผนังท่ีก่อด้วยอิฐธรรมดา หนา ๑๘ เซนติเมตร ถ้าเป็นผนังคอนกรีต      
เสริมเหล็กตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ เซนติเมตร 

“อิฐธรรมดา” หมายความวา่ ดินท่ีท าข้ึนเป็นแท่งและไดเ้ผาใหสุ้ก 
“หลงัคา” หมายความวา่ ส่ิงปกคลุมส่วนบนของอาคารส าหรับป้องกนัแดดและฝน รวมทั้ง

โครงสร้างหรือส่ิงใดซ่ึงประกอบข้ึนเพื่อยดึเหน่ียวส่ิงปกคลุมน้ีใหม้ัน่คงแขง็แรง 
“ดาดฟ้า” หมายความว่า พื้นส่วนบนสุดของอาคารท่ีไม่มีหลังคาปกคลุม และบุคคล

สามารถข้ึนไปใชส้อยได ้
“ช่วงบนัได” หมายความวา่ ระยะตั้งบนัไดซ่ึงมีขั้นต่อเน่ืองกนัโดยตลอด 
“ลูกตั้ง” หมายความวา่ ระยะตั้งของขั้นบนัได 
“ลูกนอน” หมายความวา่ ระยะราบของขั้นบนัได 
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“ความกวา้งสุทธิ” หมายความว่า ความกวา้งท่ีวดัจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง โดยปราศจาก    
ส่ิงใดๆ กีดขวาง 

“ท่ีวา่ง” หมายความวา่ พื้นท่ีอนัปราศจากหลงัคาหรือส่ิงก่อสร้างปกคลุม ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าว
อาจจะจดัให้เป็นบ่อน ้ า สระวา่ยน ้ า บ่อพกัน ้าเสีย ท่ีพกัมูลฝอย ท่ีพกัรวมมูลฝอย หรือท่ีจอดรถ ท่ีอยูภ่ายนอก
อาคารก็ได ้และให้หมายความรวมถึงพื้นท่ีของส่ิงก่อสร้าง หรืออาคารท่ีสูงจากระดบัพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ 
เมตร และไม่มีหลงัคาหรือส่ิงก่อสร้างปกคลุมเหนือระดบันั้น 

“ถนนสาธารณะ” หมายความวา่ ถนนท่ีเปิดหรือยินยอมใหป้ระชาชนเขา้ไปหรือใชเ้ป็นทาง
สัญจรได ้ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

 
หมวด ๑ 

ลกัษณะของอาคาร 
 

ข้อ ๒  ห้องแถวหรือตึกแถวแต่ละคูหา ต้องมีความกวา้งโดยวดัระยะตั้ งฉากจากแนว
ศูนยก์ลางของเสาด้านหน่ึงไปยงัแนวศูนยก์ลางของเสาอีกด้านหน่ึงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร มีความลึกของ
อาคารโดยวดัระยะตั้งฉากกบัแนวผนงัดา้นหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และไม่เกิน ๒๔ เมตร มีพื้นท่ี  
ชั้นล่างแต่ละคูหาไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ ตารางเมตร และตอ้งมีประตูใหค้นเขา้ออกไดท้ั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั 

ในกรณีท่ีความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ตอ้งจดัให้มีท่ีว่างอนัปราศจากส่ิงปกคลุมข้ึน
บริเวณหน่ึงท่ีระยะระหวา่ง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นท่ีชั้นล่าง
ของอาคารนั้น 

หอ้งแถวหรือตึกแถวท่ีสร้างอยูริ่มถนนสาธารณะตอ้งใหร้ะดบัพื้นชั้นล่างของหอ้งแถวหรือ
ตึกแถวมีความสูง ๑๐ เซนติเมตรจากระดบัทางเทา้หน้าอาคาร หรือมีความสูง ๒๕ เซนติเมตร จากระดบั
ก่ึงกลางถนนสาธารณะหนา้อาคาร แลว้แต่กรณี 

ข้อ ๓ บ้านแถวแต่ละคูหาต้องมีความกวา้งโดยวดัระยะตั้งฉากจากแนวศูนยก์ลางของ      
เสาดา้นหน่ึงไปยงัแนวศูนยก์ลางของเสาอีกดา้นหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ ๔ เมตร มีความลึกของอาคาร โดยวดัระยะ
ตั้งฉากกบัแนวผนงัดา้นหนา้ชั้นล่างไม่นอ้ยกวา่ ๔ เมตร และไม่เกิน ๒๔ เมตร และมีพื้นท่ีชั้นล่างแต่ละคูหา
ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ ตารางเมตร 

ในกรณีท่ีความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ตอ้งจดัให้มีท่ีว่างอนัปราศจากส่ิงปกคลุมข้ึน
บริเวณหน่ึงท่ีระยะระหวา่ง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นท่ีชั้นล่าง
ของอาคารนั้น 
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ข้อ ๔ หอ้งแถว ตึกแถว หรือบา้นแถวจะสร้างต่อเน่ืองกนัไดไ้ม่เกินสิบคูหา และมีความยาว
ของอาคารแถวหน่ึงๆ รวมกนัไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวดัระหวา่งจุดศูนยก์ลางของเสาแรกถึงจุดศูนยก์ลางของ
เสาสุดทา้ย ไม่วา่จะเป็นเจา้ของเดียวกนัและใชโ้ครงสร้างเดียวกนัหรือแยกกนัก็ตาม 

ข้อ ๕ ร้ัวหรือก าแพงกั้นเขตท่ีอยูมุ่มถนนสาธารณะท่ีมีความกวา้งตั้งแต่ ๓ เมตรข้ึนไปและ
มีมุมหกันอ้ยกวา่ ๑๓๕ องศา ตอ้งปาดมุมร้ัวหรือก าแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนท่ีปาดมุมมีระยะไม่นอ้ยกวา่ 
๔ เมตร และท ามุมกบัแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กนั 

ข้อ ๖ สะพานส่วนบุคคลส าหรับรถยนต์ ตอ้งมีทางเดินรถกวา้งไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร 
และมีส่วนลาดชนัไม่เกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ 

สะพานท่ีใช้เป็นทางสาธารณะส าหรับรถยนต์ ตอ้งมีทางเดินรถกวา้งไม่น้อยกว่า ๖ เมตร    
มีส่วนลาดชันไม่เกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเท้าสองข้างกวา้งข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เวน้แต่สะพาน          
ท่ีสร้างส าหรับรถยนตโ์ดยเฉพาะจะไม่มีทางเทา้ก็ได ้และมีราวสะพานท่ีมัน่คงแข็งแรงยาวตลอดตวัสะพาน
สองขา้งดว้ย 

ข้อ ๗ ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายท่ีอาคารตอ้งไม่บงัช่องระบายอากาศ 
หนา้ต่าง ประต ูหรือทางหนีไฟ 

ข้อ ๘ ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลงัคาหรือดาดฟ้าของอาคาร ตอ้งไม่ล ้า
ออกนอกแนวผนงัรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายตอ้ง
สูงไม่เกิน ๖ เมตรจากส่วนสูงสุดของหลงัคาหรือดาดฟ้าของอาคารท่ีติดตั้งป้ายนั้น 

ข้อ ๙ ป้ายท่ียืน่จากผนงัอาคารให้ยื่นไดไ้ม่เกินแนวกนัสาด และให้สูงไดไ้ม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร 
หรือมีพื้นท่ีป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร 

ข้อ ๑๐ ป้ายท่ีติดตั้งเหนือกนัสาดและไม่ไดย้ื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูง
ของป้ายไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตรวดัจากขอบบนของปลายกนัสาดนั้น หรือมีพื้นท่ีป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร 

ข้อ ๑๑ ป้ายท่ีติดตั้งใต้กันสาดให้ติดตั้งแนบผนังอาคาร และต้องสูงจากพื้นทางเท้านั้ น       
ไม่นอ้ยกวา่ ๒.๕๐ เมตร 

ข้อ ๑๒ ป้ายโฆษณาส าหรับโรงมหรสพให้ติดตั้งขนานกบัผนงัอาคารโรงมหรสพ แต่จะยืน่ห่าง
จากผนงัไดไ้ม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกนัสาดจะตอ้งไม่ยื่นล ้าแนวปลายกนัสาดนั้นและ
ความสูงของป้ายทั้งสองกรณีตอ้งไม่เกินความสูงของอาคาร 

ข้อ ๑๓ ป้ายท่ีติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ตอ้งมีความสูงไม่เกินระยะท่ีวดัจากจุดท่ีติดตั้งป้าย
ไปจนถึงก่ึงกลางถนนสาธารณะท่ีอยูใ่กลป้้ายนั้นท่ีสุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน ๓๒ เมตร 
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หมวด ๒ 
ส่วนต่างๆ ของอาคาร 

-------------------- 
ส่วนที ่๑ 

วสัดุของอาคาร 
ข้อ ๑๔ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายท่ีติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงให้ท าดว้ยวสัดุทนไฟ

ทั้งหมด 
ข้อ ๑๕ เสา คาน พื้น บนัได และผนังของอาคารท่ีสูงตั้ งแต่สามชั้นข้ึนไป โรงมหรสพ 

หอประชุม  โรงงาน โรงแรม  โรงพยาบาล  หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการ         
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรืออุโมงค ์ตอ้งท าดว้ยวสัดุถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟดว้ย 

ข้อ ๑๖ ผนงัของตึกแถวหรือบา้นแถว ตอ้งท าดว้ยวสัดุถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟดว้ย แต่ถา้ก่อดว้ย
อิฐธรรมดาหรือคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ผนงัน้ีตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ ๘ เซนติเมตร 

ข้อ ๑๗ ห้องแถว ตึกแถว หรือบา้นแถวท่ีสร้างติดต่อกนั ใหมี้ผนงักนัไฟทุกระยะไม่เกิน   
หา้คูหา ผนงักนัไฟตอ้งสร้างต่อเน่ืองจากพื้นดินจนถึงระดบัดาดฟ้าท่ีสร้างดว้ยวสัดุถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟ 
กรณีท่ีเป็นหลงัคาสร้างดว้ยวสัดุไม่ทนไฟใหมี้ผนงักนัไฟสูงเหนือหลงัคาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ เซนติเมตร        
ตามความลาดของหลงัคา 

ข้อ ๑๘ ครัวในอาคารตอ้งมีพื้นและผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟ ส่วนฝาและ
เพดานนั้น หากไม่ไดท้  าดว้ยวสัดุถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟ ก็ใหบุ้ดว้ยวสัดุทนไฟ 
 

ส่วนที ่๒ 
พืน้ทีภ่ายในอาคาร 

 
ข้อ ๑๙ อาคารอยูอ่าศยัรวมตอ้งมีพื้นท่ีภายในแต่ละหน่วยท่ีใชเ้พื่อการอยูอ่าศยัไม่นอ้ยกวา่ 

๒๐ ตารางเมตร 
ข้อ ๒๐ หอ้งนอนในอาคารใหมี้ความกวา้งดา้นแคบท่ีสุดไม่นอ้ยกวา่ ๒.๕๐ เมตร และมี

พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๘ ตารางเมตร 
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ข้อ ๒๑ ช่องทางเดินในอาคาร ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ตามท่ีก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
ประเภทอาคาร ความกว้าง 

๑. อาคารอยูอ่าศยั 
๒. อาคารอยูอ่าศยัรวม หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ย
หอพกั ส านกังานอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย ์
โรงงาน อาคารพิเศษ 

๑.๐๐ เมตร 
๑.๕๐ เมตร 

 

  ข้อ ๒๒ ห้องหรือส่วนของอาคารท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งมีระยะด่ิงไม่น้อยกว่า
ตามท่ีก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ประเภทการใช้อาคาร ระยะดิ่ง 
๑. หอ้งท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั บา้นแถว หอ้งพกั โรงแรม 
หอ้งเรียนนกัเรียนอนุบาล ครัวส าหรับอาคารอยูอ่าศยั 
หอ้งพกัคนไขพ้ิเศษ ช่องทางเดิน   ในอาคาร 
๒. หอ้งท่ีใชเ้ป็นส านกังาน ห้องเรียน หอ้งอาหาร ห้อง
โถง ภตัตาคาร โรงงาน 
๓. หอ้งขายสินคา้ ห้องประชุม หอ้งคนไขร้วม 
คลงัสินคา้ โรงครัว ตลาดและอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั 
๔. หอ้งแถว ตึกแถว 
     ๔.๑ ชั้นล่าง 
     ๔.๒ ตั้งแต่ชั้นสองข้ึนไป 
๕. ระเบียง 

๒.๖๐ เมตร 
 
 

๓.๐๐ เมตร 
 

๓.๕๐ เมตร 
 
 

๓.๕๐ เมตร 
๓.๐๐ เมตร 
๒.๒๐ เมตร 

 
ระยะด่ิงตามวรรคหน่ึงให้วดัจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใตห้ลงัคาให้วดัจากพื้นถึงยอดฝา

หรือยอดผนงัอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารท่ีอยูภ่ายในโครงสร้างของหลงัคา ให้วดัจากพื้น
ถึงยอดฝาหรือยอดผนงัของหอ้งหรือส่วนของอาคารดงักล่าวท่ีไม่ใช่โครงสร้างของหลงัคา 

ห้องในอาคารซ่ึงมีระยะด่ิงระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหน่ึงตั้งแต่ ๕ เมตรข้ึนไป จะท าพื้น    
ชั้นลอยในห้องนั้นก็ได ้โดยพื้นชั้นลอยดงักล่าวนั้นตอ้งมีเน้ือท่ีไม่เกินร้อยละส่ีสิบของเน้ือท่ีห้อง ระยะด่ิง
ระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหน่ึงตอ้งไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และระยะด่ิงระหวา่งพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอย
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๒.๔๐ เมตร ดว้ย 

หอ้งน ้า หอ้งส้วม ตอ้งมีระยะด่ิงระหวา่งพื้นถึงเพดานไม่นอ้ยกวา่ ๒ เมตร 
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ส่วนที ่๓ 
บันไดของอาคาร 

 
ข้อ ๒๓ บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหน่ึงบันไดท่ีมีความกวา้งสุทธิ        

ไม่นอ้ยกวา่ ๘๐ เซนติเมตร ช่วงหน่ึงสูงไม่เกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเม่ือหกัส่วน
ท่ีขั้นบนัไดเหล่ือมกนัออกแลว้เหลือความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๒๒ เซนติเมตร และตอ้งมีพื้นหนา้บนัไดมีความกวา้ง
และยาวไม่นอ้ยกวา่ความกวา้งของบนัได 

บนัไดท่ีสูงเกิน ๓ เมตร ตอ้งมีชานพกับนัไดทุกช่วง ๓ เมตร หรือนอ้ยกว่านั้นและชานพกั
บนัไดตอ้งมีความกวา้งและยาวไม่น้อยกว่าความกวา้งของบนัได ระยะด่ิงจากขั้นบนัไดหรือชานพกับนัได  
ถึงส่วนต ่าสุดของอาคารท่ีอยูเ่หนือข้ึนไปตอ้งสูงไม่นอ้ยกวา่ ๑.๙๐ เมตร 

ข้อ ๒๔ บนัไดของอาคารอยูอ่าศยัรวม หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั ส านกังาน อาคาร
สาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ  ส าหรับท่ีใช้กับชั้นท่ีมีพื้นท่ีอาคารชั้นเหนือข้ึนไป
รวมกนัไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ ๑.๒๐ เมตร แต่ส าหรับบนัไดของอาคาร
ดงักล่าวท่ีใช้กับชั้นท่ีมีพื้นท่ีอาคารชั้นเหนือข้ึนไปรวมกนัเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตอ้งมีความกวา้งสุทธิ        
ไม่นอ้ยกวา่ ๑.๕๐ เมตร ถา้ความกวา้งสุทธิของบนัไดนอ้ยกวา่ ๑.๕๐ เมตร ตอ้งมีบนัไดอยา่งนอ้ยสองบนัได 
และแต่ละบนัไดตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ ๑.๒๐ เมตร 

บันไดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของคนจ านวนมาก  เช่น  บันไดห้องประชุมหรือ        
ห้องบรรยายท่ีมีพื้นท่ีรวมกันตั้ งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือ          

สถานบริการท่ีมีพื้นท่ีรวมกันตั้ งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคารนั้ น           
ท่ีมีพื้นท่ีรวมกันตั้ งแต่ ๒ ,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ต้องมีความกวา้งไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร อย่างน้อย        
สองบนัได ถา้มีบนัไดเดียวตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๓ เมตร 

บนัไดท่ีสูงเกิน ๔ เมตร ตอ้งมีชานพกับนัไดทุกช่วง ๔ เมตร หรือนอ้ยกวา่นั้นและระยะด่ิง
จากขั้นบนัไดหรือชานพกับนัไดถึงส่วนต ่าสุดของอาคารท่ีอยูเ่หนือข้ึนไปตอ้งสูงไม่นอ้ยกวา่ ๒.๑๐ เมตร 

ชานพกับนัไดและพื้นหนา้บนัไดตอ้งมีความกวา้งและความยาวไม่นอ้ยกวา่ความกวา้งสุทธิ
ของบนัได เวน้แต่บนัไดท่ีมีความกวา้งสุทธิเกิน ๒ เมตร ชานพกับนัไดและพื้นหน้าบนัไดจะมีความยาว     
ไม่เกิน ๒ เมตรก็ได ้

บนัไดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองตอ้งมีลูกตั้งสูงไม่เกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอน เม่ือหัก
ส่วนท่ีขั้นบนัไดเหล่ือมกนัออกแลว้เหลือความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๒๕ เซนติเมตร และตอ้งมีราวบนัไดกนัตก
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บนัไดท่ีมีความกวา้งสุทธิเกิน ๖ เมตร และช่วงบนัไดสูงเกิน ๑ เมตร ตอ้งมีราวบนัไดทั้งสองขา้งบริเวณจมูก
บนัไดตอ้งมีวสัดุกนัล่ืน 

ข้อ ๒๕ บนัไดตามขอ้ ๒๔ จะตอ้งมีระยะห่างไม่เกิน ๔๐ เมตร จากจุดท่ีไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น 
ข้อ ๒๖ บนัไดตามขอ้ ๒๓ และขอ้ ๒๔ ท่ีเป็นแนวโคง้เกิน ๙๐ องศา จะไม่มีชานพกับนัได

ก็ได ้แต่ตอ้งมีความกวา้งเฉล่ียของลูกนอนไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร ส าหรับบนัไดตามขอ้ ๒๓ และ       
ไม่นอ้ยกวา่ ๒๕ เซนติเมตร ส าหรับบนัไดตามขอ้ ๒๔ 

 

ส่วนที ่๔ 
บันไดหนีไฟ 

 
ข้อ ๒๗ อาคารท่ีสูงตั้งแต่ส่ีชั้นข้ึนไปและสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารท่ีสูงสามชั้นและ

มีดาดฟ้าเหนือชั้นท่ีสามท่ีมีพื้นท่ีเกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบนัไดของอาคารตามปกติแลว้ ตอ้งมีบนัได
หนีไฟท่ีท าดว้ยวสัดุทนไฟอยา่งนอ้ยหน่ึงแห่ง และตอ้งมีทางเดินไปยงับนัไดหนีไฟนั้นไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

ข้อ ๒๘ บนัไดหนีไฟตอ้งมีความลาดชันน้อยกว่า ๖๐ องศา เวน้แต่ตึกแถวและบา้นแถว     
ท่ีสูงไม่เกินส่ีชั้น ใหมี้บนัไดหนีไฟท่ีมีความลาดชนัเกิน ๖๐ องศาได ้และตอ้งมีชานพกับนัไดทุกชั้น 

ข้อ ๒๙ บนัไดหนีไฟภายนอกอาคารตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ เซนติเมตรและ
ตอ้งมีผนงัส่วนท่ีบนัไดหนีไฟพาดผา่นเป็นผนงัทึบก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟ 

บนัไดหนีไฟตามวรรคหน่ึง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารตอ้งมีบนัไดโลหะท่ีสามารถ
เล่ือนหรือยดึหรือหยอ่นลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได ้

ข้อ ๓๐ บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ ๘๐ เซนติเมตร มีผนงัทึบ
ก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรท่ีเป็นวสัดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวน้แต่ส่วนท่ีเป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ 
และตอ้งมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารไดโ้ดยแต่ละชั้นตอ้งมีช่องระบายอากาศท่ีเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้   
มีพื้นท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๑.๔ ตารางเมตร กบัตอ้งมีแสงสวา่งใหเ้พียงพอทั้งกลางวนัและกลางคืน 

ข้อ ๓๑ ประตูหนีไฟตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟ มีความกวา้งสุทธิไม่น้อยกวา่ ๘๐ เซนติเมตร 
สูงไม่นอ้ยกวา่ ๑.๙๐ เมตร และตอ้งท าเป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอกเท่านั้น กบัตอ้งติดอุปกรณ์ชนิด
ท่ีบงัคบัให้บานประตูปิดไดเ้อง และตอ้งสามารถเปิดออกไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่
บนัไดหนีไฟตอ้งไม่มีธรณีหรือขอบกั้น 

ข้อ ๓๒ พื้นหน้าบนัไดหนีไฟตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่าความกวา้งของบนัไดและอีกดา้นหน่ึง
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๑.๕๐ เมตร 
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หมวด ๓ 
ทีว่่างภายนอกอาคาร 

 
ข้อ ๓๓ อาคารแต่ละหลงัหรือหน่วยตอ้งมีท่ีวา่งตามท่ีก าหนดดงัต่อไปน้ี 
(๑) อาคารอยู่อาศยั และอาคารอยูอ่าศยัรวม ตอ้งมีท่ีวา่งไม่น้อยกวา่ ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของ

พื้นท่ีชั้นใดชั้นหน่ึงท่ีมากท่ีสุดของอาคาร 
(๒) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืน ซ่ึงไม่ไดใ้ช้

เป็นท่ีอยู่อาศยั ต้องมีท่ีว่างไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นท่ีชั้นใดชั้นหน่ึงท่ีมากท่ีสุดของอาคาร       
แต่ถา้อาคารดงักล่าวใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัดว้ยตอ้งมีท่ีวา่งตาม (๑) 

ข้อ ๓๔ ห้องแถวหรือตึกแถวซ่ึงด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ตอ้งมีท่ีว่างด้านหน้า
อาคารกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๖ เมตร โดยไม่ใหมี้ส่วนใดของอาคารยืน่ล ้าเขา้ไปในพื้นท่ีดงักล่าว 

ห้องแถวหรือตึกแถว ตอ้งมีท่ีว่างดา้นหลงัอาคารกวา้งไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อ    
ถึงกนัโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล ้ าเขา้ไปในพื้นท่ีดงักล่าว เวน้แต่การสร้างบนัไดหนีไฟภายนอก
อาคารท่ียืน่ล ้าไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร 

ระหวา่งแถวดา้นขา้งของห้องแถวหรือตึกแถวท่ีสร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกนัถึง 
๔๐ เมตร ตอ้งมีท่ีว่างระหว่างแถวดา้นขา้งของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกวา้งไม่น้อยกวา่ ๔ เมตร เป็นช่อง
ตลอดความลึกของหอ้งแถวหรือตึกแถวเพื่อเช่ือมกบัท่ีวา่งหลงัอาคาร 

หอ้งแถวหรือตึกแถวท่ีสร้างติดต่อกนัไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกนัไม่ถึง ๔๐ เมตร
แต่มีท่ีว่างระหว่างแถวด้านขา้งของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกวา้งน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นท่ีว่าง
ระหว่างแถวดา้นขา้งของห้องแถวหรือตึกแถว แต่ให้ถือว่าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นสร้างต่อเน่ืองเป็นแถว
เดียวกนั 

ท่ีว่างตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร ร้ัว ก าแพง หรือส่ิงก่อสร้าง  
อ่ืนใดหรือจดัใหเ้ป็นบ่อน ้า สระวา่ยน ้า ท่ีพกัมูลฝอย หรือท่ีพกัรวมมูลฝอยไม่ได ้

ห้องแถวหรือตึกแถวท่ีมีด้านข้างใกล้เขตท่ีดินของผูอ่ื้น  ต้องมีท่ีว่างระหว่างด้านข้างของ     
ห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตท่ีดินของผูอ่ื้นนั้นกวา้งไม่น้อยกว่า ๒  เมตร เวน้แต่ห้องแถวหรือตึกแถวท่ี
ก่อสร้างข้ึนทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นท่ีไม่มากกวา่พื้นท่ีของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร 

ข้อ ๓๕ ห้องแถวหรือตึกแถวท่ีมีท่ีว่างหลงัอาคารตามขอ้ ๓๔ วรรคสอง และได้ร่นแนว
อาคารตามขอ้ ๔๑ แลว้ ไม่ตอ้งมีท่ีวา่งตามขอ้ ๓๓ (๑) และ (๒) อีก 
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ข้อ ๓๖ บา้นแถวตอ้งมีท่ีวา่งดา้นหนา้ระหวา่งร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกบัแนวผนงัอาคารกวา้ง
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และตอ้งมีท่ีวา่งดา้นหลงัอาคารระหวา่งร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกบัแนวผนังอาคารกวา้ง   
ไม่นอ้ยกวา่ ๒ เมตร 

ระหว่างแถวดา้นขา้งของบา้นแถวท่ีสร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกนัถึง ๔๐ เมตร 
ต้องมีท่ีว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้ นกวา้งไม่น้อยกว่า ๔  เมตร เป็นช่องตลอดความลึก          
ของบา้นแถว 

บา้นแถวท่ีสร้างติดต่อกนัไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกนัไม่ถึง ๔๐ เมตร แต่มีท่ีว่าง
ระหวา่งแถวดา้นขา้งของบา้นแถวนั้นกวา้งนอ้ยกวา่ ๔ เมตร ไม่ให้ถือวา่เป็นท่ีวา่งระหวา่งแถวดา้นขา้งของ
บา้นแถว แต่ใหถื้อวา่บา้นแถวนั้นสร้างต่อเน่ืองเป็นแถวเดียวกนั 

ข้อ ๓๗ บา้นแฝดตอ้งมีท่ีว่างดา้นหน้าและด้านหลงัระหว่างร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกบัแนว
ผนงัอาคารกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๓ เมตรและ ๒ เมตรตามล าดบั และมีท่ีวา่งดา้นขา้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๒ เมตร 

ข้อ ๓๘ คลังสินค้าท่ีมีพื้นท่ีของอาคารทุกชั้นรวมกนัตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๕๐๐ ตารางเมตร ตอ้งมีท่ีว่างห่างแนวเขตท่ีดินท่ีใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สองดา้น ส่วน
ดา้นอ่ืนตอ้งมีท่ีวา่งห่างแนวเขตท่ีดินไม่นอ้ยกวา่ ๓ เมตร 

คลงัสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีของอาคารทุกชั้นรวมกนัเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตอ้งมีท่ีวา่งห่างแนวเขต
ท่ีดินท่ีใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร สองดา้น ส่วนดา้นอ่ืนตอ้งมีท่ีว่างห่างจากแนวเขตท่ีดิน    
ไม่นอ้ยกวา่ ๕ เมตร 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่อาคารคลังสินค้าท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี      
นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เวน้แต่ดา้นท่ีอยู่
ติดต่อกับเขตท่ี ดินท่ีอยู่นอกเขตพื้น ท่ีนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใหมี้ท่ีวา่งห่างแนวเขตท่ีดินท่ีใชก่้อสร้างอาคารนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ เมตร๒ 
ข้อ ๓๙ โรงงานท่ีมีพื้นท่ีท่ีใชป้ระกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกนัตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร

แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตอ้งมีท่ีวา่งห่างแนวเขตท่ีดินท่ีใชก่้อสร้างอาคารนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๓ เมตร จ านวน
สองดา้นโดยผนงัอาคารทั้งสองดา้นน้ีให้ท าเป็นผนังทึบดว้ยอิฐหรือคอนกรีตยกเวน้ประตูหนีไฟส่วนดา้น    
ท่ีเหลือใหมี้ท่ีวา่งไม่นอ้ยกวา่ ๖ เมตร 

