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รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ๑
-----------------สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิ งหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เป็ นปี ที่ ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็ นอดีตภาค ๒๕๕๐ พรรษา ปั จจุบนั สมัย จันทรคตินิยม
สู กรสมพัตสร สาวนมาส ชุ ณหปั กษ์ เอกาทสี ดิถี สุ ริยคติกาล สิ งหาคมมาส จตุวีสติมสุ รทินศุกรวาร
โดยกาลบริ เฉท
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บ ดี
จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ
ว่า ประธานสภานิ ติ บ ัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้น าความกราบบัง คมทู ล ว่า การปกครองของประเทศไทย
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข ได้ด าเนิ น วัฒ นามากว่าเจ็ดสิ บ ห้ า ปี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการประกาศใช้ ยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญหลายครั้ง เพื่อให้
เหมาะสมแก่ ส ภาวการณ์ ข องบ้านเมื องและกาลสมัยที่ เปลี่ ยนแปลงไป และโดยที่ รัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ชั่ว คราว) พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๙ ได้บ ัญ ญัติ ใ ห้ มี ส ภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และ
คณะกรรมาธิ การยกร่ างรัฐธรรมนูญขึ้น มีหน้าที่จดั ทาร่ างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท้ งั ฉบับสาหรับเป็ นแนว
ทางการปกครองประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอนและ
นาความคิ ดเห็ นเหล่ านั้นมาเป็ นข้อคานึ งพิ เศษในการยกร่ างและพิ จารณาแปรญัตติ โดยต่ อเนื่ องร่ าง
รัฐธรรมนูญฉบับที่จดั ทาใหม่น้ ี มีสาระสาคัญเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย
ในการธ ารงรั ก ษาไว้ซ่ ึ งเอกราชและความมั่น คงของชาติ การท านุ บ ารุ ง รั ก ษาศาสนาทุ ก ศาสนา
ให้ส ถิ ตสถาพร การเทิ ดทูน พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุ ข และเป็ นมิ่ งขวัญ ของชาติ การยึดถื อระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอันมีพ ระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขเป็ นวิถีทางในการปกครองประเทศการคุ ม้ ครอง
สิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการปกครองและตรวจสอบ

๑
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การใช้ อ านาจรั ฐ อย่า งเป็ นรู ป ธรรม การก าหนดกลไกสถาบัน ทางการเมื อ งทั้ง ฝ่ ายนิ ติ บ ัญ ญัติ แ ละ
ฝ่ ายบริ หาร ให้มีดุลยภาพและประสิ ทธิ ภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาลและ
องค์กรอิ ส ระอื่นสามารถปฏิ บ ตั ิห น้าที่ ได้โดยสุ จริ ต เที่ ยงธรรม เมื่ อจัดท าร่ างรั ฐธรรมนู ญเสร็ จแล้ว
สภาร่ างรั ฐธรรมนู ญได้เผยแพร่ ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการออกเสี ยงประชามติ เพื่อให้ความ
เห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การออกเสี ยงลงประชามติปรากฏผลว่า ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
โดยเสี ย งข้างมากของผูม้ าออกเสี ยงประชามติ เ ห็ นชอบให้น าร่ างรั ฐธรรมนู ญ ฉบับ ใหม่ ม าใช้บ งั คับ
ประธานสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติจึงนาร่ างรัฐธรรมนู ญขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็ นรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยสื บไป ทรงพระราชดาริ ว่าสมควร
พระราชทานพระบรมราชานุมตั ิ ตามมติของมหาชน
จึ งมี พ ระบรมราชโองการดารั ส เหนื อเกล้าเหนื อกระหม่ อมให้ตรารั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทยฉบับ นี้ ขึ้ น ไว้ ให้ ใ ช้ แ ทนรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตั้งแต่วนั ประกาศนี้เป็ นต้นไป
ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็ นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิ บตั ิตามและ
พิทกั ษ์รักษารัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธารงคงไว้ซ่ ึ งระบอบประชาธิ ปไตยและอานาจ
อธิ ป ไตยของปวงชนชาวไทย และน ามาซึ่ งความผาสุ ก สิ ริส วัส ดิ์ พิ พ ัฒ นชัย มงคลอเนกศุ ภ ผลสกล
เกี ย รติ ย ศสถาพรแก่ อ าณาประชาราษฎรทั่ว สยามรั ฐ สี ม า สมดั่ง พระบรมราชปณิ ธานปรารถนา
ทุกประการ เทอญ

หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็ นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
มาตรา ๓ อานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริ ยผ์ ทู้ รงเป็ นประมุข
ทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิ บตั ิหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนู ญและ
หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็ นไปตามหลักนิติธรรม
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุม้ ครอง
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มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ ว่าเหล่ ากาเนิ ด เพศ หรื อศาสนาใด ย่อมอยู่ในความ
คุม้ ครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรื อ
ข้อบังคับ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติน้ นั เป็ นอันใช้บงั คับมิได้
มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บงั คับแก่กรณี ใด ให้วนิ ิ จฉัยกรณี น้ นั
ไปตามประเพณี การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