                                                        
๒ ขอ้ ๓๘ วรรคสาม เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความใน 
    พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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โรงงานท่ีมีพื้นท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร     
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีท่ีว่างห่างแนวเขตท่ีดินท่ีใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร      
ทุกดา้น 

โรงงานท่ีมีพื้นท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกนัเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร    
ตอ้งมีท่ีวา่งห่างแนวเขตท่ีดินท่ีใชก่้อสร้างอาคารนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ เมตร ทุกดา้น 

ความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสามมิให้ใช้บงัคบัแก่อาคารโรงงานท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เวน้แต่ดา้น
ท่ีอยู่ติดต่อกับเขตท่ีดินท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใหมี้ท่ีวา่งห่างแนวเขตท่ีดินท่ีใชก่้อสร้างอาคารนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ เมตร๓ 
 

หมวด ๔ 
แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 

 
ข้อ ๔๐ การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะตอ้งไม่ล ้าเขา้ไป ในท่ีสาธารณะ 

เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะนั้น 
ข้อ ๔๑ อาคารท่ีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะท่ีมีความกวา้งน้อยกว่า ๖ เมตร 

ใหร่้นแนวอาคารห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย ๓ เมตร 
อาคารท่ีสูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตึกแถว บา้นแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน 

อาคารสาธารณะ ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลงัสินคา้ ท่ีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกล้
ถนนสาธารณะ 

(๑) ถา้ถนนสาธารณะนั้นมีความกวา้งนอ้ยกวา่ ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากก่ึงกลาง
ถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย ๖ เมตร 

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกวา้งตั้งแต่ ๑๐ เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย ๑ ใน ๑๐ ของความกวา้งของถนนสาธารณะ 

                                                        
๓ ขอ้ ๓๙ วรรคส่ี เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความใน 
    พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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(๓) ถา้ถนนสาธารณะนั้นมีความกวา้งเกิน ๒๐ เมตรข้ึนไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขต
ถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย ๒ เมตร 

ข้อ ๔๒ อาคารท่ีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลแ้หล่งน ้ าสาธารณะ เช่น แม่น ้ า คู คลอง ล าราง
หรือล ากระโดง ถา้แหล่งน ้ าสาธารณะนั้นมีความกวา้งนอ้ยกว่า ๑๐ เมตร ตอ้งร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขต
แหล่งน ้ าสาธารณะนั้นไม่น้อยกวา่ ๓ เมตร แต่ถา้แหล่งน ้ าสาธารณะนั้นมีความกวา้งตั้งแต่ ๑๐ เมตรข้ึนไป 
ตอ้งร่นแนวอาคารใหห่้างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๖ เมตร 

ส าหรับอาคารท่ีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลแ้หล่งน ้าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ 
หรือทะเล ตอ้งร่นแนวอาคารใหห่้างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ เมตร  

ทั้งน้ี เวน้แต่ สะพาน เข่ือน ร้ัว ท่อระบายน ้า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือท่ีวา่งท่ีใชเ้ป็นท่ี
จอดรถไม่ตอ้งร่นแนวอาคาร 

ข้อ ๔๓ ให้อาคารท่ีสร้างตามขอ้ ๔๑ และขอ้ ๔๒ ตอ้งมีส่วนต ่าสุดของกนัสาด หรือส่วน
ยืน่สถาปัตยกรรมสูงจากระดบัทางเทา้ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ เมตร ทั้งน้ี ไม่นบัส่วนตบแต่งท่ียืน่จากผนงัไม่เกิน 
๕๐ เซนติเมตร และตอ้งมีท่อรับน ้ าจากกนัสาดหรือหลงัคาต่อแนบหรือฝังในผนังหรือเสาอาคารลงสู่ท่อ
สาธารณะหรือบ่อพกั 

ข้อ ๔๔ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหน่ึงจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ       
วดัจากจุดนั้นไปตั้งฉากกบัแนวเขตดา้นตรงขา้มของถนนสาธารณะท่ีอยูใ่กลอ้าคารนั้นท่ีสุด 

ความสูงของอาคารให้วดัแนวด่ิงจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินท่ีก่อสร้างข้ึนไป           
ถึงส่วนของอาคารท่ีสูงท่ีสุด ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๔๕ อาคารหลงัเดียวกนัซ่ึงมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากนัขนาบอยู ่เม่ือระยะ
ระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน ๖๐ เมตร และส่วนกวา้งของอาคารตามแนวถนนสาธารณะ         
ท่ีกวา้งกวา่ไม่เกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตอ้งไม่เกินสองเท่าของระยะราบท่ีใกลท่ี้สุดจากจุด
นั้นไปตั้งฉากกบัแนวเขตถนนสาธารณะดา้นตรงขา้มของสายท่ีกวา้งกวา่ 

ข้อ ๔๖ อาคารหลังเดียวกนัซ่ึงอยู่ท่ีมุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันความสูง    
ของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบท่ีใกล้ท่ีสุด จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนน
สาธารณะด้านตรงข้ามของสายท่ีกวา้งกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ีแคบกว่า     
ตอ้งไม่เกิน ๖๐ เมตร 

ส าหรับอาคารซ่ึงเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะ     
ท่ีแคบกวา่ตอ้งไม่เกิน ๑๕ เมตร 
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ข้อ ๔๗ ร้ัวหรือก าแพงท่ีสร้างข้ึนติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของร้ัว  
ใหก่้อสร้างไดสู้งไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดบัทางเทา้หรือถนนสาธารณะ 

ข้อ ๔๘ การก่อสร้างอาคารใกลอ้าคารอ่ืนในท่ีดินเจา้ของเดียวกนั พื้นหรือผนงัของอาคาร
สูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องห่างอาคารอ่ืนไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และส าหรับอาคารท่ีสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง      
๒๓ เมตร ตอ้งห่างอาคารอ่ืนไม่นอ้ยกวา่ ๖ เมตร 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ท่ีวา่งท่ีใชเ้ป็นท่ีจอดรถ 
ข้อ ๔๙ การก่อสร้างอาคารในบริเวณดา้นขา้งของห้องแถวหรือตึกแถว 
(๑) ถา้ห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจ านวนรวมกนัไดต้ั้งแต่สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกนัได้

ตั้งแต่ ๔๐ เมตรข้ึนไป และอาคารท่ีจะสร้างข้ึนเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ห้องแถวหรือตึกแถวท่ีจะสร้างข้ึน
ตอ้งห่างจากผนงัดา้นขา้งของห้องแถวหรือตึกแถวเดิมไม่นอ้ยกวา่ ๔ เมตร แต่ถา้เป็นอาคารอ่ืนตอ้งห่างจาก
ผนงัดา้นขา้งของหอ้งแถวหรือตึกแถวเดิมไม่นอ้ยกวา่ ๒ เมตร 

(๒) ถา้ห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจ านวนไม่ถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกนัไม่ถึง ๔๐ เมตร 
อาคารท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งห่างจากผนงัดา้นขา้งของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นไม่นอ้ยกวา่ ๒ เมตร   เวน้แต่การ
สร้างหอ้งแถวหรือตึกแถวต่อจากหอ้งแถวหรือตึกแถวเดิมตามขอ้ ๔ 

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารท่ีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียง    
ของอาคารตอ้งมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดิน ดงัน้ี 

(๑) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงตอ้งอยู่ห่างเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า      
๒ เมตร 

(๒) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงตอ้งอยู่ห่างเขต
ท่ีดินไม่นอ้ยกวา่ ๓ เมตร 

ผนังของอาคารท่ีอยู่ห่างเขตท่ีดินน้อยกว่าตามท่ีก าหนดไวใ้น (๑) หรือ (๒) ตอ้งอยู่ห่าง    
จากเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เวน้แต่จะก่อสร้างชิดเขตท่ีดินและอาคารดงักล่าวจะก่อสร้างได ้    
สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนงัของอาคารท่ีอยูชิ่ดเขตท่ีดินหรือห่างจากเขตท่ีดินนอ้ยกวา่ท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) 
ดงัก่อสร้างเป็นผนงัทึบ และดาดฟ้าของอาคารดา้นนั้นให้ท าผนงัทึบสูงจากดาดฟ้าไม่นอ้ยกว่า ๑.๘๐ เมตร 
ในกรณีก่อสร้างชิดเขตท่ีดินตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากเจา้ของท่ีดินขา้งเคียงดา้นนั้นดว้ย 
 
 
 
 



 553 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                          พินิจ จารุสมบติั 
   รัฐมนตรีช่วยวา่การ ฯ ปฏิบติัราชการแทน 
         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนด ลกัษณะ แบบ 
รูปทรง สัดส่วน เน้ือท่ี ท่ีตั้งของอาคาร ระดบั เน้ือท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือ
ระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น หรือระหวา่งอาคารกบัถนน ทางเทา้หรือท่ีสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรมและการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ประกอบกบั
มาตรา ๘ (๑) (๗) และ(๘) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้บญัญัติให้การก าหนด
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

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

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑  มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร                    
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ให้ยกเลิกความในขอ้ ๒๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ ๒๔ โครงสร้างหลกัของอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
(๑) อาคารส าหรับใชเ้ป็นคลงัสินคา้ โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารส าหรับใชเ้พื่อกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข 

หรือส านกังานหรือท่ีท าการท่ีมีความสูงตั้งแต่สามชั้นข้ึนไป และมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใด   
ในหลงัเดียวกนัเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของอาคารท่ีใชเ้ป็นหอประชุม 
 
 

                                                        
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๗๐ ก/หนา้ ๒๐/๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
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ใหก่้อสร้างดว้ยวสัดุทนไฟท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

ชนิดของการก่อสร้างและโครงสร้างหลกั 
ความหนานอ้ยสุดของคอนกรีตท่ีหุม้เหล็ก 
เสริมหรือคอนกรีตหุม้เหล็ก (มิลลิเมตร) 

๑. คอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑.๑ เสาส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นแคบขนาด ๓๐๐ 
มิลลิเมตรข้ึนไป 
๑.๒ เสากลมหรือเสาตั้งแต่หา้เหล่ียมข้ึนไปท่ีมี 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

รูปทรงใกลเ้คียงเสากลม ซ่ึงมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
ตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป 
๑.๓ คานและโครงขอ้หมุนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
ตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป 
๑.๔ พื้นหนาไม่นอ้ยกวา่ ๑๑๕ มิลลิเมตร 
๒. คอนกรีตอดัแรง 
๒.๑ คานชนิดดึงลวดก่อน 
๒.๒ คานชนิดดึงลวดภายหลงั 
(๑) กวา้ง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย 
ไม่เหน่ียวร้ัง (UNRESTRAINED) 
(๒) กวา้งตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป 
โดยปลายไม่เหน่ียวร้ัง (UNRESTRAINED) 
(๓) กวา้ง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย 
เหน่ียวร้ัง (RESTRAINED) 
(๔) กวา้งตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป 
โดยปลายเหน่ียวร้ัง (RESTRAINED) 
๒.๓ พื้นชนิดดึงลวดก่อนท่ีมีความหนาตั้งแต่ 
๑๑๕ มิลลิเมตรข้ึนไป 
๒.๔ พื้นชนิดดึงลวดภายหลงัท่ีมีความหนาตั้งแต่ 
๑๑๕ มิลลิเมตรข้ึนไป 
(๑) ขอบไม่เหน่ียวร้ัง (UNRESTRAINED) 
(๒) ขอบเหน่ียวร้ัง (RESTRAINED) 

 
 

๔๐ 
 

๒๐ 
 

๗๕ 
 

๑๑๕ 
 

๖๕ 
 

๕๐ 
 

๔๕ 
 

๔๐ 
 
 
 

๔๐ 
๒๐ 
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ชนิดของการก่อสร้างและโครงสร้างหลกั 
ความหนานอ้ยสุดของคอนกรีตท่ีหุม้เหล็ก 
เสริมหรือคอนกรีตหุม้เหล็ก (มิลลิเมตร) 

๓. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
๓.๑ เสาเหล็กขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตร 
๓.๒ เสาเหล็กขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ มิลลิเมตร 
๓.๓ เสาเหล็กขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ x ๓๐๐ มิลลิเมตร 
ข้ึนไป 
๓.๔ คานเหล็ก 

 
๕๐ 
๔๐ 
๒๕ 

 
๕๐ 

  
  ในกรณีโครงสร้างหลกัมีขนาดระหวา่งขนาดท่ีก าหนดในตาราง ให้ค  านวณหาความหนา
นอ้ยสุดของคอนกรีตท่ีหุม้เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม้เหล็กโดยวธีิเทียบอตัราส่วน 
  ในกรณีโครงสร้างหลกัก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอดัแรงท่ีมีขนาด
หรือมีความหนาของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยกว่าท่ีก าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้ 
จะตอ้งใช้วสัดุอ่ืนหุ้มเพิ่มเติมหรือตอ้งป้องกนัโดยวิธีอ่ืนเพื่อช่วยท าให้เสาหรือคานมีอตัราการทนไฟได ้    
ไม่นอ้ยกวา่สามชัว่โมง และตงหรือพื้นตอ้งมีอตัราการทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่สองชัว่โมง โดยจะตอ้งมีเอกสาร
รับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการขออนุญาต 

ในกรณีโครงสร้างหลกัท่ีเป็นเสาหรือคานท่ีก่อสร้างดว้ยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณท่ีไม่ได้
ใช้คอนกรีตหุ้ม ตอ้งป้องกนัโดยวิธีอ่ืนเพื่อให้มีอตัราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง โดยจะต้องมี
เอกสารรับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการขออนุญาต 

โครงหลงัคาของอาคารตามวรรคหน่ึงท่ีก่อสร้างดว้ยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณท่ีไม่ไดใ้ช้
คอนกรีตหุ้ม หากอาคารดงักล่าวเป็นอาคารชั้นเดียว โครงหลงัคาตอ้งมีอตัราการทนไฟไม่น้อยกว่าหน่ึงชัว่โมง 
และหากเป็นอาคารตั้ งแต่สองชั้ นข้ึนไป โครงหลังคาต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง            
โดยจะตอ้งมีเอกสารรับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการขออนุญาต 

โครงหลงัคาของอาคารตามวรรคหน่ึงในกรณีดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งมีอตัราการทนไฟตามท่ี
ก าหนดในวรรคหา้ก็ได ้

(๑) เป็นโครงหลงัคาของอาคารท่ีมีพื้นท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร เวน้แต่โรงมหรสพ สถานพยาบาล หรือหอประชุม 

(๒) เป็นโครงหลงัคาของอาคารท่ีอยู่สูงจากพื้นอาคารเกิน ๘.๐๐ เมตร และอาคารนั้นมีระบบ
ดบัเพลิงอตัโนมติั หรือมีการป้องกนัความร้อนหรือระบบระบายความร้อน มิใหเ้กิดอนัตรายต่อโครงหลงัคา 
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วธีิการทดสอบอตัราการทนไฟตามวรรคสาม วรรคส่ี และวรรคห้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ ๘๓๔ (ISO 834) หรือมาตรฐานเอเอสทีเอม็ อี ๑๑๙ (ASTM E 119)” 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
             พลอากาศเอก คงศกัด์ิ วนัทนา 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีขอ้ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๖ 
(พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยงัไม่มีการบญัญติั
อตัราการทนไฟของโครงสร้างหลกัในส่วนท่ีเป็นโครงหลงัคาของอาคารเป็นการเฉพาะท าให้เกิดปัญหา  
ทางปฏิบติัแก่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัในปัจจุบนัได้มีมาตรฐานไอเอสโอ ๘๓๔ (ISO 834) 
ส าหรับการทดสอบอตัราการทนไฟซ่ึงเป็นท่ียอมรับเพิ่มข้ึนนอกเหนือไปจากมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี ๑๑๙ 
(ASTM E 119) ดังนั้ น  สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังก ล่าวให้ เหมาะสมแก่กาลสมัย  จึงจ าเป็นต้อง                 
ออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

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

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๘  (๑) (๗) และ  (๘) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม           
โดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ให้ยกเลิกความในขอ้ ๔๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ    
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ ๔๘ การก่อสร้างอาคารในท่ีดินเจา้ของเดียวกนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(๑) ผนังของอาคารด้านท่ีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียง

ของอาคารตอ้งมีระยะห่างจากผนังของอาคารอ่ืนด้านท่ีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง 
หรือระเบียงของอาคาร ดงัต่อไปน้ี 

(ก) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนงัหรือระเบียงของอาคารตอ้งอยูห่่างจากผนงั 
หรือระเบียงของอาคารอ่ืนท่ีมีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ไม่นอ้ยกวา่ ๔ เมตร 

(ข) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนงัหรือระเบียงของอาคารตอ้งอยูห่่างจากผนงั 
หรือระเบียงของอาคารอ่ืนท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่นอ้ยกวา่ ๕ เมตร 

(ค) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนงัหรือระเบียงของอาคาร
ตอ้งอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอ่ืนท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่น้อยกว่า        
๖ เมตร 

(๒) ผนงัของอาคารดา้นท่ีเป็นผนงัทึบตอ้งมีระยะห่างจากผนงัของอาคารอ่ืนดา้นท่ีมีหน้าต่าง 
ประต ูช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดงัต่อไปน้ี 

                                                        
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๗ ก/หนา้ ๒๙/๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 
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(ก) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารตอ้งอยู่ห่างจากผนงัหรือ
ระเบียงของอาคารอ่ืนท่ีมีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ไม่นอ้ยกวา่ ๒ เมตร 

(ข) อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารตอ้งอยู่ห่างจากผนงัหรือ
ระเบียงของอาคารอ่ืนท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่นอ้ยกวา่ ๓ เมตร 

(ค) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังของอาคารตอ้งอยู่ห่าง
จากผนงัหรือระเบียงของอาคารอ่ืนท่ีมีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ไม่นอ้ยกวา่ ๒.๕๐ เมตร 

(ง) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังของอาคารตอ้งอยู่
ห่างจากผนงัหรือระเบียงของอาคารอ่ืนท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕๐ เมตร 

(๓) ผนังของอาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ด้านท่ีเป็นผนังทึบ       
ตอ้งอยูห่่างจากผนงัของอาคารอ่ืนท่ีมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ดา้นท่ีเป็นผนงัทึบไม่น้อยกวา่ 
๑ เมตร 

ส าหรับอาคารท่ีมีลกัษณะตาม (๒) และ (๓) ผนังของดาดฟ้าของอาคารดา้นท่ีอยู่ใกลก้บั
อาคารอ่ืนใหท้ าการก่อสร้างเป็นผนงัทึบสูงจากพื้นดาดฟ้าไม่นอ้ยกวา่ ๑.๘๐ เมตร” 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                 บญัญติั จนัทน์เสนะ 

             รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบติัราชการแทน 
   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีขอ้ ๔๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
ระยะห่างของอาคารท่ีก่อสร้างในท่ีดินเจา้ของเดียวกนัไม่สอดคลอ้งกบักรณีการก่อสร้างอาคารท่ีอยูใ่นท่ีดิน
ต่างเจา้ของกนั สมควรปรับปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวใหมี้ความเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

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

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ ๒/๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

“ขอ้ ๒/๑ ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ ๑๐๐ บาท” 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                         อารีย ์วงศอ์ารยะ 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๓๙ ก/หนา้ ๒๓/๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
บญัญติัให้เจา้ของอาคารบางประเภทตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารแลว้รายงานผลการตรวจสอบ
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  หรือด าเนินการตามมาตรา 
๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทว ิแลว้แต่กรณี ต่อไปประกอบกบัในปัจจุบนักฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของ
ผูต้รวจสอบ หลกัเกณฑก์ารขอข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ และหลกัเกณฑ์
การตรวจสอบอาคารพ.ศ. ๒๕๔๘ ไดใ้ช้บงัคบัแลว้ สมควรก าหนดค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบ
สภาพอาคาร จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
 
 
 
 
 



 562 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๘  (๕) และ  (๖) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม          
โดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓   
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได ้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน า         
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ ๙ ห้องน ้ าและห้องส้วมจะแยกจากกนัหรือรวมอยู่ในห้องเดียวกนัก็ไดโ้ดยมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) สร้างดว้ยวสัดุทนทาน และท าความสะอาดง่าย 
(๒) ระยะด่ิงระหวา่งพื้นห้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนงัตอนต ่าสุดตอ้งไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 

เมตร 
(๓) มีช่องระบายอากาศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของพื้นท่ีหอ้ง หรือมีพดัลมระบายอากาศ

ไดเ้พียงพอ 
(๔) พื้นห้องน ้ าและห้องส้วมมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ส่วน และมีจุด

ระบายน ้าทิ้งอยูใ่นต าแหน่งต ่าสุดบนพื้นหอ้ง 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๖๙ ก/หนา้ ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
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(๕) ในกรณีท่ีมีท่อระบายอุจจาระให้มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 
และมีความลาดเอียงไม่นอ้ยกวา่ ๑ ใน ๑๐ ส่วน 

(๖)  มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกวา่ ๒.๕๐ เซนติเมตร และมีความสูง
อยูใ่นระดบัท่ีกล่ินเหมน็ของก๊าซไม่รบกวนผูอ่ื้น 

(๗)  ท่ีปัสสาวะตอ้งมีระบบการดกักล่ินและเป็นแบบใชน้ ้ าช าระลงสู่ระบบก าจดัส่ิงปฏิกลู 
(๘) ในกรณีเป็นอาคารท่ีมีบุคคลเขา้ใชส้อยประจ าอยูห่ลายชั้น การจะจดัให้มีห้องส้วม

และท่ีปัสสาวะในชั้นใดใหเ้ป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๙) ในกรณีท่ีห้องน ้ าและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีขนาดพื้นท่ีภายใน        

ของห้องไม่น้อยกวา่ ๑.๕๐ ตารางเมตร แต่ถา้ห้องน ้ าและห้องส้วมแยกกนั ตอ้งมีขนาดพื้นท่ีภายในของ
แต่ละหอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๐.๙๐ ตารางเมตร และมีความกวา้งภายในไม่นอ้ยกวา่ ๙๐ เซนติเมตร” 

ข้อ ๓ ใหย้กเลิกความในขอ้ ๑๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ ๑๙ ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัแบบและวิธีการเก่ียวกบั
การติดตั้งระบบการป้องกนัอคัคีภยั และระบบการจดัแสงสว่างและระบบการระบายอากาศส าหรับ
อาคารใดไวโ้ดยเฉพาะแลว้ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้น 

แบบและจ านวนห้องน ้ าและห้องส้วมให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี    
เวน้แต่ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดแบบและจ านวนห้องน ้ าและห้องส้วมไวโ้ดยเฉพาะ และมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวไม่ต ่ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี ให้ใช้หลักเกณฑ์
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้น” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกตารางท่ี ๒ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม   
ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชต้ารางทา้ยกฎกระทรวงน้ีแทน 

ข้อ ๕ อาคารท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือไดรั้บใบรับแจง้การก่อสร้างไวก่้อนหรือในวนัท่ี
กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี แต่หากจะมีการดดัแปลงหรือ
เปล่ียนการใชใ้หแ้ตกต่างไปจากท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้ใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงน้ี 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                       สุพล ฟองงาม 

            รัฐมนตรีช่วยวา่การ ฯ ปฏิบติัราชการแทน 
  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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[เอกสารแนบท้าย] 
๑. ตารางท่ี ๒ จ านวนหอ้งน ้าและหอ้งส้วมของอาคาร 
 

ตารางที ่2 จ านวนห้องน า้และห้องส้วมของอาคาร 
 

ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร 

 
เกณฑ์การก าหนด 

ห้องส้วม  
ห้องน า้ 

อ่าง 
ล้างมอื ห้องถ่าย

อุจจาระ 
ทีถ่่าย

ปัสสาวะ 
(๑) อาคารอาศยั ต่อ ๑ หลงั ๑ - ๑ - 

(๒) หอ้งแถวหรือตึกแถว
ไม่วา่จะใชเ้พ่ือการพาณิชย์
หรือพกัอาศยั 

(๑) ต่อพ้ืนท่ีอาคารทุกชั้นรวมกนัแต่ละ
คูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

(๒)  ต่อพ้ืนท่ีอาคารทุกชั้นรวมกนัแตล่ะ
คูหาเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

(๓) ต่อหน่ึงคูหา ในกรณีท่ีสูงเกินสามชั้น 

๑ 
 
๒ 
 
๒ 

- 
 
๑ 
 
๑ 

- 
 
๑ 
 
๑ 

- 
 
- 
 
- 

(๓) โรงงานตามกฎหมายวา่
ดว้ยโรงงาน 

(๑) ต่อจ านวนคนงานชายไม่เกิน ๑๕ คน 
(๒) ต่อจ านวนคนงานหญิงไม่เกิน๑๕ คน 
(๓) ต่อจ านวนคนงานชายตั้งแต่ ๑๖ คนแต่
ไม่เกิน ๔๐ คน 
(๔) ต่อจ านวนคนงานหญิงตั้งแต่ ๑๖ คนแต่
ไม่เกิน ๔๐ คน 
(๕) ต่อจ านวนคนงานชายตั้งแต่ ๔๑ คนแต่
ไม่เกิน ๘๐ คน 
(๖) ต่อจ านวนคนงานหญิงตั้งแต่ ๔๑ คนแต่
ไม่เกิน ๘๐ คน 
      จ านวนคนงานท่ีเกินตาม (๕) และ(๖) 
ใหเ้พ่ิมอยา่งละ ๑ ท่ี ต่อจ านวนคนงานทุก 
๕๐ คน 

๑ 
๒ 
๒ 
 
๔ 
 
๓ 
 
๖ 

๑ 
- 
๒ 
 
- 
 
๓ 
 
- 

๑ 
๑ 
๒ 
 
๒ 
 
๓ 
 
๓ 

๑ 
๑ 
๒ 
 
๒ 
 
๓ 
 
๓ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรงแรม และบา้นเช่า
พกัชัว่คราว 

ต่อหอ้งพกั ๑ หอ้งพกั ๑ - ๑ ๑ 

(๕) อาคารชุดตามกฎหมาย
วา่ดว้ยอาคารชุด 

ต่อ ๑ ชุด ๑ - ๑ ๑ 

(๖) หอพกัตามกฎหมายวา่
ดว้ยหอพกั 

ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๕๐ ตารางเมตร ๑ - ๑ ๑ 
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ชนิดหรือประเภทของ

อาคาร 

 
เกณฑ์การก าหนด 

ห้องส้วม  
ห้องน า้ 

อ่าง 
ล้างมอื ห้องถ่าย

อุจจาระ 
ทีถ่่าย

ปัสสาวะ 
(๗) หอประชุมหรือ          
โรงมหรศพ 

ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือต่อ 
๑๐๐ คน     ท่ีก าหนดใหใ้ชส้อยอาคารนั้น 
ทั้งน้ีใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
(๑) ส าหรับผูช้าย 
(๒) ส าหรับผูห้ญิง 

 
 
 
๑ 
๓ 

 
 
 
๒ 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
๑ 
๑ 

(๘) สถานศึกษา (๑) ต่อจ านวนนกัเรียน นกัศึกษาชาย ๕๐ คน
ส าหรับจ านวนนกัเรียน นกัศึกษาชายไม่เกิน 
๕๐๐ คนส่วนท่ีเกิน ๕๐๐ คน ใหเ้พ่ิมอยา่งละ 
๑ ท่ี ต่อจ านวนนกัเรียน นกัศึกษาชาย ๑๐๐ 
คน 
(๒) ต่อจ านวนนกัเรียน นกัศึกษาหญิง ๕๐ 
คน ส าหรับจ านวนนกัเรียน นกัศึกษาหญิง
ไม่เกิน ๕๐๐ คน ส่วนท่ีเกิน ๕๐๐ คน ให้
เพ่ิมหอ้งถ่ายอุจจาระ ๒ ท่ีและอ่างลา้งมือ ๑ 
ท่ี ต่อจ านวนนกัเรียน นกัศึกษาหญิงทุก ๑๐๐ 
คน 

๑ 
 
 
 
 
๒ 

๑ 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

๑ 
 
 
 
 
๑ 

(๙) ส านกังาน ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๓๐๐ ตารางเมตร 
(๑) ส าหรับผูช้าย 
(๒) ส าหรับผูห้ญิง 

 
๑ 
๓ 

 
๒ 
- 

 
- 
- 

 
๑ 
๑ 

(๑๐) ภตัตาคาร ร้าน
จ าหน่ายอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืม 

(๑) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งโตะ๊อาหารนอ้ยกวา่ 
๓๐ ตารางเมตร หรือจ านวนท่ีนัง่นอ้ยกวา่ 
๒๐ ท่ีนัง่ ทั้งน้ี ใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็น
เกณฑ ์
(ใชร่้วมกนัระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง) 
(๒) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งโตะ๊อาหาร
มากกวา่ ๓๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๕ 
ตารางเมตร หรือจ านวนท่ีนัง่ตั้งแต่ ๒๐ ท่ีนัง่
ข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๓๐ ท่ีนัง่ ทั้งน้ีใหถื้อ
จ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
(ใชร่้วมกนัระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง) 
(๓) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งโตะ๊อาหาร
มากกวา่ ๔๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน๗๕
ตารางเมตรหรือจ านวนท่ีนัง่ตั้งแต่ ๓๑ ท่ีนัง่

๑ 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
๑ 
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ชนิดหรือประเภทของ

อาคาร 

 
เกณฑ์การก าหนด 

ห้องส้วม  
ห้องน า้ 

อ่าง 
ล้างมอื ห้องถ่าย

อุจจาระ 
ทีถ่่าย

ปัสสาวะ 
ข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๕๐ท่ีนัง่ ทั้งน้ีใหถื้อจ านวน
ท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
     (ก) ส าหรับผูช้าย 
     (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
(๔) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งโตะ๊อาหาร
มากกวา่ ๗๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๕
ตารางเมตรหรือจ านวนท่ีนัง่ตั้งแต่ ๕๑ ท่ีนัง่
ข้ึนไปแต่ไม่เกิน ๗๐ ท่ีนัง่ทั้งน้ีใหถื้อจ านวน
ท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์  

 
 

๑ 
๒ 

 
 

๑ 
- 

 
 

- 
- 

 
 

๑ 
๑ 

 (ก) ส าหรับผูช้าย 
(ข) ส าหรับผูห้ญิง 

(๕) ต่อพ้ืนท่ีอาคารใชต้ั้งโตะ๊อาหารมากกวา่
๑๐๕ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
หรือจ านวนท่ีนัง่ตั้งแต ่๗๑ ท่ีนัง่ข้ึนไปแต่ 
ไม่เกิน ๑๐๐ท่ีนัง่ ทั้งน้ี ใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่
เป็นเกณฑ ์
   (ก) ส าหรับผูช้าย 
   (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
    ส่วนท่ีเกินตาม (๕) ใหเ้พ่ิมอยา่งละ ๑ ท่ี
ส าหรับผูช้ายและอยา่งละ ๑ ท่ี ส าหรับ
ผูห้ญิงต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งโตะ๊อาหารทุก 
๑๕๐ ตารางเมตร หรือจ านวนท่ีนัง่ทุก ๑๐๐ 
ท่ีนัง่ ทั้งน้ี ใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์

๒ 
๔ 
 
 
 
 
 
๓ 
๖ 

๒ 
- 
 
 
 
 
 
๓ 
- 

- 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

๒ 
๒ 
 
 
 
 
 
๓ 
๓ 

(๑๑)อาคารพาณิชย ์ (๑) ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตรส าหรับ
ผูช้าย 
      พ้ืนท่ีอาคารส่วนท่ีเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ข้ึนไปใหเ้พ่ิมหอ้งถ่ายอุจจาระ ๑ ท่ี ท่ีถ่าย
ปัสสาวะ ๒ ท่ีและอ่างลา้งมือ / ท่ีต่อพ้ืนท่ี
อาคาร ๖๐๐ ตารางเมตร 
(๒) ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางส าหรับ
ผูห้ญิง 
   พ้ืนท่ีอาคารส่วนท่ีเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ข้ึนไปใหเ้พ่ิมหอ้งถ่ายอุจจาระ ๒ ท่ี และ   

๑ 
 
 
 
 
 
๓ 

๒ 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

๑ 
 
 
 
 
 
๑ 
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ชนิดหรือประเภทของ

อาคาร 

 
เกณฑ์การก าหนด 

ห้องส้วม  
ห้องน า้ 

อ่าง 
ล้างมอื ห้องถ่าย

อุจจาระ 
ทีถ่่าย

ปัสสาวะ 
อ่างลา้งมือ ๑ ท่ี ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๖๐๐ ตาราง
เมตร 

(๑๒) สถานท่ีเก็บสินคา้   ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
(๑) ส าหรับผูช้าย 
(๒) ส าหรับผูห้ญิง 

 
๑ 
๒ 

 
๑ 
- 

 
- 
- 

 
๑ 
๑ 

(๑๓)สถานพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

(๑) ต่อพ้ืนท่ีอาคารเฉพาะในส่วนของผูป่้วย
ไม่คา้งคืน (ผูป่้วยนอก) และท่ีเปิดใหบ้ริการ
แก่ประชาชนท่ีมาติตดต่อทุก ๒๐๐ ตาราง
เมตร 
    (ก) ส าหรับผูช้าย 
    (ข) ส าหรับผูห้ญิง 

 
 
 
 
๒ 
๔ 

 
 
 
 
๒ 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
๑ 
๑ 

 (๒) ต่อจ านวนเตียงส าหรับผูป่้วยคา้งคืน
(ผูป่้วยภายใน) ทุก ๕ เตียง 
(๓) ส่วนบริการบ าบดัรักษา เช่น หอ้งคลอด 
หอ้งผา่ตดั หอ้งผูป่้วยภาวะวกิฤต หอ้งผูป่้วย
ภาวะวกิฤตโรคหวัใจ ใหมี้จ านวนหอ้งน ้ า
และหอ้งสว้มท่ีเหมาะสมต่อการประกอบ
โรคศิลปะ และเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาล 

๑ ๑ ๑ ๑ 

(๑๔) สถานบริการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถาน
บริการ 

ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร 
(๑) ส าหรับผูช้าย 
(๒) ส าหรับผูห้ญิง 

 
๑ 
๓ 

 
๒ 
- 

 
- 
- 

 
๑ 
๑ 

(๑๕) อาคารสถานีขนส่ง
มวลชน 

ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร 
(๑) ส าหรับผูช้าย 
(๒) ส าหรับผูห้ญิง 

 
๒ 
๖ 

 
๔ 
- 

 
- 
- 

 
๑ 
๑ 

(๑๖) อาคารท่ีจอดรถ
ส าหรับบุคคลทัว่ไป 

ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
(๑) ส าหรับผูช้าย 
(๒) ส าหรับผูห้ญิง 

 
๒ 
๖ 

 
๔ 
- 

 
- 
- 

 
๑ 
๑ 

(๑๗) สถานกีฬาในร่ม ต่อพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตรหรือต่อ 
๑๐๐ คน ทั้งน้ี ใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็น
เกณฑ ์

(๑) ส าหรับผูช้าย 
(๒) ส าหรับผูห้ญิง 

 
 
 
๑ 
๓ 

 
 
 
๒ 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
๑ 
๑ 
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ชนิดหรือประเภทของ

อาคาร 

 
เกณฑ์การก าหนด 

ห้องส้วม  
ห้องน า้ 

อ่าง 
ล้างมอื ห้องถ่าย

อุจจาระ 
ทีถ่่าย

ปัสสาวะ 
(๑๘) ตลาดตามกฎหมายวา่
ดว้ยการสาธารณสุข 

(๑) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งแผงไม่เกิน ๑๐๐ 
ตารางเมตร หรือจ านวนแผงไม่เกิน ๕๐ แผง 
ทั้งน้ี ใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
      (ก) ส าหรับผูช้าย 
      (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
(๒) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งแผงเกิน ๑๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรหรือ
จ านวนแผงเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ 
แผง ทั้งน้ี ใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
      (ก) ส าหรับผูช้าย 
     (ข) ส าหรับผูห้ญิง 

 
 
 
๑ 
๒ 
 
 
 
 
๒ 
๔ 

 
 
 
๑ 
- 
 
 
 
 
๒ 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
๑ 
(ใช้

ร่วมกนั) 
 
 
 
๑ 
๑ 

 (๓) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งแผงเกิน ๒๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน๔๐๐ตารางเมตร หรือ
จ านวนแผงเกิน ๑๐๐ แผง แต่ไม่เกิน ๒๐๐ 
แผง ทั้งน้ีใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
   (ก) ส าหรับผูช้าย 
  (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
(๔) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งแผงเกิน ๔๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางเมตรหรือ
จ านวนแผงเกิน ๒๐๐ แผง แต่ไม่เกิน ๓๐๐
แผง ทั้งน้ีใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์
  (ก) ส าหรับผูช้าย 
  (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
(๕) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งแผงเกิน ๖๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
หรือจ านวนแผงเกิน ๓๐๐ แผง แต่ไม่เกิน
๕๐๐ แผง ทั้งน้ีใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็น
เกณฑ ์
  (ก) ส าหรับผูช้าย 
  (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
(๖) ต่อพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งแผงเกิน ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
หรือจ านวนแผงเกิน ๕๐๐ แผง แต่ไม่เกิน 

 
 
 
 
๓ 
๖ 
 
 
 
 
๔ 
๘ 
 
 
 
 
 
๕ 
๑๐ 

 
 
 

 
 
 
 
๓ 
- 
 
 
 
 
๔ 
- 
 
 
 
 
 
๕ 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 

 
 
 
 
๑ 
๑ 
 
 
 
 
๒ 
๒ 
 
 
 
 
 
๒ 
๒ 
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ชนิดหรือประเภทของ

อาคาร 

 
เกณฑ์การก าหนด 

ห้องส้วม  
ห้องน า้ 

อ่าง 
ล้างมอื ห้องถ่าย

อุจจาระ 
ทีถ่่าย

ปัสสาวะ 
๑,๐๐๐ แผง ทั้งน้ีใหถื้อจ านวนท่ีมากกวา่เป็น
เกณฑ ์
  (ก) ส าหรับผูช้าย 
  (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
  ส่วนท่ีเกินตาม (๖) ใหเ้พ่ิมหอ้งถ่ายอุจจาระ
และท่ีถ่ายปัสสาวะอยา่งละ ๑ ท่ี ส ารับผูช้าย 
และหอ้งถ่ายอุจจาระอยา่งละ ๒ ท่ี ส าหรับ
ผูห้ญิง ต่อจ านวนพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งแผง 
ทุก ๔๐๐ ตารางเมตรหรือทุก ๒๐๐ แผง  
และใหเ้พ่ิมอ่างลา้งมืออยา่งละ ๑ ท่ี ต่อ
จ านวนพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชต้ั้งแผงทุก ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร หรือทุก ๕๐๐ แผง 

 
 
๗ 
๑๔ 

 
 
๗ 
- 

 
 
- 
- 

 
 
๓ 
๓ 

(๑๙)สถานีบริการน ้ ามนั
เช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคุมน ้ ามนั
เช้ือเพลิง และสถานีบริการ
ก๊าซตามกฎหมายวา่ดว้ย
การบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 

(๑) ต่อจ านวนตูจ่้ายไม่เกิน ๔ ตูจ่้าย 
      (ก) ส าหรับผูช้าย 
      (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
(๒) ต่อจ านวนตูจ่้ายตั้งแต่ ๕ ตูจ่้าย แต่ไม่เกิน 
๘ ตูจ่้าย 
    (ก) ส าหรับผูช้าย 
    (ข) ส าหรับผูห้ญิง 
(๓) ต่อจ านวนตูจ่้ายตั้งแต่ ๙ ตูจ่้ายข้ึนไป 
   (ก) ส าหรับผูช้าย 
   (ข) ส าหรับผูห้ญิง 

 
๑ 
๒ 
 
 
๒ 
๔ 
 
๓ 
๖ 

 
๑ 
- 
 
 
๒ 
- 
 
๓ 
- 

 
๑ 
๑ 
 
 
๑ 
๑ 
 
๑ 
๑ 

 
๑ 
๑ 
 
 
๒ 
๒ 
 
๓ 
๓ 

(๒๐) อาคารชัว่คราว
ประเภทอาคารท่ีพกัคนงาน
หรือลกัษณะอ่ืนท่ีคลา้ยคลึง
กนั หรือเพ่ือแทนอาคารเดิม
ท่ีถูกท าลายหรือท าให้
เสียหายจากภยัธรรมชาติ
หรือเพลิงไหม ้

(๑) ต่อจ านวนคนงานชายหรือผูอ้ยูอ่าศยัชาย
ไม่เกิน ๑๕ คน 
(๒) ต่อจ านวนคนงานหญิงหรือผูอ้ยูอ่าศยั
หญิงไม่เกิน ๑๕ คน 
(๓) ต่อจ านวนคนงานชายหรือผูอ้าศยัชาย
ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน 
(๔) ต่อจ านวนคนงานหญิงหรือผูอ้ยูอ่าศยั
หญิงตั้งแต่๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน 
(๕) ต่อจ านวนคนงานชายหรือผูอ้ยูอ่าศยัชาย 
ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน 
(๖) ต่อจ านวนคนงานหญิงหรือผูอ้ยูอ่าศยั

๑ 
 
๑ 
 
๒ 
 
๒ 
 
๓ 
 
๓ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

๑ 
 
๑ 
 
๒ 
 
๒ 
 
๓ 
 
๓ 

๑ 
 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 
 
๑ 
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ชนิดหรือประเภทของ

อาคาร 

 
เกณฑ์การก าหนด 

ห้องส้วม  
ห้องน า้ 

อ่าง 
ล้างมอื ห้องถ่าย

อุจจาระ 
ทีถ่่าย

ปัสสาวะ 
หญิง ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน 
    จ านวนคนงานหรือผูอ้ยูอ่าศยัท่ีเกินตาม 
(๕) และ (๖) ใหเ้พ่ิมอยา่งละ ๑ ท่ีต่อจ านวน
คนงานหรือผูอ้ยูอ่าศยัทุก ๕๐ คน 

(๒๑)  อาคารอ่ืนนอกจาก 
          (๑) – (๒๐) ท่ีมี    
       คนงานอยูใ่นอาคารนั้น 

 (๑) ต่อจ านวนผูช้ายไม่เกิน ๑๕ คน 
 (๒) ต่อจ านวนผูห้ญิงไม่เกิน ๑๕ คน 
 (๓) ต่อจ านวนผูช้ายตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน 
๔๐ คน 
(๔) ต่อจ านวนผูห้ญิงตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน 
๔๐ คน 

๒ 
๓ 
๒ 
 
๔ 

๑ 
- 
๒ 
 
- 

๑ 
๑ 
๒ 
 
๒ 

๑ 
๑ 
๒ 
 
๒ 

 (๕) ต่อจ านวนผูช้ายตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน 
๘๐ คน 
(๖) ต่อจ านวนผูห้ญิงตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน 
๘๐ คน 
  จ านวนลูกจา้งท่ีเกินตาม (๕) และ (๖) ให้
เพ่ิมอยา่งละ ๑ ท่ี ต่อจ านวนลูกจา้งทุก ๕๐ 
คน 

๓ 
 
๖ 

๓ 
 
- 

๓ 
 
๓ 

๓ 
 
๓ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการก าหนด
รายละเอียดในเร่ืองการจดัให้มีห้องน ้ าและห้องส้วมไวใ้นกฎหมายหลายฉบับและมีรายละเอียดท่ี
แตกต่างกนัออกไปท าให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากแก่ผูป้ระกอบกิจการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
หลายฉบบั คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติเม่ือวนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ให้ก าหนดรายละเอียด ในเร่ือง
การจดัให้มีห้องน ้ าและห้องส้วมในอาคารประเภทต่าง ๆ ไวใ้นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร       
เพื่อก าหนดให้เป็นกฎหมายกลาง และให้กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใช้อา้งอิงได ้ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความ
ชดัเจนในการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย สมควรก าหนดรายละเอียดในเร่ืองการจดัให้มีห้องน ้ าและ
ห้องส้วมในอาคารประเภทต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎระทรวงฉบบัท่ี ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

พทุธศักราช ๒๔๗๙๑ 
-------------------------- 

อาศยัอ านาจตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๑๙๒ ลงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
(๑) “ท่ีจอดรถยนต์” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจดัไวใ้ช้เป็นท่ีจอดรถยนต์ โดยเฉพาะ

ส าหรับอาคาร 
(๒) “ท่ีกลับรถยนต์” หมายความว่า บริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับกลับรถยนต์เพื่อสะดวก       

ในการจอดหรือเขา้ออกของรถยนต ์
(๓) “ทางเขา้ออกของรถยนต์” หมายความวา่ ทางท่ีใช้ส าหรับรถยนตเ์ขา้หรือออกจาก

ท่ีจอดรถยนตถึ์งปากทางเขา้ออกของรถยนต ์
(๔) “ปากทางเขา้ออกของรถยนต์” หมายความว่า ส่วนของทางเข้าออกของรถยนต ์     

ท่ีเช่ือมกบัทางสาธารณะ 
(๕) “เชิงลาดสะพาน” หมายความวา่ ส่วนของทางท่ีเช่ือมกบัสะพานท่ีมีส่วนลาดชัน

เกิน ๒ ใน ๑๐๐ 
(๖) “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็น    

โรงมหรสพตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ 
(๗) “โรงแรม” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นโรงแรม

ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
(๘) “อาคารชุด” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีพกั

อาศยัหลายครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวมีห้องนอน ครัวไฟ ห้องส้วมและห้องน ้ าเป็นอิสระและ          
มีทางเดินและบนัไดข้ึนชั้นบนหรือลิฟทใ์ชร่้วมกนั 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม /ตอนท่ี ๘๖/หนา้ ๒๒๐/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 
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(๙) “ภตัตาคาร” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีขาย
อาหารหรือเคร่ืองด่ืม โดยมีพื้นท่ีส าหรับตั้งโตะ๊อาหารไวบ้ริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 

(๑๐) “ห้างสรรพสินคา้” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้
เป็นอาคารพาณิชยส์ าหรับแสดงหรือขายสินคา้ต่างๆ 

(๑๑) “ส านกังาน” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีท าการ 
(๑๒) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความวา่ อาคารท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชอ้าคารหรือส่วนหน่ึง

ส่วนใดของอาคารเป็นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดบัถนน
ตั้งแต่ ๑๕ เมตรข้ึนไป และมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ี
รวมกนัทุกชั้นหรือชั้นหน่ึงชั้นใดในหลงัเดียวกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๑๓) “ห้องโถง” หมายความว่า ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมหรือ
ประชุม 

ข้อ ๒ ให้ก าหนดประเภทของอาคารซ่ึงต้องมีท่ีจอดรถยนต์ ท่ีกลับรถยนต์ และ
ทางเขา้ออกของรถยนตไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี 

(๑) โรงมหรสพท่ีมีพื้นท่ีส าหรับจดัท่ีนัง่ส าหรับคนดูตั้งแต่ ๕๐๐ ท่ีข้ึนไป 
(๒) โรงแรมท่ีมีหอ้งพกัตั้งแต่ ๓๐ หอ้งข้ึนไป 
(๓) อาคารชุดท่ีมีพื้นท่ีแต่ละครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๔) ภตัตาคารท่ีมีพื้นท่ีส าหรับตั้งโตะ๊อาหารตั้งแต่ ๑๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๕) หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๖) ส านกังานท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๗) อาคารขนาดใหญ่ 
(๘) หอ้งโถงของโรงแรมตาม (๒) ภตัตาคารตาม (๔) หรืออาคารขนาดใหญ่ ตาม (๗) 
ข้อ ๓ จ านวนท่ีจอดรถยนต ์ตอ้งจดัใหมี้ตามก าหนดดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวง  ตามประกาศ     

ของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๕ ลงวนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(ก) โรงมหรสพ ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คนัต่อจ านวนท่ีนั่งส าหรับ    

คนดู ๒๐ ท่ี เศษของ ๒๐ ท่ี ใหคิ้ดเป็น ๒๐ ท่ี 
โรงมหรสพท่ีอยู่ในทอ้งท่ีของเขตพระนคร เขตธนบุรี เขตปทุมวนั เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย และเขตสัมพนัธวงศ ์ให้มีท่ีจอดรถยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ ๑ คนัต่อจ านวนท่ีนัง่ส าหรับคนดู ๑๐ 
ท่ี เศษของ ๑๐ ท่ีใหคิ้ดเป็น ๑๐ ท่ี 
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(ข) โรงแรม 
โรงแรมท่ีมีห้องพกัไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๐ คนั 

ส าหรับห้องพัก  ๓๐ ห้องแรก ส่วนท่ีเกิน ๓๐ ห้อง ให้คิดอัตรา ๑ คัน ต่อ ๕ ห้อง เศษของ ๕ ห้อง          
ใหคิ้ดเป็น ๕ หอ้ง 

โรงแรมท่ีมีห้องพักเกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีท่ีจอดรถยนต์ตามอัตราท่ีก าหนด       
ในวรรคหน่ึงส าหรับห้องพัก  ๑๐๐ ห้องแรก ส่วนท่ีเกิน ๑๐๐ ห้อง ให้คิดอตัรา ๑ คัน ต่อ ๑๐ ห้อง         
เศษของ ๑๐ หอ้ง ใหคิ้ดเป็น ๑๐ หอ้ง 

(ค) อาคารชุด ใหมี้ท่ีจอดรถยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ ๑ คนัต่อ ๑ ครอบครัว 
(ง) ภตัตาคาร 
ภตัตาคารท่ีมีพื้นท่ีตั้งโต๊ะอาหารไม่เกิน ๗๕๐ ตารางเมตร ให้มีท่ีจอดรถยนต์

ไม่นอ้ยกวา่ ๑ คนัต่อพื้นท่ีตั้งโตะ๊อาหาร ๑๕ ตารางเมตร เศษของ ๑๕ ตารางเมตร ใหคิ้ดเป็น ๑๕ ตารางเมตร 
ภตัตาคารท่ีมีพื้นท่ีตั้ งโต๊ะอาหารเกิน ๗๕๐ ตารางเมตร ให้มีท่ีจอดรถยนต ์  

ตามอตัราท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงส าหรับพื้นท่ีตั้งโต๊ะอาหาร ๗๕๐ ตารางเมตรแรก ส่วนท่ีเกิน ๗๕๐ 
ตารางเมตรใหคิ้ดอตัรา ๑ คนัต่อ ๓๐ ตารางเมตร เศษของ ๓๐ ตารางเมตร ใหคิ้ดเป็น ๓๐ ตารางเมตร 

(จ) ห้างสรรพสินค้า  ให้มี ท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑  คันต่อพื้นท่ี  ๒๐       
ตารางเมตร เศษของ ๒๐ ตารางเมตร ใหคิ้ดเป็น ๒๐ ตารางเมตร 

(ฉ) ส านักงาน ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คนัต่อพื้นท่ี ๖๐ ตารางเมตร 
เศษของ ๖๐ ตารางเมตร ใหคิ้ดเป็น ๖๐ ตารางเมตร 

(ช) ห้องโถงของโรงแรม  ภัตตาคาร หรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๒  (๘)      
ใหมี้ท่ีจอดรถยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ ๑ คนัต่อพื้นท่ีห้องโถง ๑๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๐ ตารางเมตร ใหคิ้ดเป็น 
๑๐ ตารางเมตร 

(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีท่ีจอดรถยนต์ตามจ านวนท่ีก าหนดของแต่ละ
ประเภทของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกนั หรือให้มีท่ีจอดรถยนต์   
ไม่น้อยกว่า ๑ คนัต่อพื้นท่ีอาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑๒๐ ตารางเมตร 
ทั้งน้ีใหถื้อท่ีจอดรถยนตจ์ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์

อาคารขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นตึกแถวสูงไม่เกินส่ีชั้น ตอ้งมีท่ีจอดรถยนต์
อยูภ่ายนอกอาคาร หรืออยูใ่นหอ้งใตดิ้นของอาคารไม่นอ้ยกวา่ ๑ คนัต่อ ๑ หอ้ง 

(๒ ) ใน เขตเทศบาลทุกแห่ งหรือในเขตท้องท่ี ท่ี ได้ มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้
พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ใชบ้งัคบั 

(ก) โรงมหรสพ  ให้ มี ท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑  คันต่อจ านวนท่ีนั่ง         
ส าหรับคนดู ๔๐ ท่ี เศษของ ๔๐ ท่ี ใหคิ้ดเป็น ๔๐ ท่ี 
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(ข) โรงแรม 
โรงแรมท่ีมีห้องพกัไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ คนั

ส าหรับห้องพกั ๓๐ ห้องแรก ส่วนท่ีเกิน ๓๐ ห้อง ให้คิดอตัรา ๑ คนัต่อ ๑๐ ห้อง เศษของ ๑๐ ห้อง        
ใหคิ้ดเป็น ๑๐ หอ้ง 

โรงแรมท่ีมีห้องพักเกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีท่ีจอดรถยนต์ตามอัตราท่ีก าหนด       
ในวรรคหน่ึงส าหรับห้องพัก ๑๐๐ ห้องแรก ส่วนท่ีเกิน ๑๐๐ ห้อง ให้คิดอตัรา ๑ คัน ต่อ ๑๕ ห้อง        
เศษของ ๑๕ หอ้ง ใหคิ้ดเป็น ๑๕ หอ้ง 

(ค) อาคารชุด ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คนัต่อ ๒ ครอบครัว เศษของ ๒ 
ครอบครัว ใหคิ้ดเป็น ๒ ครอบครัว 

(ง) ภัตตาคาร ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นท่ีตั้ งโต๊ะอาหาร      
๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ใหคิ้ดเป็น ๔๐ ตารางเมตร 

(จ) ห้างสรรพสินคา้ ให้มีท่ีจอดรถยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ ๑ คนัต่อพื้นท่ี ๔๐ ตารางเมตร 
เศษของ ๔๐ ตารางเมตรใหคิ้ดเป็น ๔๐ ตารางเมตร 

(ฉ) ส านกังาน ให้มีท่ีจอดรถยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ ๑ คนัต่อพื้นท่ี ๑๒๐ ตารางเมตร 
เศษของ ๑๒๐ ตารางเมตร ใหคิ้ดเป็น ๑๒๐ ตารางเมตร 

(ช) ห้องโถงของโรงแรม  ภัตตาคาร หรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๒  (๘)      
ให้มี ท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑  คันต่อพื้นท่ีห้องโถง ๓๐ ตารางเมตร เศษของ ๓๐ ตารางเมตร            
ใหคิ้ดเป็น ๓๐ ตารางเมตร 

(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีท่ีจอดรถยนต์ตามจ านวนท่ีก าหนดของแต่ละ
ประเภทของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกนั หรือให้มีท่ีจอดรถยนต์    
ไม่น้อยกว่า ๑ คนัต่อพื้นท่ีอาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๒๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๔๐ ตารางเมตร 
ทั้งน้ีใหถื้อท่ีจอดรถยนตจ์ านวนท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ ์

อาคารขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นตึกแถวสูงไม่เกินส่ีชั้น ตอ้งมีท่ีจอดรถยนต์
อยูภ่ายนอกอาคาร หรืออยูใ่นหอ้งใตดิ้นของอาคารไม่นอ้ยกวา่ ๑ คนัต่อ ๒ หอ้ง 

ข้อ ๔ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีประกอบกิจการหลายประเภท 
ถา้เป็นประเภทของอาคารท่ีตอ้งมีท่ีจอดรถยนต์ ท่ีกลบัรถยนต์ และทางเขา้ออกของรถยนต์ตามขอ้ ๒ 
ต้องจดัให้มีจ  านวนท่ีจอดรถยนต์ตามท่ีก าหนดในข้อ ๓ ของแต่ละประเภทของอาคารท่ีใช้เป็นท่ี
ประกอบกิจการในอาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารนั้นรวมกนั 

ข้อ ๕๒ (ยกเลิก) 

                                                                 
๒ ขอ้ ๕ ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 
    พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๖ ท่ีจอดรถยนตต์อ้งจดัใหอ้ยูภ่ายในบริเวณของอาคารนั้น ถา้อยูภ่ายนอกอาคารตอ้ง
มีทางไปสู่อาคารนั้นไม่เกิน ๒๐๐ เมตร 

ข้อ ๗ ท่ีกลบัรถยนตต์อ้งมีพื้นท่ีเพียงพอและอยูใ่นท่ีเหมาะสมให้สามารถกลบัรถยนต์
เข้าสู่ทางเข้าออกของรถยนต์ได้โดยสะดวก โดยต้องท าเคร่ืองหมายแสดงแนวการกลับของรถยนต ์     
ไวใ้หป้รากฏ 

ในกรณีท่ีจดัให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวจากปากทางเขา้จนถึงปากทางออก จะไม่มีท่ีกลับ
รถยนตก์็ได ้

ข้อ ๘ ทางเข้าออกของรถยนต์ตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในกรณีท่ีจดัให้รถยนต์    
วิ่งได้ทางเดียว ทางเขา้และทางออกตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร โดยตอ้งท าเคร่ืองหมายแสดง
ทางเขา้และทางออกไวใ้หป้รากฏ และปากทางเขา้ออกของรถยนตต์อ้งเป็นดงัน้ี 

(๑) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในท่ีท่ีเป็นทางร่วมหรือ     
ทางแยก และตอ้งห่างจากจุดเร่ิมตน้โคง้หรือหกัมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะ
ไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เมตร ส าหรับโรงมหรสพ ระยะดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ เมตร 

(๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพานและ     
ต้องห่างจากจุดสุดเชิงลาดสะพานมีระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ส าหรับโรงมหรสพ ระยะดังกล่าว      
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ เมตร 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 
                      กมล วรรณประภา 
     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองด้วยพระราชบัญญัติควบคุม        
การก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๑๙๒      
ลงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ก าหนดให้เจา้ของอาคารบางประเภทท่ีใช้ในบริการสาธารณะ     
เพื่อหาประโยชน์ ต้องจดัให้มีท่ีจอดรถยนต์ส าหรับผูท่ี้ใช้ประโยชน์จากอาคารนั้น และการก าหนด
ประเภทของอาคารการก าหนดจ านวนพื้นท่ีท่ีต้องมีและใช้เป็นท่ีจอดรถยนต์ ท่ีกลับรถยนต์และ
ทางเขา้ออกของรถยนตใ์หก้ระท าโดยกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงฉบบัน้ี 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดส่ิงทีส่ร้ำงขึน้อย่ำงอืน่เป็นอำคำรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
------------------ 

   
อาศยัอ านาจตามความใน (๕) ของบทนิยามค าวา่ “ อาคาร” ในมาตรา ๔ มาตรา ๕(๓) 

และมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติั
บางประการเก่ียวกบัการก าจดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกบัมาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๕ มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้  
ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ให้ส่ิงท่ีสร้างข้ึนดังต่อไปน้ี  เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร        
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   (๑) ถงัเก็บของท่ีมีความจุตั้งแต่  ๑๐๐ ลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป 
   (๒) สระวา่ยน ้าภายนอกอาคารท่ีมีความจุตั้งแต่  ๑๐๐ ลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป 
   (๓) ก าแพงกนัดินหรือก าแพงกั้นน ้าท่ีตอ้งรับความดนัของดินหรือน ้ าท่ีมีความ
สูงตั้งแต่ ๑.๕๐  เมตรข้ึนไป 
   (๔) โครงสร้างส าหรับใชใ้นการรับส่งวทิยหุรือโทรทศัน์ท่ีมีความสูงจากระดบัฐาน
ของโครงสร้างนั้นตั้งแต่  ๑๐  เมตรข้ึนไป  และมีน ้าหนกัรวมตั้งแต่  ๔๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
   (๕) ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ทีมีความสูงจาก
ระดบัฐานตั้งแต่  ๑๐ เมตรข้ึนไป 
  ขอ้ ๒  ส่ิงท่ีสร้างข้ึนตามท่ีก าหนดในขอ้ ๑  ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือองค์การของรัฐท่ี จัดตั้ งข้ึนตามกฎหมาย  ท่ี ใช้ในราชการ กิจการขององค์การหรือใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ให้ได้รับยกเวน้ไม่อยู่ภายใต้บังคบักฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน ว่าด้วยระยะ
ระหวา่งอาคารกบัอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น  หรือระหวา่งอาคารกบัถนน  ตรอก  ซอย  ทางเทา้  หรือ
ท่ีสาธารณะ 
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ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๑   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
  ร้อยต ารวจเอก      ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์ 
                 (ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์) 
      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ี (๕) ของบทนิยามค าวา่ “อาคาร” 
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเป็นอาคาร ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกบัส่ิงท่ีสร้างข้ึนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารควบคุมตามกฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้ง
ออกกฎกระทรวงน้ี 
 
(ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนท่ี ๖๕ ก. ลงวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔) 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดดัแปลง หรือเปลีย่นกำรใช้อำคำรบำงชนิด 
หรือบำงประเภท ในพืน้ทีบ่ำงส่วนในท้องทีต่ ำบลบำงพูด ต ำบลปำกเกร็ด ต ำบลบำงตลำด 

อ ำเภอปำกเกร็ด และต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙๑ 

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

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๘ (๑๐) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ 
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร     
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้ก าหนดพื้นท่ีในบริเวณท่ีวดัจากเขตทางทั้งสองขา้งของถนนเล่ียงเมืองปากเกร็ด 
ออกไปขา้งละ ๑๕ เมตร โดยเร่ิมจากเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖  (ถนนติวานนท์) 
ฟากตะวนัออก ซ่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีไปทางทิศใต ้ตามแนวถนน
เล่ียงเมืองปากเกร็ด จนจดเขตทางของถนนสามคัคี ฟากเหนือ ซ่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ในทอ้งท่ีต าบลบางพูด ต าบลปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด และ
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
เป็นบริเวณหา้มก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดงัต่อไปน้ี 

(๑) อาคารอยูอ่าศยั ยกเวน้อาคารอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว และอาคารท่ีใชป้ระโยชน์ 
เพื่อกิจการสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะของผูอ้ยู่อาศยัตามกฎหมายว่าด้วยการจดัสรรท่ีดิน        
ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร 

(๒) อาคารพาณิชย ์
(๓) หอ้งแถวหรือตึกแถว 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๙๔ ก/หนา้ ๒๒/๑๕ กนัยายน ๒๕๔๙ 
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(๔) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๕ เมตร 
(๕) อาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
(๖) อาคารท่ีใชใ้นการประกอบกิจการสนามกอลฟ์หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 
(๗) ศูนยก์ารคา้ หา้งสรรพสินคา้ หรืออาคารแสดงสินคา้ 
(๘) โรงงานตามกฎหมาย วา่ดว้ยโรงงาน 
(๙) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตทุ์กชนิด 
(๑๐) ภตัตาคารหรือร้านจ าหน่ายอาหาร 
(๑๑) อาคารเก็บสินคา้ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนัท่ีใชเ้ก็บ พกั หรือขนถ่ายสินคา้หรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการคา้หรืออุตสาหกรรม 
(๑๒) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อการจ าหน่ายท่ีตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย

การควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง เวน้แต่สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 
(๑๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๔) สถานบริการตามกฎหมาย วา่ดว้ยสถานบริการ 
(๑๕) โรงมหรสพ 
(๑๖) โรงแรมตามกฎหมาย วา่ดว้ยโรงแรม 
(๑๗) ตลาดตามกฎหมาย วา่ดว้ยการสาธารณสุข 
(๑๘) สถานีขนส่งตามกฎหมาย วา่ดว้ยการขนส่งทางบก 
(๑๙) อาคารเล้ียงสัตวทุ์กชนิดท่ีมีพื้นท่ีทุกชั้นในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกิน 

๒๐ ตารางเมตร 
(๒๐) อาคารท่ีใช้เพื่อประกอบกิจการสวนสนุก หรือจดัให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง 

หรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
(๒๑) เตน็ท ์เพิง หรือแผงลอย 
(๒๒) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้ งป้ายทุกชนิด เวน้แต่ป้ายช่ือสถาน

ประกอบกิจการท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัไม่เกิน ๕ ตารางเมตร ป้ายช่ือถนน ตรอก ซอย และป้ายของราชการ 
(๒๓) อาคารท่ีมีระยะห่างจากอาคารอ่ืนนอ้ยกวา่ ๔ เมตร 
(๒๔) อาคารท่ีมีระยะห่างจากเขตท่ีดินของผูอ่ื้นนอ้ยกวา่ ๒ เมตร 
การวดัความสูงใหว้ดัจากระดบัพื้นดินถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร 
ข้อ ๒  ภายในบริเวณพื้นท่ีท่ีก าหนดตามข้อ ๑ ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียน       

การใชอ้าคารใดๆ ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้ ๑ 
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ข้อ ๓ อาคารท่ี มีอยู่แล้วในบริเวณพื้ น ท่ี ท่ีก าหนดตามข้อ ๑ ก่อนหรือในวัน ท่ี
กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี แต่ห้ามดดัแปลงหรือเปล่ียน
การใชอ้าคารดงักล่าว ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้ ๑ 

ข้อ ๔ อาคารท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือใบรับแจง้การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมาย วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร หรือท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ วา่ดว้ยกิจการนั้นก่อน
วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บงัคบั และยงัก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้ไม่แลว้เสร็จ ให้ไดรั้บยกเวน้
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขดัต่อ
กฎกระทรวงน้ีไม่ได ้
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                เสริมศกัด์ิ พงษพ์านิช 
รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบติัราชการแทน 
      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นท่ี
บางส่วนในทอ้งท่ีต าบลบางพูด ต าบลปากเกร็ด และต าบลบางตลาดอ าเภอปากเกร็ด และต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ลงวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑๗ 
กันยายน  พ .ศ . ๒๕๔๘  เป็นต้นมา แต่มาตรา ๑๓  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร            
พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญติัวา่ ถา้ไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
ประกาศนั้นมีผลใชบ้งัคบั ให้ประกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลิก และโดยท่ีสมควรห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง 
หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดงักล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในดา้นการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การสถาปัตยกรรมและการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงจ าเป็นตอ้ง
ออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดกำรรับน ำ้หนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร 
และพืน้ดินทีร่องรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงส่ันสะเทอืนของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
----------------------- 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายความว่า พื้ น ท่ีหรือบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก

แผน่ดินไหว ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัชุมพร จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัระนอง จงัหวดัสงขลา 
และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

“บริเวณท่ี ๑” หมายความวา่ พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีเป็นดินอ่อนมากท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ
จากแผ่นดินไหวระยะไกล  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  จังหวดันนทบุรี  จังหวดัปทุมธานี  จังหวัด
สมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 

“บริเวณท่ี ๒” หมายความวา่ พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีอยูใ่กลร้อยเล่ือนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว ได้แก่ จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัตาก จงัหวดัน่าน 
จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพนู 

 

                                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๘๖ ก/หนา้ ๑๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
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ข้อ ๓ กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในบริเวณและอาคารดงัต่อไปน้ี 
(๑) บริเวณเฝ้าระวงัและบริเวณท่ี ๑ 

(ก)  อาคารท่ีจ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชน เช่น สถานพยาบาลท่ีรับ
ผูป่้วยไวค้้างคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  อาคารศูนย์ส่ือสาร ท่าอากาศยาน
โรงไฟฟ้า โรงผลิตและเก็บน ้าประปา 

(ข) อาคารเก็บว ัตถุอันตราย เช่น  วัตถุระเบิด  วัตถุไวไฟ  วัตถุ มีพิษ  วัตถุ
กมัมนัตรังสี หรือวตัถุท่ีระเบิดได ้

(ค)  อาคารสาธารณะท่ีมีผูใ้ชอ้าคารไดต้ั้งแต่สามร้อยคนข้ึนไป ไดแ้ก่ โรงมหรสพ
หอประชุม หอศิลป์ พิพิธภณัฑสถาน หอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อฒัจนัทร์ ตลาด หา้งสรรพสินคา้ 
ศูนยก์ารคา้ สถานีรถ และโรงแรม 

(ง) สถานศึกษาท่ีรับนกัเรียนหรือนกัศึกษาไดต้ั้งแต่สองร้อยหา้สิบคนข้ึนไป 
(จ) สถานรับเล้ียงเด็กอ่อนท่ีรับเด็กอ่อนไดต้ั้งแต่หา้สิบคนข้ึนไป 
(ฉ) อาคารท่ีมีผูใ้ชอ้าคารไดต้ั้งแต่หา้พนัคนข้ึนไป 
(ช) อาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่สิบหา้เมตรข้ึนไป 
(ซ) สะพานหรือทางยกระดบัท่ีมีช่วงระหว่างศูนยก์ลางตอม่อยาวตั้งแต่สิบเมตร

ข้ึนไป 
(ฌ) เข่ือนเก็บกกัน ้ า เข่ือนทดน ้ าหรือฝายทดน ้ า ท่ีตวัเข่ือนหรือตวัฝายมีความสูง

ตั้งแต่สิบเมตรข้ึนไป 
(๒) บริเวณท่ี ๒ 

(ก) อาคารท่ีจ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชน เช่น สถานพยาบาลท่ีรับ
ผูป่้วยไวค้้างคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  อาคารศูนย์ส่ือสาร ท่าอากาศยาน
โรงไฟฟ้า โรงผลิตและเก็บน ้าประปา 

(ข) อาคารเก็บวตัถุอันตราย  เช่น  วตัถุระเบิด  วตัถุไวไฟ  วตัถุมีพิษ  วตัถุ
กมัมนัตรังสี หรือวตัถุท่ีระเบิดได ้

(ค) อาคารสาธารณะ  ได้แก่ โรงมหรสพ  หอประชุม  หอศิลป์  พิพิธภัณฑ ์  
สถานหอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อฒัจนัทร์ ตลาด ห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานีรถ โรงแรม
สถานบริการ และอาคารจอดรถ 

(ง) สถานศึกษา 
(จ) สถานรับเล้ียงเด็กอ่อน 
(ฉ) อาคารท่ีมีผูใ้ชอ้าคารไดต้ั้งแต่หา้พนัคนข้ึนไป 
(ช) อาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่สิบหา้เมตรข้ึนไป 
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(ซ) สะพานหรือทางยกระดบัท่ีมีช่วงระหว่างศูนยก์ลางตอม่อยาวตั้งแต่สิบเมตร
ข้ึนไป 

(ฌ) เข่ือนเก็บกกัน ้ า เข่ือนทดน ้ าหรือฝายทดน ้ า ท่ีตวัเข่ือนหรือตวัฝายมีความสูง
ตั้งแต่สิบเมตรข้ึนไป 

ข้อ  ๔  การออกแบบโครงสร้างอาคารในข้อ  ๓  ให้ผู ้ค  านวณออกแบบค านึงถึง                   
การจดัรูปแบบเรขาคณิตให้มีเสถียรภาพในการตา้นทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว การก าหนด
รายละเอียดปลีกย่อยช้ินส่วนโครงสร้าง รวมทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างปลายช้ินส่วนโครงสร้างต่างๆ 
และการจดัให้โครงสร้างทั้ งระบบอย่างน้อยให้มีความเหนียวเทียบเท่าความเหนียวจ ากัด (Limited 
Ductility) ตามมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตา้นทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  
ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง หรือมาตรฐานวา่ดว้ยการออกแบบอาคารตา้นทานการสั่นสะเทือนของ
แผน่ดินไหวท่ีสภาวศิวกรรับรอง 

การค านวณออกแบบโครงสร้างอาคารแต่ละช้ินส่วน ให้ใช้ค่าหน่วยแรงของผลจาก
แผน่ดินไหว หรือผลจากแรงลมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีมีต่อช้ินส่วนโครงสร้างนั้น ค่าใดค่าหน่ึงท่ีมากกวา่ 

ข้อ ๕ การค านวณออกแบบโครงสร้างอาคารท่ีมีรูปทรงไม่สม ่าเสมอ หรือโครงสร้าง
อาคารอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่อาคารตามท่ีก าหนดในข้อ ๖ และไม่อยู่ในบริเวณเฝ้าระวงั ผูค้  านวณออกแบบ      
ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดบัสามญัวศิวกรข้ึนไป และ
ตอ้งค านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการค านวณเชิงพลศาสตร์
หรือวธีิอ่ืนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางทฤษฎีเชิงพลศาสตร์ 

การค านวณตามวรรคหน่ึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคาร
ตา้นทานการสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวท่ีสภาวิศวกรรับรอง หรือท่ีจดัท าโดยส่วนราชการหรือนิติบุคคล
ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม ซ่ึงมีวศิวกรระดบัวุฒิวศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร เป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษาและลงลายมือช่ือรับรองวธีิการค านวณนั้น 

ข้อ ๖ การค านวณออกแบบโครงสร้างอาคารท่ีมีลกัษณะเป็นตึก  บา้น เรือน โรงหรือ
ส่ิงก่อสร้างอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และไม่อยูใ่นบริเวณเฝ้าระวงั ให้ผูค้  านวณออกแบบค านวณ
ใหอ้าคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวได ้โดยค านวณแรงเฉือนตามวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหค้  านวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบท่ีระดบัพื้นดิน ดงัน้ี 
V = ZIKCSW 

V คือ  แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบท่ีระดบัพื้นดิน 
Z  คือ  สัมประสิทธ์ิของความเขม้ของแผน่ดินไหวตามท่ีก าหนดในขอ้ ๗ 
I  คือ  ตวัคูณเก่ียวกบัการใชอ้าคารตามท่ีก าหนดในขอ้ ๘ 
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K  คือ  สัมประสิทธ์ิของโครงสร้างอาคารท่ีรับแรงในแนวราบตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ ๙ 

C  คือ  สัมประสิทธ์ิ หาค่าไดจ้ากสูตรในขอ้ ๑๑ 
S  คือ  สัมประสิทธ์ิของการประสานความถ่ีธรรมชาติระหวา่งอาคารและ   

ชั้นดินท่ีตั้งอาคารตามท่ีก าหนดในขอ้ ๑๒ 
W   คือ  น ้าหนกัของตวัอาคารทั้งหมดรวมทั้งน ้าหนกัของวสัดุอุปกรณ์ซ่ึงยดึ 

ตรึงกบัท่ีโดยไม่รวมน ้าหนกับรรทุกจรส าหรับอาคารทัว่ไป หรือ 
น ้าหนกัของตวัอาคารทั้งหมดรวมกบัร้อยละ ๒๕ ของน ้ าหนกับรรทุกจร
ส าหรับโกดงัหรือคลงัสินคา้ 

(๒) ให้กระจายแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบท่ีระดบัพื้นดินออกเป็นแรงในแนวราบ   
ท่ีกระท าต่อพื้นชั้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) แรงในแนวราบท่ีกระท าต่อพื้นชั้นบนสุดของอาคาร ใหค้  านวณ ดงัน้ี 
Ft = 0.07 TV 

ค่าของ Ft ท่ีไดจ้ากสูตรน้ีไม่ให้ใชเ้กิน ๐.๒๕ V และถา้หาก T มีค่าเท่ากบัหรือ
ต ่ากวา่ ๐.๗ วนิาที ใหใ้ชค้่าของ Ft เท่ากบั ๐ 

(ข) แรงในแนวราบท่ีกระท าต่อพื้นชั้นต่างๆ ของอาคาร รวมทั้งชั้นบนสุดของ
อาคารดว้ยใหค้  านวณ ดงัน้ี 
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Ft  คือ  แรงในแนวราบท่ีกระท าต่อพื้นชั้นบนสุดของอาคาร 
Fx  คือ  แรงในแนวราบท่ีกระท าต่อพื้นชั้นท่ี x ของอาคาร 
T  คือ  คาบการแกวง่ตามธรรมชาติของอาคาร มีหน่วยเป็นวนิาที 

หาค่าไดต้ามสูตรในขอ้ ๑๐ 
V  คือ  แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบท่ีระดบัพื้นดิน 
wx,wi คือ  น ้าหนกัของพื้นอาคารชั้นท่ี x และชั้นท่ี i ตามล าดบั 
hx,hi  คือ  ความสูงจากระดบัพื้นดินถึงพื้นชั้นท่ี x และชั้นท่ี i ตามล าดบั 
i = 1   ส าหรับพื้นชั้นแรกท่ีอยูสู่งถดัจากพื้นชั้นล่างของอาคาร 
x = 1   ส าหรับพื้นชั้นแรกท่ีอยูสู่งถดัจากพื้นชั้นล่างของอาคาร 

i

n

i

ihW
=1

คือ ผลรวมของผลคูณระหวา่งน ้ าหนกักบัความสูงจากพื้นชั้นท่ี ๑ ถึงชั้นท่ี n 

n  คือ  จ านวนชั้นทั้งหมดของอาคารท่ีอยูเ่หนือระดบัพื้นชั้นล่างของอาคาร 
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ในการค านวณออกแบบโครงสร้างอาคารท่ีมีรูปทรงตามท่ีระบุในวรรคหน่ึง  ผูค้  านวณ
ออกแบบอาจใช้วิธีอ่ืนได้ แต่วิธีการค านวณออกแบบตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบ
อาคารตา้นทานการสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวท่ีสภาวิศวกรรับรอง หรือท่ีจดัท าโดยส่วนราชการหรือ
นิติบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงมีวิศวกรระดบัวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าปรึกษาและลงลายมือช่ือรับรองวิธีการ
ค านวณนั้น 

ข้อ ๗ ค่าสัมประสิทธ์ิของความเขม้ของแผ่นดินไหว (Z) ของบริเวณท่ี ๑ ให้ใช้เท่ากบั 
๐.๑๙ หรือมากกวา่ และบริเวณท่ี ๒ ใหใ้ชเ้ท่ากบั ๐.๓๘ หรือมากกวา่ 

ข้อ ๘ ตวัคูณเก่ียวกบัการใชอ้าคาร (I) ใหใ้ช ้ดงัต่อไปน้ี 
ชนิดของอำคำร ค่ำของ I 

(๑) อาคารท่ีจ าเป็นต่อความเป็นอยูข่องสาธารณชน ตามขอ้ ๓ 
(๒) อาคารท่ีเป็นท่ีชุมชนคนคร้ังหน่ึง ๆ ไดม้ากกวา่สามร้อยคน 
(๓) อาคารอ่ืน ๆ 

๑.๕๐ 
๑.๒๕ 
๑.๐๐ 

 
ข้อ ๙ ค่าสัมประสิทธ์ิของโครงสร้างอาคารท่ีรับแรงในแนวราบ (K) ใหใ้ชด้งัต่อไปน้ี 
ระบบและชนิดโครงสร้ำงรับแรงในแนวรำบ ค่ำของ K 

(๑) โครงสร้างซ่ึงไดรั้บการออกแบบให้ก าแพงรับแรงเฉือน (Shear Wall) หรือ
โครงแกงแนง (Braced Frame) ตา้นแรงทั้งหมดในแนวราบ 
(๒) โครงสร้างซ่ึงไดรั้บการออกแบบใหโ้ครงตา้นแรงดดัท่ีมีความเหนียว 
 (Ductile Moment-Resisting Frame) ตา้นแรงทั้งหมดในแนวราบ 
(๓) โครงสร้างซ่ึงไดรั้บการออกแบบให้โครงตา้นแรงดดัท่ีมีความเหนียวร่วมกบั
ก าแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงต้านแรงในแนวราบ  โดยมีข้อก าหนด     
ในการค านวณออกแบบ ดงัน้ี 
          (ก) โครงตา้นแรงดดัท่ีมีความเหนียวตอ้งสามารถตา้นแรงในแนวราบได้          
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๕ ของแรงในแนวราบทั้งหมด 
          (ข) ก าแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงเม่ือแยกเป็นอิสระจากโครงตา้น      
แรงดดัท่ีมีความเหนียวตอ้งสามารถตา้นแรงในแนวราบไดท้ั้งหมด 
          (ค) โครงต้านแรงดัดท่ีมีความเหนียวร่วมกับก าแพงรับแรงเฉือนหรือ             
โครงแกงแนงตอ้งสามารถตา้นแรงในแนวราบไดท้ั้งหมด โดยสัดส่วนของแรง    
ท่ีกระท าต่อโครงสร้างแต่ละระบบ ให้เป็นไปตามสัดส่วนความคงตวั(Rigidity) 
โดยค านึงถึงการถ่ายเทของแรงระหวา่งโครงสร้างทั้งสอง 
 

๑.๓๓ 
 

๐.๖๗ 
 

๐.๘๐ 
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ระบบและชนิดโครงสร้ำงรับแรงในแนวรำบ ค่ำของ K 
(๔) หอถงัน ้า รองรับดว้ยเสาไม่นอ้ยกวา่ ๔ ตน้ และมีแกงแนงยดึและไม่ไดต้ั้ง   
อยูบ่นอาคาร 
หมำยเหตุ ผลคูณระหวา่งค่า K กบัค่า C ใหใ้ชค้่าต ่าสุดเท่ากบั ๐.๑๒ และ 
ค่าสูงสุดเทา่กบั ๐.๒๕ 
(๕) โครงตา้นแรงดดัท่ีมีความเหนียวจ ากดัและโครงอาคารระบบอ่ืนๆ นอกจาก 
โครงอาคารตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

๒.๕ 
 
 
 

๑.๐ 
 

 
ข้อ ๑๐  คาบการแกว่งตามธรรมชาติของอาคาร (T) ถ้าไม่สามารถค านวณหาคาบ       

การแกวง่ตามธรรมชาติของอาคารไดถู้กตอ้งโดยวธีิอ่ืน ใหค้  านวณตามสูตร ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส าหรับอาคารทัว่ไปทุกชนิดใหค้  านวณตามสูตร 

  
D

h
T n09.0
=  

  (๒) ส าหรับอาคารท่ีมีโครงตา้นแรงดดัท่ีมีความเหนียว ใหค้  านวณตามสูตร 
T = 0.10 N 

hn  คือ  ความสูงของพื้นอาคารชั้นสูงสุดวดัจากระดบัพื้นดินมีหน่วยเป็นเมตร 
D  คือ  ความกวา้งของโครงสร้างของอาคารในทิศทางขนานกบัแรง 

แผน่ดินไหว มีหน่วยเป็นเมตร 
N  คือ  จ านวนชั้นของอาคารทั้งหมดท่ีอยูเ่หนือระดบัพื้นดิน 
 
ข้อ ๑๑ ในการค านวณแรงแผ่นดินไหวท่ีกระท าต่ออาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคาร   

ค่าสัมประสิทธ์ิ (C) ใหค้  านวณตามสูตร ดงัต่อไปน้ี 

  
T

C
15

1
=  

ถา้ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิไดม้ากกวา่ ๐.๑๒ ใหใ้ชเ้ท่ากบั ๐.๑๒ 
ข้อ ๑๒ ค่าสัมประสิทธ์ิของการประสานความถ่ีธรรมชาติระหว่างอาคารและชั้นดิน

ท่ีตั้งอาคาร (S) มีดงัต่อไปน้ี 
ลกัษณะของช้ันดิน ค่ำของ S 

(๑) หิน 
(๒) ดินแขง็ 
(๓) ดินอ่อน 
(๔) ดินอ่อนมาก 

๑.๐ 
๑.๒ 
๑.๕ 
๒.๕ 
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“หิน” หมายถึง หินทุกลกัษณะไม่ว่าจะเป็นหินคล้ายหินเชล (Shale) หรือท่ีเป็นผลึก
ตามธรรมชาติ หรือดินลกัษณะแข็งซ่ึงมีความลึกของชั้นดินไม่เกิน ๖๐ เมตร ท่ีทบัอยูเ่หนือชั้นหิน และ
ตอ้งเป็นดินท่ีมีเสถียรภาพดี เช่น ทราย กรวด หรือดินเหนียวแขง็ 

“ดินแข็ง” หมายถึง ดินลกัษณะแข็งซ่ึงมีความลึกของชั้นดินมากกวา่ ๖๐ เมตร ท่ีทบัอยู่
เหนือชั้นหิน และตอ้งเป็นดินท่ีมีเสถียรภาพดี เช่น ทราย กรวด หรือดินเหนียวแขง็ 

“ดินอ่อน” หมายถึง ดินเหนียวอ่อนถึงดินเหนียวแข็งปานกลางท่ีหนามากกวา่ ๙ เมตร 
อาจจะมีชั้นทรายคัน่อยูห่รือไม่ก็ได ้

“ดินอ่อนมาก” หมายถึง ดินเหนียวอ่อนท่ีมีก าลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินในสภาวะ
ไม่ระบายน ้ า (Undrained Shear Strength) ไม่มากกวา่ ๒๔ กิโลปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร) 
และมีความหนาชั้นดินมากกว่า ๙ เมตร เช่น สภาพดินในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี 
จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 

ถา้ผลคูณระหวา่งค่า C กบัค่า S มากกวา่ ๐.๑๔ ให้ใชเ้ท่ากบั ๐.๑๔ เวน้แต่กรณีดินอ่อน
มากถา้ผลคูณดงักล่าวมากกวา่ ๐.๒๖ ใหใ้ชเ้ท่ากบั ๐.๒๖ 

ข้อ ๑๓ ในการค านวณการเคล่ือนตวัสัมพทัธ์ดา้นขา้งระหวา่งชั้นท่ีอยูติ่ดกนัของอาคาร 
(Story Drift) ท่ีเกิดจากแรงในแนวราบตามท่ีระบุในขอ้ ๖ (๑) และ (๒) การเคล่ือนตวั ดงักล่าวตอ้งไม่
เกินร้อยละ ๐.๕ ของความสูงระหวา่งชั้น 

ข้อ ๑๔ อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจง้การก่อสร้างหรืออาคารท่ีมีอยู่
ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                 พลเอก สุรยทุธ์ จุลานนท ์
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่พื้นท่ีบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นชั้ นดินอ่อน  จึงส่งผลให้เกิดการขยายแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวท าให้อาคารในบริเวณดงักล่าวมีความเส่ียงภยัจากแผ่นดินไหวในระยะไกลประกอบกบั
พื้นท่ีภาคใตบ้างส่วนของประเทศไทยตั้งอยูใ่นบริเวณรอยเล่ือนระนองและรอยเล่ือนคลองมะรุ่ย ซ่ึงมี
การสั่นสะเทือนอยูบ่่อยคร้ังท าให้อาคารในบริเวณดงักล่าวมีความเส่ียงภยัจากแผน่ดินไหว ประกอบกบั
หลกัเกณฑ์การรับน ้ าหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการ
ตา้นทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ครอบคลุมบริเวณเส่ียงภยั
ดงักล่าว และไม่สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวไดต้ามมาตรฐานสากล ดงันั้น เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย จึงสมควรขยายพื้นท่ีการควบคุมอาคารในบริเวณดังกล่าว  รวมทั้ งปรับปรุง
หลักเกณฑ์การรับน ้ าหนัก  ความต้านทานความคงทนของอาคาร  และพื้ นดินท่ีรองรับอาคาร                
ในการตา้นทานแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวเสียใหม่ จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ

การขุดดนิและถมดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ    

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการขดุดินและถมดิน 
พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม    
ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในทอ้งท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) เทศบาล 
(๒) กรุงเทพมหานคร 
(๓) เมืองพทัยา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๖ ก/หนา้ ๔๑ /๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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(๔) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
(๖) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถา้การขุดดินหรือ

ถมดินอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน รัฐมนตรี
จะประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญติัน้ีในทอ้งท่ีอ่ืนนอกจากทอ้งท่ีตามวรรคหน่ึงตามท่ีเห็นว่า
จ าเป็นก็ได ้

ประกาศตามวรรคสอง ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินประกาศไวโ้ดยเปิดเผยก่อนวนัใช้บงัคบั    
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ประกาศดงักล่าวให้ปิดไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีท  าการก านนั และท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น แห่งทอ้งท่ีท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียว์ตัถุต่างๆ ท่ีเจือปนกบัดิน 
“พื้นดิน” หมายความวา่ พื้นผวิของท่ีดินท่ีเป็นอยูต่ามสภาพธรรมชาติ 
“ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พื้นดินเพื่อน าดินข้ึนจากพื้นดิน หรือท าให้พื้นดินเป็น  

บ่อดิน 
“บ่อดิน” หมายความวา่ แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องวา่งใตพ้ื้นดิน ท่ีเกิดจากการขดุดิน 
“ถมดิน” หมายความวา่ การกระท าใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดบัดินสูงข้ึนกวา่เดิม 
“เนินดิน” หมายความวา่ ดินท่ีสูงข้ึนกวา่ระดบัพื้นดินโดยการถมดิน 
“แผนผงับริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดิน    

ท่ีจะขดุดินหรือถมดิน รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูข่า้งเคียง 
“รายการ” หมายความว่า ข้อความช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของดิน ความลึกของ     

บ่อดินท่ีจะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่าง     
จากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือ
ส่ิงปลูกสร้าง และวธีิการในการขดุดินหรือถมดิน 

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓) นายกเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
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(๔) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๕) หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้ง

ข้ึนก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
(๖) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับในเขตทอ้งท่ีอ่ืน นอกจาก (๑) ถึง (๕) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการการขดุดินและถมดิน 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการ          

ตามพระราชบญัญติัน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ พระราชบญัญติัน้ีมิให้ใช้บงัคบัแก่การขุดดินและถมดินซ่ึงกระท าได ้โดยอาศยั

อ านาจตามกฎหมายอ่ืนท่ีไดก้ าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายไวต้ามกฎหมายนั้นแลว้ 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้างตลอดจน การอ่ืน

ท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิน้ี ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนด 

(๑) บริเวณหา้มขดุดินหรือถมดิน 
(๒) ความสัมพนัธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดินความลึกและ

ขนาดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ความสูงและพื้นท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือ   
เนินดินถึงเขตท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน 

(๓) วธีิการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
(๔) วธีิการใหค้วามคุม้ครองและความปลอดภยัแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
(๕) หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขอ่ืนในการขดุดินหรือถมดิน 
มาตรา ๗ ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๖ แลว้ให้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัตามกฎกระทรวงนั้น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ 
ในกรณีท่ียงัมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๖ ให้องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นได ้
ในกรณีท่ีได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามี     

การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองนั้ นให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถ่ินในส่วนท่ีขัดหรือแยง้กับ
กฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก  และให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถ่ินในส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกวา่จะมีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ตอ้งไม่เกิน
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
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การยกเลิกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามวรรคสาม ยอ่มไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการท่ีได้
กระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 

มาตรา ๘ ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๖ แลว้ ให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในเร่ืองนั้นได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง โดยไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 

(๒) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 
เน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน 

การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม (๒) ใหมี้ผลใชบ้งัคบัไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 

คณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น ถา้ไม่ให้ความเห็นชอบ  
ใหแ้จง้เหตุผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นทราบดว้ย 

ถา้คณะกรรมการพิจารณาขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม 
ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้ นแล้ว และให้องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นใหถื้อวา่รัฐมนตรีไดอ้นุมติัตามวรรคสอง 

มาตรา ๙ การแจง้หรือการส่งค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ีใหท้  าเป็น
หนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับให้ผูแ้จง้ ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน เจา้ของท่ีดินหรือตวัแทน แลว้แต่กรณี 
ณ ภูมิล าเนาของผูน้ั้น หรือจะท าเป็นหนงัสือและใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือรับแทนการส่งทางไปรษณียก์็ได ้

ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้ให้ปิดประกาศส าเนาหนงัสือแจง้หรือค าสั่ง 
แลว้แต่กรณี ไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ บริเวณท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือวา่ผูแ้จง้ ผูขุ้ดดิน      
ผูถ้มดิน เจา้ของท่ีดิน หรือตวัแทน ไดท้ราบค าสั่งนั้น เม่ือพน้ก าหนดเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การปิดประกาศ
ดงักล่าว 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ีและก าหนดกิจการอ่ืน
เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

 
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” 

ประกอบดว้ยอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง*เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกรมทรัพยากรธรณี ผูแ้ทน
กรมท่ีดิน ผูแ้ทนกรมพฒันาท่ีดิน ผูแ้ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกรมศิลปากร ผูแ้ทนส านกันโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม* ผูแ้ทนกรมการผงัเมือง ผูแ้ทนสภาวิศวกร และผูแ้ทนสภา
สถาปนิกแห่งละหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและให้หวัหน้า
ส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผงัเมือง* เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๒ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหค้  าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
(๒) ใหค้  าแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
(๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๓ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี  
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ล้วยงัมีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้ผูไ้ด้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองคราวติดต่อกนั 
มาตรา ๑๔ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี

แต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีกระท า

โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง           
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบติัการ
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาใหข้อ้เทจ็จริง ค าอธิบายค าแนะน าหรือความเห็นได ้

ใหน้ ามาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขุดดิน 

 
มาตรา ๑๗ ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการขดุดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกินสามเมตรหรือ

มีพื้นท่ีปากบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นท่ีตามท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินประกาศ
ก าหนด ให้แจง้ต่อเจา้พนักงานท้องถ่ินตามแบบท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนดโดยยื่นเอกสารแจง้ขอ้มูล 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) แผนผงับริเวณท่ีประสงคจ์ะท าการขดุดิน 
(๒) แผนผงัแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขา้งเคียง 
(๓) รายการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
(๔) วธีิการขดุดินและการขนดิน 
(๕) ระยะเวลาท าการขดุดิน 
(๖) ช่ือผูค้วบคุมงานซ่ึงจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๗) ท่ีตั้งส านกังานของผูแ้จง้ 
(๘) ภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจะท าการขดุดิน 
(๙) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ถา้ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการตามท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึงโดยถูกตอ้งแลว้  ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน

ออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้น ภายในเจ็ดวนั   
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ และใหผู้แ้จง้เร่ิมตน้ท าการขดุดินตามท่ีไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบรับแจง้ 
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ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้ง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ให้แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเจ็ด
วนันบัแต่วนัท่ีมีการแจง้ตามวรรคหน่ึง ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีผูแ้จง้ไดรั้บแจง้
ให้แกไ้ขจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจง้ตามวรรคหน่ึงเป็น  
อนัส้ินผล 

ถ้าผูแ้จง้ได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ให้เจา้พนักงานท้องถ่ิน  
ออกใบรับแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ท่ีถูกตอ้ง 

ผูไ้ดรั้บใบรับแจง้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก็บไดต้ามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายไดข้อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีมีการขดุดินนั้น 
มาตรา ๑๙ ในระหวา่งการขุดดิน ผูข้ดุดินตามมาตรา ๑๗ ตอ้งเก็บใบรับแจง้แผนผงั บริเวณ

และรายการไวท่ี้สถานท่ีขดุดินหน่ึงชุด และพร้อมท่ีจะใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจดูได ้
ถา้ใบรับแจง้ช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคญั ให้ผูขุ้ดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับ

ใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือ        
ถูกท าลายดงักล่าว 

มาตรา ๒๐ ผูข้ดุดินตามมาตรา ๑๗ ตอ้งท าการขดุดินใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๖ 

มาตรา ๒๑ ผูขุ้ดดินตามมาตรา ๑๗ ตอ้งควบคุมลูกจา้งหรือตวัแทนใหป้ฏิบติัตามมาตรา ๒๐ 
และตอ้งรับผิดในการกระท าของลูกจา้งหรือตวัแทนซ่ึงไดก้ระท าในทางการท่ีจา้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

มาตรา ๒๒ การไดรั้บใบรับแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุม้ครอง
การขดุดินท่ีไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลหรือต่อสภาพแวดลอ้ม ผูข้ดุดินไม่วา่จะเป็น
เจา้ของท่ีดิน ผูค้รอบครองท่ีดิน ลูกจา้งหรือตวัแทน ตอ้งรับผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวน้แต่
จะมีเหตุท่ีไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๓ การขุดบ่อน ้ าใช้ท่ีมีพื้นท่ีปากบ่อไม่เกินส่ีตารางเมตร ผูขุ้ดดินไม่ตอ้งแจง้ต่อ    
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินไม่เกินสามเมตร เม่ือจะขุดดินใกล้
แนวเขตท่ีดินของผูอ่ื้นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ต้องจดัการป้องกัน      
การพงัทลายของดินตามวสิัยท่ีควรกระท า 
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มาตรา ๒๕ ในการขุดดิน ถา้พบโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ท่ีมีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดา้นธรณีวิทยา ให้ผูขุ้ดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ 
หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวก่้อนแลว้รายงานให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีพบ 
และให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหก้รมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แลว้แต่กรณี ทราบโดยด่วนในกรณี
เช่นน้ี ใหผู้ข้ดุดินปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 

หมวด ๓ 
การถมดิน 

 
มาตรา ๒๖ ผูใ้ดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดิน    

ต่างเจา้ของท่ีอยู่ขา้งเคียง และมีพื้นท่ีของเนินดินไม่เกินสองพนัตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีตามท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินประกาศก าหนด ตอ้งจดัให้มีการระบายน ้ าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจา้ของท่ีดิน  
ท่ีอยูข่า้งเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

พื้นท่ีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกินสองพนัตารางเมตร 
การถมดินท่ีมีพื้นท่ีเกินสองพนัตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีเกินกว่าท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ประกาศก าหนดตามวรรคหน่ึง นอกจากจะตอ้งจดัให้มีการระบายน ้ าตามวรรคหน่ึงตอ้งแจง้การถมดินนั้น
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 

ถา้ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการตามท่ีระบุไวใ้นวรรคสามโดยถูกตอ้งแล้ว  ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน
ออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้น ภายในเจด็วนันบั
แต่วนัท่ีได้รับแจง้ และให้ผูแ้จง้เร่ิมตน้ท าการถมดินตามท่ีได้แจง้ไวไ้ด้ตั้งแต่วนัท่ีได้รับใบรับแจง้ ให้น า
บทบญัญติัมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคส่ีและวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ผูถ้มดินตามมาตรา ๒๖ ตอ้งท าการถมดินให้ถูกตอ้งตามกฎกระทรวงท่ีออก
ตามมาตรา ๖ 

มาตรา ๒๘ ผูถ้มดินตามมาตรา ๒๖ ตอ้งควบคุมลูกจา้งหรือตวัแทนใหป้ฏิบติัตามมาตรา ๒๗ 
และตอ้งรับผิดในการกระท าของลูกจา้งหรือตวัแทนซ่ึงไดก้ระท าในทางการท่ีจา้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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หมวด ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
มาตรา ๒๙ ผูใ้ดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าอาจได้รับความเสียหาย   

จากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗  มีสิทธิร้องขอให้         
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งใหห้ยดุการขดุดินหรือถมดินนั้นได ้

เม่ือไดรั้บค าร้องขอตามวรรคหน่ึง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ไป
ตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่ความ
เสียหายไดเ้กิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ใหมี้อ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือสั่งให้ผูข้ดุดิน 
ผูถ้มดิน หรือเจา้ของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจดัการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจดัการ
แกไ้ขการขดุดินหรือถมดินนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตราน้ี ใหห้มายความรวมถึงผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมอบหมายดว้ย 
มาตรา ๓๐ พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ 

หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ วา่ไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินหรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ ทั้งน้ี ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือใน
ระหวา่งเวลาท าการ และใหผู้ข้ดุดิน ผูถ้มดินหรือตวัแทนหรือเจา้ของท่ีดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่การขดุดินหรือการถมดินไดก่้อหรืออาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรายงานต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหมี้ค าสั่งให้ผู ้
ขดุดิน ผูถ้มดิน หรือเจา้ของท่ีดินหยดุการขุดดินหรือการถมดินหรือจดัการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
หรือจดัการแกไ้ขการขุดดินหรือการถมดินนั้นแลว้แต่กรณี และให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนงัสือตามท่ีเห็นวา่จ าเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเสียหายนั้นได ้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีค  าสั่งเป็นหนังสือให้ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดินหรือ
เจา้ของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจดัการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจดัการแกไ้ข
การขุดดินหรือถมดินนั้นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบทันที ถ้าเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินเห็นชอบดว้ยกบัค าสั่งของพนกังานเจา้หน้าท่ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือภายในเจ็ด
วนันบัแต่วนัท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีไดมี้ค าสั่งสั่งให้บุคคล ดงักล่าวปฏิบติัตามค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ี 
และใหถื้อวา่ค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมาตั้งแต่ตน้ 

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่มีหนงัสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค  าสั่งของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีเป็นอนัส้ินผล 
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มาตรา ๓๒ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวั 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินและพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
การอทุธรณ์ 

 
มาตรา ๓๔ ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรือเจา้ของท่ีดินผูใ้ดไม่พอใจค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว          
ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่ง 

ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูอ้อกค าสั่งตามวรรคหน่ึงในฐานะเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินใหอุ้ทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของ          
เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ถา้ผูอุ้ทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ให้ยื่น     
ค  าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์  ในกรณีเช่นน้ี  ผู ้ว่าราชการจังหวดัหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลา             
โดยมีเง่ือนไขหรือไม่ก็ได ้หรือจะสั่งใหว้างเงินหรือหลกัทรัพยป์ระกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนก็ได ้

ให้ผู ้ว่าราชการจังหวดัหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี  พิจารณาค าวินิจฉัยอุทธรณ์          
ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 

ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๓๕ ผูใ้ดท าการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือท าการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

โดยไม่ไดรั้บใบรับแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคส่ี แลว้แต่
กรณี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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หากการกระท าตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑)       
ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๖ ผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน    
สามหม่ืนบาทและปรับเป็นรายวนัอีกวนัละไม่เกินหน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ียงัไม่ปฏิบติัตาม 

มาตรา ๓๗ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนกังานเจา้หน้าท่ีใน
การปฏิบติัการตามมาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

มาตรา ๓๙ ผูขุ้ดดินผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผูใ้ดไดรั้บค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งนั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผูใ้ดไดรั้บค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหจ้ดัการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
หรือจดัการแกไ้ขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งนั้น ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทและปรับเป็นรายวนัอีกวนัละไม่เกินหา้ร้อยบาท 
ตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบติัตาม 

มาตรา ๔๒ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีนอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสองใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผูต้อ้งหาไดเ้ม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระ
ค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนัแลว้ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาอาญา 

มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีหา้งหุน้ส่วน บริษทัหรือนิติบุคคลอ่ืนกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
กรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการกระท าอนัเป็นความผดินั้น ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติั
ไวส้ าหรับความผดินั้นๆ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่การกระท านั้นไดก้ระท าโดยตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมดว้ย 

มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ถือวา่เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีอยูใ่กลชิ้ดหรือติดต่อกบัท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนและไดรั้บความเสียหาย เน่ืองจากการกระท า
ความผดินั้น  เป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญา 
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๔๕ ผูใ้ดขุดดินหรือถมดินอนัมีลกัษณะที่ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่นตาม
พระราชบญัญติัน้ีอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลใช้บงัคบัในทอ้งท่ีใด  ให้ปฏิบติัตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๒๖ แลว้แต่กรณี ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบัในทอ้งท่ีนั้น และเม่ือได้
ด าเนินการแลว้ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บใบรับแจง้ตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
              ชวน หลีกภยั 
             นายกรัฐมนตรี 
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อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 

ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจง้การขดุดินหรือถมดิน   ฉบบัละ  ๒,๐๐๐   บาท 
(๒) ค่าคดัส าเนาหรือถ่ายเอกสาร     หนา้ละ             ๕  บาท 
 
ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ี   ใหจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็นและใชจ่้ายไปจริง 
       ขดุดินหรือถมดิน 
(๒) ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบ   ใหจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็นตามระเบียบของ 
        สถานท่ีขดุดินหรือถมดิน     ทางราชการแก่ผูไ้ปท างานเท่าอตัรา 

ของทางราชการ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีปัจจุบนัมีการขุดดินเพื่อน าดินไปถม
พื้นท่ีท่ีท าการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอ่ืนอย่างกวา้งขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าว          
ยงัไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัย           
ของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขต
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาและบริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
ใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง และในทอ้งท่ี
อ่ืนท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดเป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ จึงจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติัน้ี 
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*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๙ ในพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหแ้กไ้ขค าวา่ “กรมโยธาธิการ” 

เป็น “กรมโยธาธิการและผงัเมือง” ค าวา่ “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง” 
และค าวา่ “ผูแ้ทนส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม” เป็น“ผูแ้ทนส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัให้จดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้การตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว้ และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวได้บญัญติัให้โอนอ านาจหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีโอนไปดว้ย ฉะนั้น เพื่ออนุวติัให้เป็นไป
ตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบญัญติัของ
กฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าท่ีว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือ
ผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแล้ว โดยแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมาย        
ให้มีการเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการให้ตรงกบั
การโอนอ านาจหน้าท่ี  และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอน       
จากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว้ ซ่ึงเป็นการ
แกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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พระราชบัญญตั ิ
ที่ราชพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

-------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เป็นปีท่ี ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ    

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบญัญัติข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยินยอม    

ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ ในพระราชบญัญติัน้ี 
หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

มาตรา ๔ ท่ีราชพสัดุ หมายความวา่ อสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินทุกชนิด 
เวน้แต่สาธารณสมบติัของแผน่ดิน ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลบัมาเป็นของแผ่นดิน
โดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนท่ี ๕๔/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑/๕ มีนาคม ๒๕๑๘ 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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(๒) อสังหาริมทรัพยส์ าหรับพลเมืองใชห้รือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ของพลเมืองใชร่้วมกนั
เป็นตน้วา่ ท่ีชายตล่ิง ทางน ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 

ส่วนอสังหาริมทรัพยข์องรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองท้องถ่ิน     
ไม่ถือวา่เป็นท่ีราชพสัดุ 

มาตรา ๕ ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีราชพสัดุ 
บรรดาท่ีราชพสัดุท่ีกระทรวง ทบวง กรมใดไดม้าโดยการเวนคืนหรือการแลกเปล่ียนหรือ

โดยประการอ่ืน  ให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธ์ิในท่ีราชพัสดุนั้ น  ทั้ งน้ียกเว้นท่ีดินท่ีได้มา              
โดยการเวนคืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการท่ีราชพสัดุ” ประกอบดว้ย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นประธาน ปลดักระทรวงการคลงัเป็นรองประธาน ปลดักระทรวง
กลาโหม  ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง*เป็นกรรมการ อธิบดี
กรมธนารักษ ์เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผูอ้  านวยการกองรักษาที่หลวง  กรมธนารักษ์เป็น
กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีการในการปกครอง
ดูแล บ ารุงรักษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์ เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด ใหต้ราเป็นกฎกระทรวง 
มาตรา ๗ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงจ านวน

ของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้รองประธาน 
กรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ถา้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน        

ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๘ การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพสัดุเฉพาะท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินท่ีใช้

เพื่อประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ ให้กระท าโดยพระราชบญัญติั ส่วนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพสัดุอ่ืน 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การตราพระราชบญัญติัตามวรรคหน่ึง ใหมี้แผนท่ีแสดงเขตท่ีราชพสัดุแนบทา้ยดว้ย 
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มาตรา ๙ ท่ีราชพสัดุเฉพาะท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผน่ดินโดยเฉพาะ เม่ือเลิกใชเ้พื่อประโยชน์เช่นนั้น หรือเม่ือส้ินสภาพการเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินแลว้ 
หรือท่ีราชพสัดุท่ีทางราชการหวงหา้มไวแ้ละทางราชการไม่ประสงคจ์ะหวงหา้มอีกต่อไป ให้ถอนสภาพการ
เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน หรือถอนการหวงห้ามแลว้แต่กรณี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มี
แผนท่ีแสดงเขตท่ีดินแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกานั้นดว้ย 

มาตรา ๑๐ ในระหวา่งท่ียงัมิไดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา  ๖ 
และมาตรา ๘ ใหใ้ชร้ะเบียบการปกครองและจดัประโยชน์ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างราชพสัดุ พุทธศกัราช ๒๔๘๕ 
บงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าวเท่าท่ีไม่ขดักบัพระราชบญัญติัน้ี 
แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๑๑ บรรดาท่ีราชพสัดุท่ีกระทรวง  ทบวง  กรม ไดม้าโดยกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์หรือโดยการแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิกบัเอกชน  หรือโดยประการอ่ืน ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั ใหโ้อนมาเป็นของกระทรวงการคลงั 

มาตรา ๑๒ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
           สัญญา ธรรมศกัด์ิ 
              นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีไม่มีกฎหมายว่าดว้ย   
การปกครองดูแลรักษาท่ีราชพสัดุให้เป็นไปโดยมีระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน ท าให้เกิดปัญหายุง่ยาก
ในทางปฏิบติัหลายประการ สมควรให้มีกฎหมายว่าดว้ยการจดัระเบียบท่ีราชพสัดุข้ึนโดยเฉพาะ โดยให้
กระทรวงการคลงัมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการน้ี เพื่อการประหยดัและขจดัปัญหางานซ ้ าและซ้อนกนั จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
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พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใ ห้เป็นไป          

ตามพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๖๑ ในพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้แกไ้ขค า วา่ “ผูอ้  านวยการส านกั

ผงัเมือง” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัให้จดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้การตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าท่ี         
ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการ
ใหม่ โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัอ านาจหน้าท่ีท่ีโอนไปดว้ย ฉะนั้น เพื่ออนุมติัให้
เป็นไปตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติั
ของกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดย
ไม่ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหนา้ท่ีวา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือ
ผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้มี
การเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกับ     
การโอนอ านาจหน้าท่ี  และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอน       
จากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซ่ึงเป็น      
การแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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พระราชบัญญตั ิ
การจดัสรรที่ดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

------------------------ 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ   

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน 
พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้
กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม   
ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.๒๕๔๓" 
มาตรา ๒*พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศ        

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
*[รก.๒๕๔๓/๔๕ก/๑/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓] 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวติั  ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน           

พ ศ. ๒๕๑๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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"การจดัสรรท่ีดิน" หมายความว่า การจ าหน่ายท่ีดินท่ีได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกนัตั้งแต่  
สิบแปลงข้ึนไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากท่ีดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากท่ีดินหลายแปลงท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนั
โดยไดรั้บทรัพยสิ์นหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการด าเนินการดงักล่าวท่ีไดมี้
การแบ่งท่ีดินเป็นแปลงย่อยไวไ้ม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งท่ีดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปีเม่ือ
รวมกนัแลว้มีจ านวนตั้งแต่สิบแปลงข้ึนไปดว้ย 

"สิทธิในท่ีดิน" หมายความวา่ กรรมสิทธ์ิและใหห้มายความรวมถึงสิทธิครอบครองดว้ย 
"ใบอนุญาต" หมายความวา่ ใบอนุญาตใหท้ าการจดัสรรท่ีดิน 
"ผูจ้ดัสรรท่ีดิน" หมายความวา่ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ท าการจดัสรรท่ีดินและให้หมายความ

รวมถึงผูรั้บโอนใบอนุญาตดว้ย 
"ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร" หมายความวา่ ผูท้  าสัญญากบัผูจ้ดัสรรท่ีดินเพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดินจดัสรร

และใหห้มายความรวมถึงผูรั้บโอนสิทธิในท่ีดินคนต่อไปดว้ย 
"บริการสาธารณะ" หมายความว่า การให้บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกในโครงการ

จดัสรรท่ีดินท่ีก าหนดไวใ้นโครงการท่ีขออนุญาตจดัสรรท่ีดินตามมาตรา ๒๓ (๔) 
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจงัหวดั 
"พนกังานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ เจา้พนกังานท่ีดินซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัการในการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
"รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การจดัสรรท่ีดินของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท าการจดัสรรท่ีดินตามกฎหมาย 
(๒) การจดัสรรท่ีดินท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและ       

ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ีและก าหนดกิจการอ่ืน
เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการจัดสรรทีด่ิน 

 
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงมหาดไทย 

เป็นประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค เลขาธิการส านักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการผงัเมือง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดี
กรมโยธาธิการ  และผู ้ทรงคุณวุฒิ อีกหกคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู ้มีความรู้ ความสามารถ  หรือ
ประสบการณ์ในดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์การผงัเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย เป็นกรรมการ 
และอธิบดีกรมท่ีดินเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให้แต่งตั้ งจากผูแ้ทนภาคเอกชนซ่ึงเป็นผูด้  าเนิน
กิจการเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

มาตรา ๘ คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการจดัสรรท่ีดิน
โดยทัว่ไป รวมทั้งใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดนโยบายการจดัสรรท่ีดิน 
(๒) วางระเบียบเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดิน 
(๓)ใหค้วามเห็นชอบขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินท่ีคณะกรรมการเสนอ             

 ตามมาตรา ๑๔ (๑) 
(๔)ก าหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจดัสรรเพื่อใหผู้ข้อใบอนุญาต      

ท าการจดัสรรท่ีดินใชใ้นการประกอบกิจการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๕)วนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินตามค าร้องหรือค าอุทธรณ์ของ                

 ผูข้อใบอนุญาตท าการจดัสรรท่ีดินหรือผูจ้ดัสรรท่ีดิน 
(๖) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
ระเบียบตาม (๒) เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
มาตรา ๙ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ

ติดต่อกนัมิได ้
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มาตรา ๑๐ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้
จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหอ้อกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ี หรือ

หยอ่นความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้

กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง

ผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของผูซ่ึ้งตนแทน 

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงมี เสียงหน่ึง              
ในการลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๓ ใหมี้คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจงัหวดัทุกจงัหวดัดงัน้ี 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย 

อธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน
ส านักงานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมการผงัเมือง ผูแ้ทนกรมชลประทาน ผูแ้ทน
ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม และผูท้รงคุณวุฒิอีกส่ีคน ซ่ึงปลดักระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็น
กรรมการ และผูแ้ทนกรมท่ีดินเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจงัหวดัอ่ืน ให้มีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจงัหวดั  ประกอบด้วย ผูว้่าราชการ
จงัหวดัหรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ อยัการจงัหวดั   
ซ่ึงเป็นหวัหนา้ท่ีท าการอยัการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั ผงัเมืองจงัหวดั โยธาธิการจงัหวดั ผูแ้ทนกรมชลประทาน 
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู ้ทรงคุณวุฒิ อีกส่ีคน  ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ ง                 
เป็นกรรมการ และเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีท่ีเป็นการพิจารณาหรืออนุมัติเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินท่ีตั้ งอยู่ในเขตองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ให้ผูแ้ทนผูบ้ริหารองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งนั้นเป็นกรรมการร่วมด้วย    
แห่งละหน่ึงคน 

การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ให้ปลดักระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง
จากภาคเอกชนซ่ึงไม่ได้เป็นผูจ้ดัสรรท่ีดิน และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้าน     
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์การผงัเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการจัดสรรท่ีดินภายในจังหวดั           
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจดัสรร
ท่ีดินกลาง 

(๒) พิจารณาเก่ียวกบัค าขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิก
ถอนการโอนใบอนุญาตใหจ้ดัสรรท่ีดิน 

(๓) ตรวจสอบการจดัสรรท่ีดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผงั  โครงการ หรือวิธีการท่ีได้รับ
อนุญาต 

(๔) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
ขอ้ก าหนดตาม (๑) เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีให้คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง

และคณะกรรมการ มีอ านาจเรียกเป็นหนงัสือให้บุคคลใดมาให้ขอ้เท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น ค าแนะน า
ทางวชิาการ หรือใหส่้งเอกสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดิน หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรร
ท่ีดินตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๑๖ การออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้คณะกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจดัท าแผนผงั โครงการ และวิธีการในการจดัสรรท่ีดิน เพื่อประโยชน์เก่ียวกับ         
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภยั การสาธารณูปโภค
และการผงัเมือง ตลอดจนการอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจดัสรรท่ีดินให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งท่ีของจงัหวดันั้น
โดยใหก้ าหนดเง่ือนไขในส่ิงต่อไปน้ีดว้ย คือ 
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(๑) ขนาดความกวา้งและความยาวต ่าสุด  หรือเน้ือท่ีจ านวนน้อยท่ีสุดของท่ีดินแปลงย่อย    
ท่ีจะจดัสรรได ้

(๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่าง ๆ ทางเดินและทางเท้าในท่ีดินจดัสรร
ทั้งหมด รวมทั้งการต่อเช่ือมกบัถนนหรือทางสายนอกท่ีดินจดัสรร 

(๓) ระบบการระบายน ้า การบ าบดัน ้าเสีย และการก าจดัขยะส่ิงปฏิกลู 
(๔) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นต่อการรักษา

สภาพแวดลอ้ม การส่งเสริมสภาพความเป็นอยู ่และการบริหารชุมชน 
มาตรา ๑๗  ให้น ามาตรา  ๙  มาตรา ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับแก่

คณะกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางและ

คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อให้พิจารณาหรือกระท า        
การอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการมอบหมายได ้เวน้แต่การด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) 

คณะอนุกรรมการและบุคคลซ่ึงคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการแต่งตั้ง 
มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการในกิจการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

มาตรา ๑๙ ใหน้ ามาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ให้คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ เป็นเจา้พนกังานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตจัดสรรทีด่ิน 

 
มาตรา ๒๑  หา้มมิใหผู้ใ้ดท าการจดัสรรท่ีดิน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๒๒ ผูใ้ดขอแบ่งแยกท่ีดินเป็นแปลงยอ่ยมีจ านวนตั้งแต่สิบแปลงข้ึนไปและไม่อาจแสดง
ให้เป็นท่ีเช่ือไดว้า่มิใช่เป็นการแบ่งแยกท่ีดินเพื่อการจดัสรรท่ีดิน ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีแจง้ให้ผูข้อด าเนินการ
ยื่นค าขอท าการจดัสรรท่ีดินและรอการด าเนินการเร่ืองการแบ่งแยกท่ีดินไวก่้อน หากผูข้อไม่เห็นด้วย         
ใหมี้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในก าหนดส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
ไดรั้บอุทธรณ์ ถา้คณะกรรมการมิไดมี้ค าวนิิจฉยัภายในก าหนดเวลาดงักล่าวใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการ
เร่ืองการแบ่งแยกท่ีดินนั้นต่อไป 

เม่ือคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใดแลว้  ให้แจง้ค าวินิจฉัยเป็นหนงัสือ   
ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีค าวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ            
ใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา ๒๓ ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการจดัสรรท่ีดินใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือ
เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาแห่งทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู ่พร้อมหลกัฐานและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(๑) โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีมีช่ือผูข้อใบอนุญาตท าการจดัสรร
ท่ีดินเป็นผู ้มีสิทธิในท่ีดิน  โดยท่ีดินนั้ นต้องปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เวน้แต่บุริมสิทธิในมูลซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย ์

(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีขอท าการจดัสรรท่ีดินมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์หรือ
ภาระการจ านอง ใหแ้สดงบนัทึกความยนิยอมใหท้ าการจดัสรรท่ีดินของผูท้รงบุริมสิทธิหรือผูรั้บจ านองและ
จ านวนเงินท่ีผูท้รงบุริมสิทธิหรือผูรั้บจ านองจะไดรั้บช าระหน้ีจากท่ีดินแปลงยอ่ยแต่ละแปลง และตอ้งระบุ
ดว้ยวา่ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณูปโภคหรือท่ีดินท่ีใชเ้พื่อบริการสาธารณะไม่ตอ้งรับภาระหน้ีบุริมสิทธิหรือจ านอง
ดงักล่าว 

(๓) แผนผงัแสดงจ านวนท่ีดินแปลงย่อยท่ีจะขอจัดสรรและเน้ือท่ีโดยประมาณของ          
แต่ละแปลง 

(๔) โครงการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจดัสรร การจดัให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
รวมทั้งการปรับปรุงอ่ืนตามควรแก่สภาพของทอ้งถ่ิน โดยแสดงแผนผงั รายละเอียดและรายการก่อสร้าง
ประมาณการค่าก่อสร้าง และก าหนดเวลาท่ีจะจดัท าให้แล้วเสร็จ ในกรณีท่ีได้มีการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอ
จดัสรรหรือได้จดัท าสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนขอท าการ
จดัสรรท่ีดิน ใหแ้สดงแผนผงัรายละเอียดและรายการก่อสร้างท่ีไดจ้ดัท าแลว้เสร็จนั้นดว้ย 

(๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
(๖) วธีิการจ าหน่ายท่ีดินจดัสรรและการช าระราคาหรือค่าตอบแทน 
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(๗) ภาระผกูพนัต่าง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัท่ีดินท่ีขอจดัสรรนั้น 
(๘) แบบสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจดัสรร 
(๙) ท่ีตั้งส านกังานของผูข้อใบอนุญาตท าการจดัสรรท่ีดิน 
(๑๐) ช่ือธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนด ซ่ึงจะเป็น

ผู ้ค  ้ าประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินและค ้ าประกัน             
การบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตให้ผูใ้ดท าการจดัสรรท่ีดินและ      
ผูน้ั้นยงัมิไดจ้ดัให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินหรือด าเนินการยงัไม่แล้ว
เสร็จตามแผนผงัและโครงการ คณะกรรมการจะตอ้งให้ผูข้อใบอนุญาตท าการจดัสรรท่ีดินจัดหาธนาคาร
หรือสถาบนัการเงินท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนดมาท าสัญญาค ้าประกนักบัคณะกรรมการวา่ ถา้
ผูข้อใบอนุญาตท าการจดัสรรท่ีดินไม่จดัให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงท่ีดินให้
แลว้เสร็จตามแผนผงั โครงการ และก าหนดเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้หรือมีกรณีท่ีเช่ือได้ว่าจะไม่แลว้เสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามท่ีได้รับอนุญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้  ้ าประกันต้องช าระเงินให้แก่
คณะกรรมการตามจ านวนท่ีคณะกรรมการก าหนดไวใ้นสัญญาค ้ าประกันภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด เพื่อคณะกรรมการจะได้ใช้เงินนั้นในการด าเนินการจดัให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
หรือปรับปรุงท่ีดินนั้นให้แลว้เสร็จตามแผนผงัและโครงการท่ีไดรั้บอนุญาต และถา้มีเงินเหลือใหคื้นแก่ผูค้  ้า
ประกนัโดยไม่ชกัชา้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูค้  ้ าประกนัรับไปด าเนินการจดัให้มีสาธาณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะหรือปรับปรุงท่ีดินให้แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนดแทนการเรียกให้ผูค้  ้ า
ประกันช าระเงินก็ได ้ถ้าผูค้  ้ าประกนัไม่เร่ิมท าการในเวลาอนัควรหรือไม่ท าให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
คณะกรรมการมีอ านาจเรียกใหผู้ค้  ้าประกนัช าระเงินดงักล่าวตามวรรคหน่ึงได ้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการให้ผูข้อใบอนุญาตท าการจดัสรรท่ีดินจดัหาธนาคารหรือสถาบนั
การเงินมาท าสัญญาค ้ าประกันตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตอ้งให้ผูข้อใบอนุญาตท าการจดัสรรท่ีดิน       
ท  าหนงัสือรับรองกบัคณะกรรมการดว้ยว่า ถา้จ านวนเงินท่ีผูค้  ้ าประกนัไดค้  ้าประกนัไวไ้ม่เพียงพอแก่การ
ด าเนินการตามวรรคหน่ึงก็ดี หรือผูค้  ้ าประกนัไม่จ่ายเงินตามท่ีประกนัไวท้ั้ งหมดหรือบางส่วนก็ดี ผูข้อ
ใบอนุญาตท าการจดัสรรท่ีดินจะเป็นผูจ่้ายเงินตามจ านวนท่ีขาดใหค้ณะกรรมการเพื่อด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 

ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาท่ีท ากบัคณะกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการมีอ านาจฟ้อง
และต่อสู้คดีในนามคณะกรรมการ 
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การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงิน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกลางก าหนด 

มาตรา ๒๕ การพิจารณาแผนผงั โครงการ และวิธีการในการจดัสรรท่ีดินใหค้ณะกรรมการ
กระท าใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา
ได้รับค าขอ ถา้คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร ใหถื้อวา่คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนผงัโครงการ และวธีิการในการจดัสรรท่ีดินนั้นแลว้ 

การพิจารณาแผนผงั โครงการ และวิธีการในการจดัสรรท่ีดินตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป   
ตามขั้นตอน หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนด 

มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ท าการจดัสรร
ท่ีดิน ผูข้อใบอนุญาตท าการจดัสรรท่ีดินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง ภายในสามสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่ง และใหค้ณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ หากคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางไม่วนิิจฉยัให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูอุ้ทธรณ์ไดรั้บความเห็นชอบหรือไดรั้บอนุญาตใหท้ าการจดัสรรท่ีดิน 

ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา ๒๗ การออกใบอนุญาตให้ท าการจดัสรรท่ีดิน  ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาต
ภายในก าหนดเจด็วนันบัแต่ 

(๑) วนัท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือวา่ไดใ้ห้ความเห็นชอบ แผนผงั โครงการ 
และวธีิการในการจดัสรรท่ีดินตามมาตรา ๒๕ หรือ 

(๒) วนัท่ีไดรั้บทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางกรณีท่ีคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกลางเห็นควรอนุญาตให้ท าการจดัสรรท่ีดิน  หรือนับแต่วนัท่ีถือว่าผูอุ้ทธรณ์ได้รับอนุญาต       
ใหท้  าการจดัสรรท่ีดินตามมาตรา ๒๖ 

เม่ือคณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู ้ใดท าการจัดสรรท่ีดินแล้ว  ให้คณะกรรมการ        
แจง้ใหผู้ท้  าการจดัสรรท่ีดินทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 

มาตรา ๒๘ เม่ือไดอ้อกใบอนุญาตให้ผูใ้ดท าการจดัสรรท่ีดินแลว้ ให้คณะกรรมการรีบส่ง
ใบอนุญาตพร้อมทั้ งแผนผงั โครงการ และวิธีการท่ีคณะกรรมการอนุญาตไปยงัพนักงานเจ้าหน้าท่ี           
แห่งท้องท่ีซ่ึงท่ีดินจดัสรรนั้นตั้ งอยู่ เพื่อให้จดแจ้งในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์    
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการวา่ท่ีดินนั้นอยู่ภายใตก้ารจดัสรรท่ีดิน และ
เม่ือได้ออกโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแลว้ ให้จดแจง้ไวใ้น
โฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีแบ่งแยกทุกฉบบั 
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มาตรา ๒๙ การโฆษณาโครงการจัดสรรท่ีดินในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีก าหนดไว ้        
ในมาตรา ๒๓ ขอ้ความในโฆษณาจะตอ้งตรงกบัหลกัฐานและรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นค าขออนุญาตดว้ย 

มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีท่ีดินจดัสรรมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์หรือการจ านอง
ติดอยู่ เม่ือได้ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีดินท่ีแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้ว           
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดแจ้งบุริมสิท ธิหรือการจ านองนั้ นในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ท่ีแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยทุกฉบบั พร้อมทั้งระบุจ านวนเงินท่ีผูท้รงบุริมสิทธิหรือผูรั้บจ านองจะ
ไดรั้บช าระหน้ีจากท่ีดินแปลงยอ่ยแต่ละแปลงในสารบญัส าหรับจดทะเบียนดว้ยและให้ถือวา่ท่ีดินแปลงยอ่ย
แต่ละแปลงเป็นประกนัหน้ีบุริมสิทธิหรือหน้ีจ านองตามจ านวนเงินท่ีระบุไวน้ั้น 

ให้ท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใช้เพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิ       
ในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยแ์ละภาระการจ านอง 
 

หมวด ๓ 
การด าเนินการจัดสรรทีด่ิน 

 
มาตรา ๓๑ ให้ผู ้จ ัดสรรท่ีดินแสดงใบอนุญาต  แผนผัง โครงการ  และวิธีการตามท่ี

คณะกรรมการอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ส านกังานท่ีท าการจดัสรรท่ีดิน 
 ถา้ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคญัให้ผูจ้ดัสรรท่ีดินยื่นค าขอรับใบแทนตาม

แบบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนดต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีทราบการสูญ
หายหรือช ารุด 

มาตรา ๓๒ ถา้ผูจ้ดัสรรท่ีดินประสงค์จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนผงั โครงการหรือวิธีการ     
ท่ีได้รับอนุญาต ให้ผูจ้ดัสรรท่ีดินยื่นค าขอต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดัสาขา
ตามแบบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนด พร้อมทั้ งแผนผงั โครงการหรือวิธีการท่ีจะแก้ไข
เปล่ียนแปลง พร้อมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู ้ค  ้ าประกันเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา 

ในการพิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนผงั โครงการ หรือวิธีการท่ีไดย้ื่นไวต้ามวรรคหน่ึง 
ใหน้ ามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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มาตรา ๓๓ เม่ือได้รับใบอนุญาตแล้วห้ามมิให้ผูจ้ดัสรรท่ีดินท านิติกรรมกับบุคคลใด      
อนัก่อให้เกิดภาระผกูพนัแก่ท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใชเ้พื่อบริการสาธารณะ เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการจดัสรร
ท่ีดินกลางก าหนด 

การก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ท่ีดินอ่ืนนอกจากท่ีดินอันเป็นสาธารณูปโภคและท่ีดิน            
ท่ีใชเ้พื่อบริการสาธารณะ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนด 

มาตรา ๓๔ สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจดัสรรระหว่างผูจ้ดัสรรท่ีดินกบัผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร   
ตอ้งท าตามแบบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนด 

สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินตามวรรคหน่ึงส่วนใด หากมิได้ท าตามแบบท่ีคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกลางก าหนดและไม่เป็นคุณต่อผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร สัญญาส่วนนั้นไม่มีผลใชบ้งัคบั 

มาตรา๓๕ในการช าระราคาท่ีดิน หรือการช าระหน้ีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์
หรือหน้ีจ านองจากผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร ให้ผูรั้บเงินออกหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ   ผูรั้บเงินให้แก่ผูซ้ื้อ
ท่ีดินจดัสรร และใหถื้อวา่หลกัฐานการช าระเงินดงักล่าวเป็นหลกัฐานแสดงการช าระราคาท่ีดินจดัสรร 

มาตรา ๓๖ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนท่ีดินท่ีท าการจดัสรรให้แก่ผูซ้ื้อท่ีดิน
จดัสรรตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจดัสรร ผูจ้ดัสรรท่ีดินตอ้งโอนท่ีดินให้แก่ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรโดยปลอด
จากบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยแ์ละภาระการจ านองในท่ีดินนั้น 

ถ้าผูจ้ดัสรรท่ีดินไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรมีสิทธิช าระหน้ีบุริมสิทธิ    
ในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยห์รือหน้ีจ านองต่อผูท้รงบุริมสิทธิหรือผูรั้บจ านองได ้โดยให้ถือว่าเป็นการ
ช าระราคาท่ีดินแก่ผูจ้ดัสรรท่ีดินส่วนหน่ึงดว้ย 

มาตรา ๓๗ เม่ือผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรไดช้ าระราคาท่ีดินครบถว้นตามสัญญาจะซ้ือจะขายแลว้ 
ให้ถือวา่ท่ีดินนั้นพน้จากการยึดหรืออายดัทั้งปวง ให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรน าหลกัฐานเป็นหนงัสือท่ีแสดงวา่ได้
ช าระราคาดงักล่าวพร้อมดว้ยหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะ
ซ้ือจะขายท่ีดินจดัสรรต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี เม่ือได้รับเอกสารและหลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรต่อไป 

ถา้ท่ีดินจดัสรรตามวรรคหน่ึงมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยห์รือ
การจ านองและมีหลกัฐานการช าระหน้ีบุริมสิทธิหรือจ านองครบถว้นแลว้ ให้ท่ีดินนั้นปลอดจากบุริมสิทธิ
ในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยห์รือภาระการจ านอง และให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร 
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ในกรณีท่ีผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรไม่สามารถน าหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาแสดงต่อพนกังาน
เจา้หน้าท่ีไดเ้พราะบุคคลอ่ืนยึดถือหรือครอบครองไว้ เม่ือผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรร้องขอให้พนักงานเจา้หน้าท่ี       
มีอ านาจเรียกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินจากบุคคลท่ียดึถือหรือครอบครองไวม้าด าเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรได ้

เม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีบุคคลท่ียึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิ    
ในท่ีดินไดรั้บแจง้หรือถือวา่ไดรั้บแจง้ค าสั่งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคสาม ถา้ยงัไม่มีการส่งมอบหนงัสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินให้แก่พนกังานเจา้หน้าท่ี ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจออกใบแทนหนงัสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินเพื่อด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแ้ก่ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรได ้

มาตรา ๓๘ ถ้าผูจ้ดัสรรท่ีดินประสงค์จะโอนใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการ   
ตามแบบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนด 

เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าการโอนนั้นไม่เป็นท่ีเสียหายแก่ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรและธนาคาร
หรือสถาบันการเงินซ่ึงเป็นผูค้  ้ าประกันตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสองได้ยินยอมด้วยแล้ว         
ใหค้ณะกรรมการอนุญาตใหโ้อนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๙ เม่ือไดโ้อนใบอนุญาตให้แก่ผูรั้บโอนแลว้ ให้บรรดาสิทธิและหนา้ท่ีของผูโ้อน

ซ่ึงมีต่อผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรตกไปยงัผูรั้บโอน 
มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดินตาย  ให้ผูจ้ดัการมรดกหรือทายาทยื่นค าขอรับโอน

ใบอนุญาตตามแบบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนดต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ผูจ้ดัสรรท่ีดินตาย หรือภายในก าหนดเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรขยายให้ เม่ือคณะกรรมการสอบสวน
แลว้เห็นวา่ผูย้ืน่ค  าขอมีสิทธิในท่ีดินท่ีจดัสรร ให้คณะกรรมการโอนใบอนุญาตให้แก่ผูย้ื่นค าขอรับโอน และ
ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหธ้นาคารหรือสถาบนัการเงินและผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรทราบ 

ถา้ผูจ้ดัสรรท่ีดินท่ีตายไม่มีผูจ้ดัการมรดกหรือทายาท หรือมีแต่ผูจ้ดัการมรดกหรือทายาท
มิไดย้ื่นค าขอต่อคณะกรรมการภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรช าระราคาท่ีดินตาม
สัญญาจะซ้ือจะขายต่อส านกังานวางทรัพย ์และใหน้ ามาตรา ๒๔ วรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เม่ือผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรไดช้ าระราคาท่ีดินครบถว้นตามสัญญาจะซ้ือจะขายแลว้ ให้น ามาตรา 
๓๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดินตาย ไม่วา่จะมีผูจ้ดัการมรดกหรือทายาทผูรั้บโอนใบอนุญาตต่อไป
หรือไม่ ให้ถือว่าธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีเป็นผูค้  ้ าประกนัตามมาตรา ๒๔หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง 
ยงัคงผกูพนัอยูต่ามสัญญาค ้าประกนันั้น 
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มาตรา ๔๑ เม่ือมีการบงัคบัคดีท่ีดินท่ีท าการจดัสรรของผูจ้ดัสรรท่ีดิน  ให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร
ช าระราคาท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีหรือเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
แทนการช าระต่อบุคคลท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และในระหวา่งท่ีผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรมิไดป้ฏิบติัผดิสัญญาจะซ้ือ
จะขาย ให้งดการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายท่ีดินจดัสรรนั้นไวก่้อน เวน้แต่จะเป็นการขายทอดตลาดท่ีดิน
จดัสรรทั้งโครงการตามวรรคส่ี 

เม่ือผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรช าระราคาท่ีดินครบถว้นตามสัญญาจะซ้ือจะขายแลว้ ให้ท่ีดินจดัสรร
นั้นพน้จากการยึด อายดั หรือการบงัคบัคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้น าความในมาตรา ๓๗     
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เม่ือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรแล้ว ให้พนักงานเจา้หน้าท่ี   
แจง้ให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีหรือเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยท์ราบถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และ
การพน้จากการยดึ อายดั หรือการบงัคบัคดีของท่ีดินแปลงนั้นภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดทะเบียน 

ในการขายทอดตลาดท่ีดินจดัสรรทั้งโครงการ ผูซ้ื้อจะตอ้งรับโอนใบอนุญาตให้ท าการ
จดัสรรท่ีดินและรับไปทั้งสิทธิและหนา้ท่ีท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดินมีต่อผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร 

มาตรา ๔๒ ในกรณีนิติบุคคลเป็นผูด้  าเนินการจดัสรรท่ีดินและนิติบุคคลนั้นตอ้งเลิกไป  
โดยยงัมิได้ด าเนินการตามแผนผงัและโครงการท่ีได้รับอนุญาตหรือด าเนินการยงัไม่ครบถ้วน ให้น า     
มาตรา ๔๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

 
มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดินได้จดัให้มีข้ึนเพื่อการจดัสรรท่ีดินตามแผนผงั

และโครงการท่ีไดรั้บอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยูใ่นภาระจ ายอม เพื่อประโยชน์แก่ท่ีดิน
จดัสรร และให้เป็นหนา้ท่ีของผูจ้ดัสรรท่ีดินท่ีจะบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคดงักล่าวให้คงสภาพดงัเช่นท่ีได้
จดัท าข้ึนนั้นต่อไป และจะกระท าการใดอนัเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจ ายอมลดไปหรือเส่ือมความ
สะดวกมิได ้

ให้ผูจ้ดัสรรท่ีดินจดัหาธนาคารหรือสถาบนัการเงินมาท าสัญญาค ้าประกนัการบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคซ่ึงผูจ้ดัสรรท่ีดินไดจ้ดัให้มีข้ึน และยงัอยูใ่นความรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาของผูจ้ดัสรร
ท่ีดินตามวรรคหน่ึงกบัคณะกรรมการ และใหน้ ามาตรา ๒๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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มาตรา ๔๔ ผูจ้ดัสรรท่ีดินจะพ้นจากหน้าท่ีบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓      
เม่ือได้มีการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดินรับผิดชอบ    
การบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลว้ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรตามพระราชบญัญติัน้ี หรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับโอนทรัพยสิ์นดงักล่าวไปจดัการและดูแลบ ารุงรักษา ภายในเวลาท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดิน
ก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูจ้ดัสรรท่ีดิน 

(๒ ) ผู ้จ ัดสรรท่ีดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด          
เพื่อการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 

(๓) ผูจ้ดัสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนทรัพยสิ์นดงักล่าวใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์ 
การด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง

ก าหนด   ทั้งน้ี โดยตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัสรรท่ีดินรับผิดชอบจ านวนเงินค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนหน่ึงดว้ย 

มาตรา ๔๕ การจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร ให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรจ านวนไม่น้อยกว่า    
ก่ึงหน่ึงของจ านวนแปลงย่อยตามแผนผงัโครงการมีมติให้จดัตั้ง และแต่งตั้งตวัแทนยื่นค าขอจดทะเบียน    
ต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาพร้อมดว้ย ขอ้บงัคบัท่ีมีรายการตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
(๒) วตัถุประสงค ์
(๓) ท่ีตั้งส านกังาน 
(๔) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจ านวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งการพน้จาก

ต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรร 
(๕) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน 
(๖) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
(๗) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 
การขอจดทะเบียนจดัตั้ ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร     

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๖ ใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรท่ีจดทะเบียนแลว้มีฐานะเป็นนิติบุคคล                  
ให้ นิ ติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู ้ด าเนินกิจการ             

ของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก 
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คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรรเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรในกิจการอนัเก่ียวกบั
บุคคลภายนอก 

มาตรา ๔๗ เม่ือจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรตามมาตรา ๔๕ แล้ว ให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร   
ทุกรายเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

ในกรณีท่ีมีท่ีดินจดัสรรแปลงย่อยท่ียงัไม่มีผูใ้ดซ้ือหรือได้โอนกลบัมาเป็นของผูจ้ดัสรร
ท่ีดินใหผู้จ้ดัสรรท่ีดินเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ของผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร ใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรมีอ านาจหนา้ท่ี 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภค 
(๒) ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการอยูอ่าศยัและการจราจรภายในท่ีดินจดัสรร 

(๓) เรียกเก็บเงินค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคในส่วนท่ีนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรรมีหนา้ท่ีบ ารุงรักษาจากสมาชิก 

(๔) ยื่นค าร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเก่ียวกับกรณีท่ีกระทบสิทธิหรือ
ประโยชน์ของสมาชิกจ านวนตั้งแต่สิบรายข้ึนไป 

(๕) จดัให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวสัดิการของสมาชิก  หรือจดัสรรเงินหรือทรัพยสิ์น    
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

(๖) ด าเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรร      
ท่ีดินกลาง หรือขอ้บงัคบัของคณะกรรมการท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัน้ี 

การด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมใหญ่   
ของสมาชิก 

มาตรา ๔๙ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให้จัดเก็บเป็น        
รายเดือนจากท่ีดินแปลงยอ่ยในโครงการจดัสรรท่ีดินทุกแปลง ทั้งน้ี อาจก าหนดค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีแตกต่าง
กนัตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือขนาดพื้นท่ีไดต้ามระเบียบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง
ก าหนด 

ให้ผู ้ซ้ือท่ี ดินจัดสรรออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค     
ส าหรับท่ีดินจัดสรรท่ีตนซ้ือ และให้ผู ้จ ัดสรรท่ีดินออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคส าหรับท่ีดินแปลงยอ่ยท่ียงัไม่มีผูซ้ื้อ 
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การก าหนดและการแกไ้ขอตัราค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภค 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือคณะกรรมการ         
ตามมาตรา ๔๔ (๒) 

ให้เร่ิมเก็บค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคเม่ือเร่ิมจดัตั้งนิติบุคคล
ตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือเม่ือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๔ (๒) โดยให้นิติบุคคลตาม   
มาตรา ๔๔ (๑) หรือผูซ่ึ้งด าเนินการเพื่อการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๔ (๒) ท่ีมีหนา้ท่ีในการบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคมีอ านาจในการจดัเก็บ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคและ
การจดัท าบญัชี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนด 

มาตรา ๕๐ ผูมี้หน้าท่ีช าระเงินค่าบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง ท่ีช าระเงินดงักล่าวล่าชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด จะตอ้งจ่ายค่าปรับส าหรับการจ่ายเงินล่าชา้ตามอตัราท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

ผูท่ี้คา้งช าระเงินค่าบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคติดต่อกนัตั้งแต่สามเดือนข้ึน
ไปอาจถูกระงบัการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค  และในกรณีท่ีค้างช าระติดต่อกนัตั้งแต่     
หกเดือนข้ึนไป พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจระงบัการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจดัสรรของ         
ผูค้า้งช าระจนกวา่จะช าระใหค้รบถว้น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ให้ถือว่าหน้ีค่าบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคเป็นหน้ีบุริมสิทธิในมูลรักษา
อสังหาริมทรัพยเ์หนือท่ีดินจดัสรรของผูค้า้งช าระ 

มาตรา๕๑การจดทะเบี ยน สิท ธิและนิ ติกรรม เก่ี ยวกับการโอนท รัพย์สิน ท่ี เป็น
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมและ
ภาษีอากร 

เงินท่ีนิติบุคคลตามมาตรา  ๔๔  (๑) ได้รับจากผู ้จ ัดสรรท่ี ดินหรือผู ้ซ้ือท่ี ดินจัดสรร            
เพื่อน าไปใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภค ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีอากร 

การยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา              
ตามประมวลรัษฎากรโดยจะก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขดว้ยก็ได ้

มาตรา ๕๒ ในกรณีท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดินกระท าการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระ    
จ  ายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเส่ือมความสะดวก หรือกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ใหผ้ิดไปจากแผนผงั 
โครงการ หรือวิธีการจดัสรรท่ีดินท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการมอบหมาย  มีอ านาจสั่งให้ผูจ้ ัดสรรท่ีดินระงับการกระท านั้ น และบ ารุงรักษา
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สาธารณูปโภคให้คงสภาพดงัเช่นท่ีได้จดัท าข้ึน หรือด าเนินการตามแผนผงั โครงการ หรือวิธีการจดัสรร
ท่ีดินท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

มาตรา ๕๓ การจดัให้มีและการบ ารุงรักษาบริการสาธารณะให้น าความในมาตรา  ๕๐       
มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ทั้งน้ี ให้เรียกเก็บค่าใช้บริการและค่าบ ารุงรักษาบริการสาธารณะได้ตามอตัราท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ 
 

หมวด ๕ 
การยกเลกิการจัดสรรทีด่ิน 

 
มาตรา ๕๔ ในกรณีท่ีผูจ้ดัสรรท่ีดินประสงค์จะยกเลิกการจดัสรรท่ีดิน  ให้ยื่นค าขอต่อ     

เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาแห่งทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู ่
การขอยกเลิกการจดัสรรท่ีดินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 
มาตรา ๕๕ ให้เจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดัสาขาปิดประกาศ    

ค  าขอยกเลิกการจดัสรรท่ีดินไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัหรือส านกังานท่ีดินสาขา ส านกังาน
ของผูจ้ดัสรรท่ีดิน บริเวณท่ีดินท่ีท าการจดัสรร ท่ีวา่การอ าเภอ ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีก าหนด
หกสิบวนั และให้ผูจ้ดัสรรท่ีดินประกาศในหนงัสือพิมพซ่ึ์งแพร่หลายในทอ้งถ่ินนั้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัและ
แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ื้อท่ีดินจดัสรรทราบ 

มาตรา    ๕๖ ใหผู้ซ่ึ้งมีประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรท่ีดินท่ีประสงคจ์ะคดัคา้นค าขอ
ยกเลิกการจดัสรรท่ีดิน ยืน่ค  าคดัคา้นต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัครบก าหนดปิดประกาศตามมาตรา ๕๕ 

ถ้าไม่มีผูใ้ดคดัค้านภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้เจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดัหรือ     
เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการสั่งยกเลิกการจดัสรรท่ีดิน 

ในกรณีท่ีผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรคัดค้าน ให้เจ้าพนักงานท่ีดินจงัหวดัหรือเจ้าพนักงานท่ีดิน
จงัหวดัสาขายกเลิกเร่ืองขอยกเลิกการจดัสรรท่ีดิน แต่ถา้มีผูค้ดัคา้นแต่มิใช่ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร ให้เจา้พนกังาน
ท่ีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาเสนอค าขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดินและค าคัดค้าน                 
ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม  ผูจ้ ัดสรรท่ีดินหรือผูค้ ัดค้านอาจอุทธรณ์         
ต่อคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยั 
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มาตรา ๕๗ เม่ือคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจดัสรรท่ีดินแล้ว ใบอนุญาตท่ีได้ออกตาม
มาตรา ๒๗ ใหเ้ป็นอนัยกเลิก 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๕๘ ผูจ้ดัสรรท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งผูใ้ดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสาร

ตามท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือผูจ้ดัสรรท่ีดิน
หรือผูค้รอบครองท่ีดินจดัสรรผูใ้ดไม่ให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางแต่งตั้งในการปฏิบติังานตามมาตรา ๑๘ 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๙ ผู ้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรับตั้ งแต่            
ส่ีหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๖๐ ผูใ้ดแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา  ๒๓ (๗)       
อนัเป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผูใ้ดโฆษณาโครงการจดัสรรท่ีดินโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ตอ้งระวางโทษปรับ  
ตั้งแต่หา้หม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๖๒ ผูจ้ดัสรรท่ีดินผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน       
หน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๓ ผูจ้ดัสรรท่ีดินผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
มาตรา ๖๔ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
มาตรา ๖๕ ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการ

มอบหมายตามมาตรา ๕๒  นอกจากต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษปรับอีกวนัละ       
หน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิซ่ึงจะตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล 
กรรมการ ผูจ้ดัการของนิติบุคคล และบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตอ้งรับ
โทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระท าผดินั้น 
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๖๗ บรรดากฎกระทรวงและขอ้ก าหนดท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๘๖ 
ลงวนัท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๕  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับบทแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวงและขอ้ก าหนดท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๖๘ ใหค้ณะกรรมการควบคุมการจดัสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๘๖ 
ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางและคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร จนกวา่จะไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางและคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญติัน้ี 

ให้คณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินจังหวดัตามประกาศของคณะปฏิ ว ัติ          
ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจงัหวดั
จนกวา่จะไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจงัหวดัตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด  ๆ ท่ีได้ให้ไวต้ามประกาศของคณะปฏิวติั        
ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
ใหถื้อวา่เป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๗๐ การบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  ให้น ามาตรา ๔๕  มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗    
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใชบ้งัคบัแก่การจดัสรรท่ีดินตามประกาศ
ของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดว้ยโดยอนุโลม 

การบ ารุงรักษาบริการสาธารณะ  ให้น ามาตรา ๕๓  มาใช้บังคับแก่การจัดสรรท่ีดิน         
ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดว้ยโดยอนุโลม 

การพน้จากความรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือ
ผูรั้บโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือ
ผูรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภค ใหน้ ามาตรา ๔๔  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผู ้ได้รับใบอนุญาตหรือผู ้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิว ัติ          
ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภค 
มิได้ปฏิบติัหน้าท่ีในการบ ารุงรักษากิจการอนัเป็นสาธารณูปโภค ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนท่ีดินแปลงย่อยตามแผนผงัโครงการ อาจยื่นค าขอต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังาน
ท่ีดินจงัหวดัสาขา เพื่อจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรได ้
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เม่ือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาไดรั้บค าขอจดัตั้งนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรร ให้ปิดประกาศค าขอไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานท่ีดิน เขตหรือท่ีวา่การอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ
ท่ีท าการแขวงหรือท่ีท าการก านันแห่งทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู่และบริเวณท่ีดินท่ีท าการจดัสรร มีก าหนด
สามสิบวนั และแจง้เป็นหนงัสือให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวติั 
ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภค
ทราบตามท่ีอยูท่ี่ไดใ้หไ้วก้บัพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี ๒๘๖ 
ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภคคดัคา้นการจดัตั้ง
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวดัหรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวดัสาขาส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บโอนใบอนุญาต
ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภค มิไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการบ ารุงรักษากิจการอนัเป็นสาธารณูปโภคจริงใหน้ าความ
ในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรั้บโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภคได้ปฏิบติัหน้าท่ีในการบ ารุงรักษากิจการอนัเป็นสาธารณูปโภค       
ใหย้กเลิกการด าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

ในกรณีท่ีผู ้ได้รับใบอนุญาตหรือผู ้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิว ัติ          
ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภค   
ไม่คดัคา้นหรือไม่ปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ให้เจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังาน
ท่ีดินจงัหวดัสาขาจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร และให้มีอ านาจจดทะเบียนโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็น
สาธารณูปโภคใหแ้ก่นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรต่อไป 

มาตรา ๗๑ ในระหว่างท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางยงัมิได้ก าหนดแบบมาตรฐาน   
ของสัญญาตามมาตรา ๘ (๔) มิใหน้ าความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ มาใชบ้งัคบั 

มาตรา ๗๒ บรรดาค าขออนุญาต การออกหรือโอนใบอนุญาตให้จดัสรรท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่ง
การพิ จารณาด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ี ดิน  คณะอนุกรรมการในวัน ท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี เวน้แต่การอุทธรณ์ ให้ด าเนินการตาม
ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
                 ชวน หลีกภยั 
                นายกรัฐมนตรี 
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อตัราค่าธรรมเนียม 

 

(๑) ใบอนุญาตใหท้ าการจดัสรรท่ีดิน    ไร่ละ      ๕๐๐   บาท 
         เศษของไร่ใหคิ้ดเป็นหน่ึงไร่ 
(๒) การโอนใบอนุญาตใหท้ าการจดัสรรท่ีดิน   รายละ   ๕,๐๐๐    บาท 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ เน่ืองจากประกาศของคณะปฏิวติั           
ฉบบัท่ี ๒๘๖ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการจดัสรรท่ีดิน    
ได้ประกาศใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว มีหลกัการและรายละเอียดไม่เหมาะสมหลายประการ สมควร
แกไ้ขปรับปรุงเพื่อก าหนดมาตรการในการคุม้ครองผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร โดยเฉพาะการไดสิ้ทธิในท่ีดินจดัสรร
และการก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อให้เกิด
ความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจการจดัสรรท่ีดินไดก้ระจายอ านาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการ
จดัสรรท่ีดินไปสู่ระดับจงัหวดั และก าหนดเวลา ในการพิจารณาอนุญาตให้แน่นอน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญตั ิ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

--------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ     

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วย         

การควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม    

ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัสาธารณสุข พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๐๕ 
(๕) พระราชบญัญติัสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๒๗ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๘/หนา้ ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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(๖) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย พุทธศกัราช ๒๔๘๐ 
(๗) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย (ฉบบัท่ี ๒) พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเป็น   

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 

“มูลฝอย”๒ หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว  ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน 
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านักงานหรือส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

“ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้ห้ผูค้ ้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว ์เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว้หรือของเสียง่าย 
ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึง บริเวณซ่ึงจดัไว้
ส าหรับให้ผูค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัท่ี
ก าหนด 

“สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือ    
ทางสาธารณะ ท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผูซ้ื้อสามารถบริโภคได้
ทนัที ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัให้มีบริเวณไวส้ าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือน าไปบริโภคท่ี
อ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี  หรือบริเวณใดๆ  ท่ีมิใช่ท่ีหรือ       
ทางสาธารณะท่ีจดัไวส้ าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลกัษณะอ่ืนใด 
ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลงั 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “มูลฝอย” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒)  
     พ.ศ.๒๕๕๐ 
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“ราชการส่วนทอ้งถ่ิน”๓ หมายความวา่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

“ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน” หมายความว่า ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือขอ้บงัคบัซ่ึงตราข้ึน
โดยราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”๔ หมายความวา่ 
(๑) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๒) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพทัยาส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
(๖) หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมาย ก าหนดให้เป็น

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
“เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความว่า เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้

มีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานสาธารณสุข กบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 
 
 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
    (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
๔
 มาตรา ๔ นิยามค าวา่ “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
    (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
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หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติน้ีให้รัฐมนตรี   

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และมาตรการในการควบคุมหรือก ากบัดูแล ส าหรับกิจการ

หรือการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชนและ

วิธีด าเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือก ากบัดูแล หรือแกไ้ขส่ิงท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ี
เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก าหนดให้ใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปทุกท้องถ่ินหรือให้ใช้
บงัคบัเฉพาะทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงก็ได ้และในกรณีท่ีกฎกระทรวงดงักล่าวจะสมควรก าหนดให้เร่ืองท่ีเป็น
รายละเอียดทางดา้นเทคนิควชิาการหรือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมใหเ้ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา๕ 
มาตรา ๗ เม่ือมีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ินใดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน

หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินซ่ึงมีกิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวงดงักล่าวอยูใ่นเขตอ านาจของทอ้งถ่ินนั้น
ด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวง ในการน้ี หากมีกรณีจ าเป็นให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินออก
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน หรือแกไ้ขปรับปรุงขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนมีกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๖ เพื่อก าหนดรายละเอียดการด าเนินการในเขตทอ้งถ่ินนั้นใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงดงักล่าวได ้

ขอ้ก าหนดของท้องถ่ินใดถ้าขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ให้บงัคบั    
ตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถ่ิน ราชการ        
ส่วนทอ้งถ่ินอาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินในเร่ืองใดขดัหรือแยง้กบัท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๖ ไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 

 
 

                                                 
๕ มาตรา ๖ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
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มาตรา ๘ ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสภาวะ
ความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชนซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขโดยเร่งด่วนให้อธิบดีกรมอนามยั
มีอ านาจออกค าสั่งใหเ้จา้ของวตัถุหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดงักล่าว
ระงบัการกระท าหรือใหก้ระท าการใดๆ เพื่อแกไ้ขหรือป้องกนัความเสียหายเช่นวา่นั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ถ้าบุคคลซ่ึงได้รับค าสั่งตามวรรคหน่ึงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร 
อธิบดีกรมอนามยัจะสั่งให้เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบติัการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกนัความเสียหาย
ดงักล่าวนั้นแทนก็ได ้ในการน้ี ให้เจา้พนักงานสาธารณสุขใช้ความระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤติการณ์ 
และบุคคลซ่ึงไดรั้บค าสั่งดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น 

ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามยัแจง้แก่ผูว้่าราชการจงัหวดั
เพื่อสั่งใหน้ายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัปฏิบติัการตามความในวรรคสองส าหรับในเขตทอ้งท่ีจงัหวดันั้น 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสาธารณสุข 

 

มาตรา ๙๖ ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดว้ย
ปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดี
กรมโยธาธิการและผงัเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขาธิการส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปลดักรุงเทพมหานคร 
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยและผูท้รงคุณวฒิุอีกไม่เกินส่ีคน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผูมี้ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในดา้นกฎหมายการสาธารณสุขการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม และ
การคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นกรรมการ 

ใหอ้ธิบดีกรมอนามยัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

                                                 
๖ มาตรา ๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๑๐ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเก่ียวกับ   

การสาธารณสุข และพิจารณาใหค้วามเห็นในเร่ืองใดๆ เก่ียวกบัการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์และใหค้วามเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และค าสั่งเก่ียวกบัการสาธารณสุข 
(๓) ให้ค  าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนทอ้งถ่ินในการ

ออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 
(๔) ใหค้  าปรึกษาแนะน า แก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๕) ก าหนดโครงการและประสานงานระหวา่งส่วนราชการและราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๖) ควบคุมสอดส่องการปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติัการ

ตามกฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี 
(๗) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการวา่ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ซ่ึงมีเขตอ านาจในทอ้งถ่ินใด ไม่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบญัญติัน้ี โดยไม่มีเหตุผล
อนัสมควร ให้คณะกรรมการแจง้ต่อผูมี้อ  านาจควบคุมดูแลการปฏิบติัราชการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือ
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเพื่อสั่งให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีหรือแกไ้ขการด าเนินการใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๑๒ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการ ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
มาตรา ๑๓ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหอ้อก 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้

กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในระหว่างท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อมให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั้ง
นั้นอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้นหรือของกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงตนแทน แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ให้กรรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง         
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง      
ช้ีขาด 

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการ
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และให้น ามาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนงัสือเรียกให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให้ถอ้ยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือวตัถุใดๆ 
มาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาไดใ้นกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหน่ึงคณะใด เป็นผูมี้อ  านาจออกค าสั่งดงักล่าวแทนคณะกรรมการ
เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการนั้นได ้
 

หมวด ๓ 
การจัดการส่ิงปฏกูิลและมูลฝอย๗ 

 

มาตรา ๑๘๘ การเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใด    
ใหเ้ป็นอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

                                                 
๗ หมวด ๓ การจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  
    (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมกบัหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัก็ได ้แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
โดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการ 
และเง่ือนไขในการด าเนินการร่วมกนัได ้

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตาม      
วรรคหน่ึงแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด เป็นผูด้  าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได ้

บทบัญญัติตามมาตราน้ี และมาตรา ๑๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย      
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผูด้  าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอนัตราย และผูด้  าเนินกิจการรับท า   
การเก็บ ขนหรือก าจดัของเสียอนัตรายดงักล่าว แจง้การด าเนินกิจการเป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจาก    
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และ
ก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

(๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 
นอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้

(๒) ก าหนดใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน 
(๓) ก าหนดวธีิการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยหรือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง

อาคารหรือสถานท่ีใดๆ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้นๆ 

(๔)๙ ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคลอ่ืนท่ี
ราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอตัราท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี การจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นจะตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
เพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการขั้นสูงตามลกัษณะการให้บริการ
ท่ีผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได ้

(๖) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
                                                 
๙
 มาตรา ๒๐ (๔) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
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หมวด ๔ 
สุขลกัษณะของอาคาร 

 
มาตรา ๒๑ เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดซ่ึงต่อเน่ืองกับอาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรัง จนอาจเป็นอนัตราย       
ต่อสุขภาพของผูอ้ยู่อาศยัหรือมีลกัษณะไม่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะของการใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยั ให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นจดัการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ร้ือ
ถอนอาคาร หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงต่อเน่ืองกบัอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจดัการอยา่งอ่ืนตามความจ า
เป็นเพื่อมิใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะภายในเวลาซ่ึงก าหนดใหต้ามสมควร 

มาตรา ๒๒ เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินว่าอาคารใดมีสินคา้ เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระ
สะสมไวม้ากเกินสมควร หรือจดัส่ิงของเหล่านั้นซับซ้อนกนัเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นท่ีอยู่อาศยัของ
สัตวใ์ห้โทษใดๆ หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม่ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะของการใช้
เป็นท่ีอยูอ่าศยั ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารยา้ย
สินคา้ เคร่ืองเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือให้จดัส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ เพื่อมิให้เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพหรือให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะหรือให้ก าจดัสัตวซ่ึ์งเป็นพาหะของโรคภายในเวลาท่ีก าหนดให้
ตามสมควร 

มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดอ้อกค าสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
ผูใ้ดด าเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูน้ั้นละเลยไม่ปฏิบติัตามค าสั่งภายในเวลาท่ีก าหนด   
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการแทนได ้โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย
ส าหรับการนั้น 

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยูม่ากเกินไป จนอาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของผูอ้ยูใ่นอาคารนั้น ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดจ านวนคนต่อจ านวนพื้นท่ีของอาคารท่ีถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ทั้งน้ีโดยค านึงถึงสภาพ
ความเจริญจ านวนประชากรและยา่นชุมชนของแต่ละทอ้งถ่ิน 

เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแลว้ ห้ามมิให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
ตามประกาศนั้นยอมหรือจดัใหอ้าคารของตนมีคนอยูเ่กินจ านวนท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
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หมวด ๕ 
เหตุร าคาญ 

 
มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียง

หรือผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ 
(๑) แหล่งน ้ า ทางระบายน ้ า ท่ีอาบน ้ า ส้วม หรือท่ีใส่มูลหรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึงอยู่

ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมกัหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเป็นเหตุใหมี้กล่ินเหมน็หรือ
ละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเส่ือมหรืออาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

(๒) การเล้ียงสัตวใ์นท่ีหรือโดยวธีิใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(๓) อาคารอนัเป็นท่ีอยูข่องคนหรือสัตว ์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน ้า การก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมใหป้ราศจาก
กล่ินเหมน็หรือละอองสารเป็นพิษอยา่งพอเพียงจนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(๔) การกระท าใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษความสั่นสะเทือน 
ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

(๕) เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๖ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจห้ามผูห้น่ึงผูใ้ดมิให้ก่อเหตุร าคาญในท่ีหรือทาง

สาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญดว้ย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาบรรดาถนน 
ทางบก ทางน ้ า รางระบายน ้ า คู คลอง และสถานท่ีต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการน้ี ให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือเพื่อระงบั ก าจดัและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ได ้

มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้บุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญนั้น ระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง และถา้เห็นสมควรจะ
ให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกนัมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไม่มีการปฏิบติั
ตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง และเหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินระงบัเหตุร าคาญนั้น และอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุ
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ร าคาญนั้นข้ึนอีกโดยบุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญตอ้งเป็นผู ้
เสียค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัการนั้น 

มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้นระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามท่ี
ระบุไวใ้นค าสั่ง และถา้เห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนด
วธีิการเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดข้ึนในอนาคตใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้

ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจระงบัเหตุร าคาญนั้นและอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีก 
และถา้เหตุร าคาญเกิดข้ึนจากการกระท า การละเลย หรือการยินยอมของเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ี
นั้น เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีดงักล่าวตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินว่าเหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชนอาจเกิด
อนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของ
ประชาชน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะออกค าสั่งเป็นหนงัสือห้ามมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองใชห้รือยินยอมให้
บุคคลใดใชส้ถานท่ีนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ไดมี้การระงบั
เหตุร าคาญนั้นแลว้ก็ได ้

 
หมวด ๖ 

การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ 
 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ์ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจ
ออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดให้ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นท่ีในเขตอ านาจของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินนั้น เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตวไ์ด ้

การออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจก าหนดให้เป็นเขต
ห้ามเล้ียงหรือปล่อยสัตวบ์างชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด หรือเป็นเขตท่ี
การเล้ียงหรือปล่อยสัตวบ์างชนิดหรือบางประเภทตอ้งอยูใ่นภายใตม้าตรการอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้

มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพบสัตวใ์นท่ีหรือทางสาธารณะอนัเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจา้ของ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจกกัสัตวด์งักล่าวไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
เม่ือพน้ก าหนดแล้วยงัไม่มีผูใ้ดมาแสดงหลกัฐานการเป็นเจา้ของเพื่อรับสัตวคื์น ให้สัตวน์ั้นตกเป็นของ
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ราชการส่วนทอ้งถ่ิน แต่ถา้การกกัสัตวไ์วอ้าจก่อให้เกิดอนัตรายแก่สัตวน์ั้นหรือสัตวอ่ื์น หรือตอ้งเสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร เจา้พนักงานทอ้งถ่ินจะจดัการขายหรือขายทอดตลาดสัตวน์ั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลา
ดงักล่าวก็ได ้เงินท่ีไดจ้ากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการขายหรือขายทอดตลาดและ
ค่าเล้ียงดูสัตวแ์ลว้ ใหเ้ก็บรักษาไวแ้ทนสัตว ์

ในกรณีท่ีมิไดมี้การขายหรือขายทอดตลาดสัตวต์ามวรรคหน่ึง  และเจา้ของสัตวม์าขอรับ
สัตวคื์นภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจา้ของสัตวต์อ้งเป็นผูเ้สียค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงดูสัตวใ์ห้แก่
ราชการส่วนทอ้งถ่ินตามจ านวนท่ีไดจ่้ายจริงดว้ย 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตวท่ี์เจา้พนักงานทอ้งถ่ินพบนั้นเป็นโรคติดต่ออนัอาจเป็นอนัตราย   
ต่อประชาชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจท าลายหรือจดัการตามท่ีเห็นสมควรได ้
 

หมวด ๗ 
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดใหกิ้จการใดเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตามมาตรา ๓๑ 

ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการ       

ท่ีตอ้งมีการควบคุมภายในทอ้งถ่ินนั้น 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับใหผู้ด้  าเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบติัเก่ียวกบั

การดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้ าเนินกิจการและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ 
มาตรา ๓๓ เม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑) 

ใช้บงัคบั ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการตามประเภทท่ีมีขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดให้เป็นกิจการท่ีตอ้งมี
การควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลกัษณะท่ีเป็นการคา้ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามมาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนดเง่ือนไข โดยเฉพาะให้
ผูรั้บใบอนุญาตปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวโ้ดยทัว่ไป    
ในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได ้

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงใหใ้ชไ้ดส้ าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานท่ีแห่งเดียว 
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หมวด ๘ 
ตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผูใ้ดจดัตั้งตลาด เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ตามมาตรา ๕๖ 
การเปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเ้ป็นตลาดภายหลงัจากท่ีเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินไดอ้อกใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาดตามวรรคหน่ึงแลว้ จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือ
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตราน้ีมิให้ใชบ้งัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์าร
ของรัฐท่ีได้จดัตั้งตลาดข้ึนตามอ านาจหน้าท่ี แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูรั้บ
ใบอนุญาตตามบทบญัญติัอ่ืนแห่งพระราชบญัญติัน้ีดว้ย และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดเง่ือนไข
เป็นหนงัสือใหผู้จ้ดัตั้งตลาดตามวรรคน้ีปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายก็ได ้

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลตลาด ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนด
ของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดท่ีตั้ง เน้ือท่ี แผนผงัและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้างและสุขลกัษณะ 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัสถานท่ี การวางส่ิงของและการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินกิจการตลาด 
(๓) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(๔) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการเพื่อให้ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาดปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะและอนามยั การจดัให้มีท่ีรวบรวม
หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน ้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจดัให้มีการป้องกนัมิให้เกิดเหตุ
ร าคาญและการป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ผูใ้ดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   
มีอ านาจออกขอ้ก าหนดของท้องถ่ินก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผูข้ายของ และผูช่้วยขายของ        
ในตลาดปฏิบติัให้ถูกต้องเก่ียวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของสุขลักษณะส่วนบุคคล และ
สุขลกัษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน รวมทั้ง
การรักษาความสะอาดของภาชนะ น ้าใชแ้ละของใชต่้างๆ 



 647 

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดจะจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ี
ใดซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๖ ถา้สถานท่ีดงักล่าวมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
เพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจดัตั้ง 

มาตรา ๓๙ ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตาม
มาตรา ๕๖ หรือหนงัสือรับรองการแจง้ตามมาตรา ๔๘ และผูจ้  าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร
ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา๔๐ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจง้ 

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากบัดูแลสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารท่ีได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจง้ ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออก
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดประเภทของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรือตามลกัษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวธีิการจ าหน่าย 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัตั้ง ใช ้และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลกัษณะของบริเวณ
ท่ีใชจ้  าหน่ายอาหาร ท่ีจดัไวส้ าหรับบริโภคอาหาร ท่ีใชท้  า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ีใชส้ะสมอาหาร 

(๓) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคติดต่อ 
(๔) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 
(๕) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหารและ

ผูใ้หบ้ริการ 
(๖) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ 

ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
(๗) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น ้าใช ้และของใชอ่ื้นๆ 
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หมวด ๙ 
การจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

 
มาตรา ๔๑ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใชส้อย

ของประชาชนทัว่ไป 
ห้ามมิให้ผูใ้ดจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยลกัษณะ

วธีิการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
มาตรา ๕๖ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินระบุชนิด หรือประเภท       
ของสินคา้ ลกัษณะวธีิการจ าหน่ายสินคา้ และสถานท่ีท่ีจะจดัวางสินคา้ เพื่อจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจดัวาง
สินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรไวใ้นใบอนุญาตดว้ยก็ได ้

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา้ ลกัษณะวิธีการจ าหน่ายสินคา้ หรือสถานท่ี
จดัวางสินค้าให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเม่ือผูรั้บใบอนุญาตได้แจ้งต่อ           
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดจ้ดแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไวใ้นใบอนุญาตแลว้ 

มาตรา ๔๒ ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจรมีอ านาจออก
ประกาศดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเขต
หา้มจ าหน่ายหรือซ้ือสินคา้โดยเด็ดขาด 

(๒) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเขต    
ท่ีห้ามจ าหน่ายสินคา้บางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินคา้ตามก าหนดเวลา หรือเป็น
เขตห้ามจ าหน่ายสินคา้โดยวิธีการจ าหน่ายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขในการจ าหน่ายสินคา้ในบริเวณนั้น 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย      
ณ สถานท่ีท าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินและบริเวณท่ีจะก าหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลว้แต่กรณี 
และตอ้งก าหนดวนัท่ีจะบงัคบัตามประกาศนั้นมิใหน้อ้ยกวา่สิบหา้วนั นบัแต่วนัประกาศ 

มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะในการใชก้รรมวธีิการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง 

เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น ้าใชแ้ละของใชต่้างๆ 
(๓) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัวางสินคา้และการเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(๔) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ 
(๕) ก าหนดการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพรวมทั้ง

การป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคติดต่อ 

 
หมวด ๑๐ 

อ านาจหน้าทีข่องเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินและ    
เจา้พนกังานสาธารณสุขมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีหนงัสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ยค าหรือแจง้ขอ้เท็จจริง หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนงัสือ
หรือใหส่้งเอกสารหลกัฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เขา้ไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือ
ในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน หรือตามพระราชบญัญติัน้ี 
ในการน้ี ให้มีอ านาจสอบถามขอ้เท็จจริงหรือเรียกหนงัสือรับรองการแจง้หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจากเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

(๓) แนะน าให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเง่ือนไข
ในใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้หรือตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินหรือตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) ยดึหรืออายดัส่ิงของใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๕) เก็บหรือน าสินคา้หรือส่ิงของใดๆ ท่ีสงสัยวา่จะไม่ถูกสุขลกัษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตวัอยา่งในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้
โดยไม่ตอ้งใชร้าคา 

ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได ้
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ในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานสาธารณสุข หรือผูซ่ึ้งไดรั้บ
แต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน บุคคลดงักล่าวจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อ
บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย และใหบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๕ ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูด้  า เนินกิจการใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีปฏิบติั
ไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี 
หรือค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการด าเนินกิจการนั้น ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
สั่งให้ผูด้  าเนินกิจการนั้นแกไ้ขหรือปรับปรุงให้ถูกตอ้งได ้และถา้ผูด้  าเนินกิจการไม่แกไ้ข หรือถา้การด าเนิน
กิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินจะสั่งให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไวท้นัทีเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
วา่ปราศจากอนัตรายแลว้ก็ได ้

ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ใหก้ าหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง
ไวต้ามสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีค าสั่งให้หยดุด าเนินกิจการทนัที และตอ้งท าเป็น
หนงัสือแจง้ใหผู้ด้  าเนินกิจการซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผูด้  าเนินกิจการหรือผูด้  าเนิน
กิจการไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ี
เปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผูด้  าเนินกิจการ และให้ถือว่าผูน้ั้นไดท้ราบค าสั่ง
แลว้ ตั้งแต่เวลาท่ีค าสั่งไปถึงหรือวนัปิดค าสั่งแลว้แต่กรณี 

มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกตอ้งหรือมีการกระท าใดๆ 
ท่ีฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีหรือขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ให้เจา้พนกังานสาธารณสุขแจง้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่เหตุตามวรรคหน่ึงจะมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
เป็นส่วนรวมซ่ึงสมควรจะด าเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ให้เจา้พนกังานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้
ผูก้ระท าการไม่ถูกตอ้งหรือฝ่าฝืนดงักล่าวแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้นหรือด าเนินการใดๆ เพื่อแกไ้ขหรือระงบั
เหตุนั้นไดต้ามสมควร แลว้ใหแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ 

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้พนกังาน
สาธารณสุข และผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๔ เป็นเจา้พนกังานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน์ในการจบักุมหรือปราบปรามผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินและผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
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หมวด ๑๑ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

 
มาตรา ๔๘ การแจง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบเพื่อด าเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนงัสือ

รับรองการแจง้ ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินเม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้ให้
ออกใบรับแก่ผูแ้จง้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจง้ไดช้ัว่คราวในระหวา่งเวลาท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินยงัมิไดอ้อกหนงัสือรับรองการแจง้ 

ให้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจการแจ้งให้ ถูกต้องตามแบบท่ีก าหนดในข้อก าหนด            
ของท้องถ่ินตามวรรคหน่ึง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้อง ถ่ินออกหนังสือรับรอง         
การแจง้ใหผู้แ้จง้ภายในเจด็วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ 

ในใบรับแจง้หรือหนงัสือรับรองการแจง้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะก าหนดเง่ือนไข ให้ผูแ้จง้
หรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายก็ได ้

ในกรณีท่ีการแจง้ไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ให้ผูแ้จง้ทราบภายใน
เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไม่ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้การแจง้ของผูแ้จง้เป็นอนัส้ินผล 
แต่ถา้ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนดแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกหนงัสือรับรองการแจง้
ให้ผูแ้จง้ภายในเจ็ดวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ก าหนด
ของทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๔๙ ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการแจง้ไวโ้ดยเปิดเผย
และเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีท่ีด าเนินกิจการตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ 

มาตรา ๕๐ ในกรณีท่ีหนงัสือรับรองการแจง้สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัให้
ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ยืน่ค าขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดท้ราบ
ถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดการ 

ขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๕๑ เม่ือผูแ้จง้ตามมาตรา ๔๘ ประสงคจ์ะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่
บุคคลอ่ืน ใหแ้จง้ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบดว้ย 
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มาตรา ๕๒ ในกรณีท่ีผูด้  าเนินกิจการใดด า เนินกิจการตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี
โดยมิไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรั้บโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเพราะเหตุท่ีฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมาแลว้คร้ังหน่ึง ยงัฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิไดแ้จง้ต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินต่อไป ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินกิจการไวจ้นกวา่จะไดด้ าเนินการ
แจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๘ ถา้ยงัฝ่าฝืนอีกให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนิน
กิจการนั้นไวต้ามเวลาท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินสองปีก็ได ้

มาตรา ๕๓ การแจง้ของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๘ และค าสั่งของเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๒ ให้ท าเป็นหนงัสือแจง้ให้ผูแ้จง้หรือผูด้  าเนินกิจการทราบ ในกรณีท่ีไม่พบตวัหรือ    
ไม่ยอมรับหนังสือ ให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้ นไว ้             
ในท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูท่ี้ตอ้งรับหนงัสือ และให้ถือวา่ผูน้ั้นไดท้ราบ
หนงัสือดงักล่าวแลว้ตั้งแต่เวลาท่ีหนงัสือไปถึงหรือวนัปิดหนงัสือ แลว้แต่กรณี 
 

หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๕๔ ในกรณีท่ีพระราชบญัญติัน้ีบญัญติัใหก้ารประกอบกิจการใดหรือการกระท าใด

ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเร่ืองนั้นได ้

มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบญัญติัน้ีให้มีอายุหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
ออกใบอนุญาต และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูอ้อกใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย้ื่นค าขอพร้อมกบั
เสียคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาต
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๕๖ เม่ือไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขอ ถา้ปรากฏว่าค าขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลกัเกณฑ์ วธีิการหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินรวบรวมความไม่
ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจง้ให้ผูข้ออนุญาตแกไ้ขให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั 
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และในกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งคืนค าขอแก่ผูข้ออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจง้ความไม่ถูกตอ้งหรือ
ความไม่สมบูรณ์ใหท้ราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผูข้ออนุญาตทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถว้น
ตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่ง   
ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสองคร้ังคร้ังละไม่เกิน    
สิบห้าวนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผูข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนด 
เวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้น แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๕๗ ผูรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและ
เห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

มาตรา ๕๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัใหผู้รั้บใบอนุญาต
ยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๕๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูรั้บใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่
ถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงหรือขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือ
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตนั้น 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้วนั 

มาตรา ๖๐ เจา้พนกังานทอ้งถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา่ผูร้ับ
ใบอนุญาต 

(๑)  ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตอีก 
(๒) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๓) ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงหรือขอ้ก าหนด

ของทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบติัหรือการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อให้เกิดอนัตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพ
ของประชาชน 
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มาตรา ๖๑ ค าสั่งพกัใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนงัสือแจง้ให้
ผูรั้บใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณียต์อบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงาน
ของผูรั้บใบอนุญาต และให้ถือวา่ผูรั้บใบอนุญาตนั้นไดท้ราบ ค าสั่งแลว้ตั้งแต่เวลาท่ีค าสั่งไปถึง หรือวนัปิด
ค าสั่ง แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๖๒ ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๑๓ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

มาตรา ๖๓ ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดค่าธรรมเนียม
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ีให้เป็นรายไดข้องราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๖๕ ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการ
ท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนด าเนินกิจการหรือตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ใหผู้แ้จง้
หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราและตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด
ของทอ้งถ่ินตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการนั้น ถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดใหช้ าระค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ เวน้แต่ผูแ้จง้หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิก
การด าเนินกิจการนั้น ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 

ในกรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนั
เกินกวา่สองคร้ัง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นหยุดการด าเนินกิจการไวจ้นกวา่จะไดเ้สียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 

 
 
 
 
 



 655 

หมวด ๑๔ 
การอทุธรณ์ 

 
มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ 

วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ 
วรรคสอง หรือมีค าสั่งในเร่ืองการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือในกรณีท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขมีค าสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรค
สอง ถา้ผูท่ี้ไดรั้บค าสั่งไม่พอใจค าสั่งดงักล่าว ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวนันบัแต่วนั
ทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่ เป็นเหตุทุ เลาการบังคับตามค าสั่ ง  เว ้นแต่รัฐมนตรี                
จะเห็นสมควรใหมี้การทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งนั้นไวช้ัว่คราว 

มาตรา ๖๗ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ ให้รัฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ค าสั่งของ
รัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
 

หมวด ๑๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๖๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘/๑๑๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๖ ในกรณีท่ีเก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ
หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของอธิบดีกรมอนามยัตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง โดยไม่มี
เหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง 
หรือนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๗๐ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ 
โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินสองพนับาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อย
ตารางเมตรโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร 
โดยไม่มีหนงัสือรับรองการแจง้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพนับาท 

มาตรา ๗๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) 
มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ผู ้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของท้องถ่ินซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีนอกจากท่ี     
บญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึงหรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

มาตรา ๗๓/๑๑๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๖) ในกรณีเก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๓/๒๑๒ ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) 
ในกรณีเก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 

มาตรา ๗๔ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร หรือ
ขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ 
วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

                                                 
๑๑

 มาตรา ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๗๕ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสองตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหา้ร้อยบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

มาตรา ๗๖ ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้น
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

มาตรา ๗๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามมาตรา ๔๒ (๑) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

มาตรา ๗๘ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
มาตรา ๔๒ (๒) หรือขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

มาตรา ๗๙ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหนงัสือเรียก หรือไม่ยอมแจง้ขอ้เท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐาน หรือขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังาน
สาธารณสุข หรือผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐ ผูด้  าเนินกิจการผูใ้ดด าเนินกิจการในระหวา่งท่ีมีค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ให้หยุดด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือ
มาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวนัละห้าพนับาทตลอดเวลาท่ียงัไม่ปฏิบติัตาม
ค าสั่ง 

มาตรา ๘๑ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง 
โดยไม่มีเหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานสาธารณสุข ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน       
หา้ร้อยบาท 

มาตรา ๘๓ ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตอ้งระวางโทษปรับ     
ไม่เกินหา้ร้อยบาท 

มาตรา ๘๔ ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดด าเนินกิจการในระหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวนัละห้าพนับาท
ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 
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มาตรา ๘๕ ใหมี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร  ผูแ้ทนส านักงาน     

อยัการสูงสุด และผูแ้ทนกรมต ารวจ 
(๒) ในเขตจงัหวดัอ่ืนประกอบด้วยผูว้่าราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั และผูก้  ากับการ

ต ารวจภูธรจงัหวดั 
บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้เห็นว่าผูต้อ้งหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุกหรือ    

ไม่ควรถูกฟ้องร้อง ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบ 
ส าหรับความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกิน

สองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งเจา้พนักงานทอ้งถ่ินมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบไดด้ว้ย 

เม่ือไดเ้สียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบ ให้ถือ
วา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู ้ต้องหาไม่ ยิน ยอมตาม ท่ี เป รียบ เที ยบห รือยินยอมแล้วไม่ ช าระ เงินค่ าป รับ              
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหด้ าเนินคดีต่อไป 
 

หมวด ๑๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๘๖ ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขซ่ึงถูกยกเลิก

โดยพระราชบญัญติัน้ีอยูแ่ลว้ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและกิจการนั้น มีลกัษณะเช่นเดียวกบักิจการ
ท่ีจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตหรือตอ้งแจง้และไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตามพระราชบญัญติัน้ี ใหผู้น้ั้นประกอบ
กิจการนั้นต่อไปไดเ้สมือนเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตหรือเป็นผูท่ี้ไดแ้จง้และไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตาม
พระราชบญัญติัน้ีแลว้ แต่เม่ือใบอนุญาตดงักล่าวส้ินอายแุละผูน้ั้นยงัคงประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไป ผูน้ั้น
จะตอ้งมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจง้ตามพระราชบญัญติัน้ีก่อนการด าเนินการ 

มาตรา ๘๗ ผูซ่ึ้งประกอบกิจการใดที่ไม่ตอ้งแจง้และไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัน้ี แต่เป็นกิจการท่ีจะตอ้งแจง้และไดรั้บ
หนงัสือรับรองการแจง้ตามพระราชบญัญติัน้ี และมิใช่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตอยูแ่ลว้ตามมาตรา ๘๖ ใหย้งัคง
ประกอบกิจการไดต่้อไป แต่จะตอ้งมาด าเนินการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนั
นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
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มาตรา ๘๘ ผูซ่ึ้งประกอบกิจการใดท่ีมิไดเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมาย   
วา่ดว้ยการสาธารณสุขซ่ึงถูกยกเลิก โดยพระราชบญัญติัน้ีแต่เป็นกิจการท่ีจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตามพระราช 
บญัญติัน้ี ใหย้งัคงประกอบกิจการไดต่้อไป แต่จะตอ้งมายืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีภายใน
ก าหนดเวลาเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เม่ือไดย้ืน่ค  าขอแลว้ใหย้งัคงประกอบกิจการได้
ต่อไปจนกวา่จะมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๘๙ บรรดากิจการต่างๆ ท่ีก าหนดให้เป็นกิจการคา้ซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจเป็น
อนัตรายแก่สุขภาพตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัสาธารณสุข พุทธศกัราช ๒๔๘๔ และการแต่งผม    
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัสาธารณสุข พุทธศกัราช ๒๔๘๔ ให้ถือว่าเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตราย    
ต่อสุขภาพ ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง      
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซ่ึงได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย         
การสาธารณสุขซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับบท           
แห่งพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ขอ้ก าหนดของท้องถ่ินหรือค าสั่งของ      
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานสาธารณสุขท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
           อานนัท ์ปันยารชุน 
              นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญัติสาธารณสุข 
พุทธศกัราช ๒๔๘๔ และพระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ย พุทธศกัราช๒๔๘๐ ซ่ึงเป็นกฎหมาย
ท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินงานควบคุมดูแลในดา้นสาธารณสุข ไดใ้ชบ้งัคบัมานานแลว้ แมว้า่จะไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ังก็ตาม แต่ก็ยงัไม่อาจทนัต่อสภาพความเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหน้า
ของสังคม จ าเป็นตอ้งขยายขอบเขตการก ากบัดูแลกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุขในดา้นต่างๆ 
ให้กวา้งขวางข้ึน เพื่อสามารถน ามาปรับใช้กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที และโดยท่ีในปัจจุบนัเป็นท่ี
ยอมรับวา่การสาธารณสุขเป็นเร่ืองเก่ียวพนักบัความเป็นอยู่และสภาพแวดลอ้มของมนุษยอ์ยา่งใกลชิ้ด แต่
บทบญัญติัของกฎหมายปัจจุบนัยงัมิไดก้ าหนดมาตรการก ากบัดูแลและป้องกนัเก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
ไวอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี สมควรปรับปรุงบทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมใหมี้ลกัษณะ
การก ากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีและบทก าหนดโทษตามกฎหมาย
ปัจจุบนัให้สามารถบงัคบัให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมปัจจุบนั และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการก ากบัดูแลและป้องกนั
เก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการใชอุ้จจาระเป็นปุ๋ยเสียใหม่ และรวมกฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติัน้ี 
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*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป        

ตามพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๓ 

 
มาตรา ๓๕ ในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขค าว่า“อธิบดีกรม

ควบคุมโรคติดต่อ” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัให้จดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้การตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว้ และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวได้บญัญติั ให้โอนอ านาจหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีโอนไปดว้ย ฉะนั้น เพื่ออนุมติัให้เป็นไป
ตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบญัญติัของ
กฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าท่ีว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือ
ผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้มี
การเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกับ     
การโอนอ านาจหน้าท่ี และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตดัโอนจาก
ส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยบุเลิกแลว้ ซ่ึงเป็นการแกไ้ข
ใหต้รงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัการสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดบทนิยามค าว่า “มูลฝอย” ยงัไม่ชัดเจน ซ่ึงท าให้อ านาจของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง       
ในการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมีความซ ้ าซ้อนกัน บทนิยามในเร่ือง “ราชการส่วนท้องถ่ิน” และ          
“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งผลจากการปฏิรูประบบราชการ
เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดเ้ปล่ียนแปลงหน่วยงานก ากบัดูแลราชการส่วนทอ้งถ่ิน และยงัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีท า
หนา้ท่ีสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย จึงตอ้งปรับองคป์ระกอบ
ในคณะกรรมการสาธารณสุขนอกจากน้ีการด าเนินงานเร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไม่ไดใ้ห้อ านาจ
แก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและก าหนดวิธีการในเร่ืองดงักล่าวประกอบกบั
มิไดมี้บทก าหนดโทษในเร่ืองมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชนไวร้วมถึงสมควร
ก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเร่ืองท่ีเป็นรายละเอียด
ทางเทคนิควิชาการหรือเร่ืองท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคมเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญติัน้ี จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 

                                                 
๑๔

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ ตอนท่ี ๒๘ ก/ หนา้ ๕/ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
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พระราชบัญญตั ิ

ว่าด้วยเขตปลอดภยัในราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๗๘ 

-------------------- 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผูส้ ำเร็จรำชกำรแทนพระองค ์
(ตำมประกำศประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ลงวนัท่ี ๒๐ สิงหำคม พุทธศกัรำช ๒๔๗๘) 
น.อ. อำทิตยทิ์พอำภำ ร.น. 

เจำ้พระยำยมรำช 
พล.อ. เจำ้พระยำพิชเยนทรโยธิน 

ตรำไว ้ณ วนัท่ี ๘ พฤศจิกำยน พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ 
เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกำลปัจจุบนั 

 
โดยท่ีสภำผูแ้ทนรำษฎรลงมติวำ่ รำชกำรทหำรเป็นกิจกำรเก่ียวกบัประโยชน์ของชำติและ

เป็นกำรสมควรท่ีจะก ำหนดเขตโดยรอบบริเวณท่ีทหำรไวเ้ป็น “เขตปลอดภัย” ส ำหรับควำมปลอดภัย         
ในรำชกำรทหำร 

จึงมีพระบรมรำชโองกำรให้ตรำพระรำชบัญญัติข้ึนไวโ้ดยค ำแนะน ำและยินยอมของ      
สภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระรำชบญัญติัน้ีให้เรียกวำ่ “พระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยเขตปลอดภยัในรำชกำรทหำร 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๘” 

มาตรา ๒๑ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๕๒/-/หนำ้ ๑๔๗๖/๑๗ พฤศจิกำยน ๒๔๗๘ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/image/newe2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://cddweb.cdd.go.th/nakhonpathom/newe2.htm&h=156&w=178&sz=10&hl=th&start=5&um=1&tbnid=D9MPy2HJ6IyIXM:&tbnh=89&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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มาตรา ๓ “เขตปลอดภยั” ในรำชกำรทหำรหมำยถึงบริเวณโดยรอบท่ีทหำรเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งควำมปลอดภยัในรำชกำรทหำร 

มาตรา ๔ ท่ีทหำรแห่งใดจะควรมีเขตปลอดภยัเพียงใด ใหก้ ำหนดข้ึนไวโ้ดยพระรำชกฤษฎีกำ
เป็นครำวๆ และใหมี้แผนท่ีประเมินเขตไวท้ำ้ยพระรำชกฤษฎีกำนั้นดว้ย 

เม่ือไดก้ ำหนดเขตข้ึนแลว้ ใหก้ระทรวงกลำโหมจดัใหมี้เคร่ืองหมำยแสดงเขตไวโ้ดยชดัเจน 
มาตรา ๕ เม่ือไดอ้อกพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดบริเวณเขตปลอดภยัไวแ้ลว้ ห้ำมมิให้ผูห้น่ึงผูใ้ด

ปลูกสร้ำงโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้ำงลงในบริเวณเขตปลอดภยันั้น หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงโรงเรือน หรือส่ิง
ปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้ว หรือเพำะปลูกตน้ไมซ่ึ้งอำจเป็นภยั หรือยกัยำ้ยตน้ไมท่ี้ปลูกไวแ้ล้วอนัมีสภำพเป็น
อสังหำริมทรัพย ์เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตเป็นหนงัสือจำกกระทรวงกลำโหม และปฏิบติัตำมเง่ือนไข ท่ีระบุ
ไวใ้นใบอนุญำตนั้นดว้ย 

มาตรา ๖ ในบริเวณเขตปลอดภยัซ่ึงไดมี้เคร่ืองหมำยหำ้มกำรเขำ้ออกไวแ้ลว้ ห้ำมมิใหผู้ห้น่ึงผูใ้ด
ซ่ึงไม่มีหนำ้ท่ีเขำ้ไปในเขตนั้นๆ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตเป็นหนงัสือจำกผูบ้งัคบับญัชำในท่ีนั้น  ใหเ้ขำ้ไปได ้
หรือไดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้ไปในควำมควบคุมของเจำ้หนำ้ท่ีทหำรในท่ีนั้น 

มาตรา ๗ ผูใ้ดกระท ำฝ่ำฝืนบทบญัญติัในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบญัญติัน้ี     
ผูน้ั้นมีควำมผดิตอ้งระวำงโทษดงัต่อไปน้ี 

(๑) ถำ้ไดก้ระท ำควำมผดินั้นต่อหนำ้รำชศตัรู ใหจ้  ำคุกไม่เกินหำ้ปี 
(๒) ถำ้มิไดก้ระท ำควำมผิดนั้นต่อหนำ้รำชศตัรู แต่ไดก้ระท ำในเวลำสงครำมหรือในเขตซ่ึงใช้

กฎอยักำรศึกใหจ้  ำคุกไม่เกินสำมปี 
(๓) ถำ้ไดก้ระท ำควำมผดินั้นในเวลำหรือท่ีอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวมำแลว้ใหจ้  ำคุกไม่เกินหน่ึงปี 

หรือปรับไม่เกินหำ้ร้อยบำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหมมีหนำ้ท่ีรักษำกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

และเพื่อกำรนั้นให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะของเคร่ืองหมำยท่ีใชบ้อกแนวเขตปลอดภยัใน
รำชกำรทหำรและกิจกำรอ่ืนๆ เพื่อปฏิบติักำรใหเ้ป็นไปตำมบทแห่งพระรำชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

ผูรั้บสนองพระบรมรำชโองกำร 
        (ตำมมติคณะรัฐมนตรี) 
    พระยำนิติศำสตร์ไพศำลย ์
                   รัฐมนตรี 
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ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที ่๙๒ 

----------------------- 
  โดยท่ีเป็นกำรสมควรก ำหนดบริเวณโดยรอบพื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของแผนท่ี ๔ กองคลงัแสง 
กรมสรรพำวุธทหำรบก กองทัพบก ในท้องท่ีอ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบุรี ให้เป็นเขตปลอดภัย             
ในรำชกำรทหำร หวัหนำ้คณะปฏิวติัจึงมีค ำสั่งดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑. ให้บริเวณซ่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีอ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ภำยในแนวเขต ตำมแผนท่ี
ทำ้ยประกำศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ี เป็นเขตปลอดภยัในรำชกำรทหำรแห่งกองทพับก 
  ข้อ ๒. ให้ประกำศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบั เช่นเดียวกบัพระรำชกฤษฎีกำท่ี
ออกตำมควำมในมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยเขตปลอดภยัในรำชกำรทหำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ 
  ข้อ ๓. ใหรั้ฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหมรักษำกำรตำมประกำศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ี 
  ข้อ ๔. ประกำศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 
  ประกำศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  กุมภำพนัธ์  พุทธศกัรำช  ๒๕๑๕ 
    
   (ลงช่ือ)  จอมพล  ถ. กิตติขจร 
            หวัหนำ้คณะปฏิวติั 
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