หมวด ๒
พระมหากษัตริย์
มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริ ยท์ รงดารงอยูใ่ นฐานะอันเป็ นที่เคารพสักการะผูใ้ ดจะละเมิด
มิได้
ผูใ้ ดจะกล่าวหาหรื อฟ้ องร้องพระมหากษัตริ ยใ์ นทางใดๆ มิได้
มาตรา ๙ พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพุทธมามกะ และทรงเป็ นอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริ ยท์ รงดารงตาแหน่งจอมทัพไทย
มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริ ยท์ รงเลือกและทรงแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นประธานองคมนตรี
คนหนึ่งและองคมนตรี อื่นอีกไม่เกินสิ บแปดคนประกอบเป็ นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรี มี ห น้ าที่ ถ วายความเห็ น ต่ อ พระมหากษัต ริ ย ์ใ นพระราชกรณี ย กิ จ
ทั้งปวงที่พระมหากษัตริ ยท์ รงปรึ กษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บญั ญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรี หรื อการให้องคมนตรี พน้ จากตาแหน่งให้เป็ นไป
ตามพระราชอัธยาศัย
ให้ ป ระธานรั ฐ สภาเป็ นผู ้ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ง ประธาน
องคมนตรี หรื อให้ประธานองคมนตรี พน้ จากตาแหน่ง
ให้ประธานองคมนตรี เป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี อื่น
หรื อให้องคมนตรี อื่นพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๔ องคมนตรี ตอ้ งไม่เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ
การเลื อกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิ น กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ตุลาการ
ศาลปกครอง กรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ กรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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ข้าราชการ ซึ่ งมีตาแหน่ งหรื อเงิ นเดื อนประจา พนักงานรัฐวิสาหกิ จ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรื อสมาชิ ก
หรื อเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใดๆ
มาตรา ๑๕ ก่ อนเข้ารับ หน้าที่ องคมนตรี ตอ้ งถวายสัตย์ป ฏิ ญาณต่ อพระมหากษัตริ ย ์
ด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผูป้ ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี
ต่ อ พระมหากษัต ริ ย ์ และจะปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ด้วยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๖ องคมนตรี พน้ จากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรื อมีพระบรมราชโองการให้พน้
จากตาแหน่ง
มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการให้ขา้ ราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พน้ จาก
ตาแหน่ง ให้เป็ นไปตามพระราชอัธยาศัย
มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริ ยจ์ ะไม่ประทับอยูใ่ นราชอาณาจักร หรื อจะทรงบริ หาร
พระราชภาระไม่ได้ดว้ ยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ และ
ให้ประธานรัฐสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่พระมหากษัตริ ยม์ ิได้ทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๘ หรื อในกรณี ที่พระมหากษัตริ ยไ์ ม่สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์เพราะยัง
ไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรื อเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรี เสนอชื่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ งซึ่ งสมควรดารงตาแหน่ง
ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริ ย ์ แต่งตั้งผูน้ ้ นั เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์
ในระหว่างที่ ส ภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ น อายุห รื อสภาผูแ้ ทนราษฎรถู ก ยุบ ให้วุฒิ ส ภาท า
หน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ไม่มีผสู ้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา๑๘
หรื อมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรี เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์เป็ นการชัว่ คราวไปพลางก่อน
ในกรณี ที่ ผู้ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ ซ่ ึ งได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ตามมาตรา ๑๘ หรื อ
มาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรี ทาหน้าที่ผสู้ าเร็ จราชการแทนพระองค์เป็ น
การชัว่ คราวไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ประธานองคมนตรี เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ งหรื อ
ในระหว่ า งที่ ป ระธานองคมนตรี ท าหน้ าที่ ผู้ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ต ามวรรคสอง ประธาน
องคมนตรี จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในฐานะเป็ นประธานองคมนตรี มิได้ ในกรณี เช่ นว่านี้ ให้คณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรี คนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่ประธานองคมนตรี เป็ นการชัว่ คราวไปพลางก่อน
มาตรา ๒๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา
๑๘ หรื อมาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
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“ข้า พเจ้า (ชื่ อ ผูป้ ฏิ ญ าณ) ขอปฏิ ญ าณว่า ข้า พเจ้า จะจงรั ก ภัก ดี ต่ อ พระมหากษัต ริ ย ์
(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ในระหว่า งที่ ส ภาผู ้แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ ห รื อ สภาผู ้แ ทนราษฎรถู ก ยุ บ ให้ วุฒิ ส ภา
ทาหน้าที่รัฐสภาตามมาตรานี้
มาตรา ๒๒ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๓ การสื บราชสมบัติให้เป็ นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสื บราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎมณเฑี ย รบาลว่าด้วยการสื บ ราชสั น ตติ วงศ์ พระพุ ท ธศัก ราช
๒๔๖๗ เป็ นพระราชอานาจของพระมหากษัตริ ยโ์ ดยเฉพาะ เมื่ อมี พ ระราชดาริ ประการใด ให้คณะ
องคมนตรี จดั ทาร่ างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติม กฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่ อ มี พ ระราชวิ นิ จ ฉั ย เมื่ อ ทรงเห็ น ชอบและทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยแล้ว ให้ ป ระธานองคมนตรี
ดาเนิ นการแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลง
นามรั บ สนองพระบรมราชโองการ และเมื่ อได้ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้วให้ ใ ช้บ ังคับ เป็ น
กฎหมายได้
ในระหว่า งที่ ส ภาผู ้แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ ห รื อ สภาผู ้แ ทนราษฎรถู ก ยุ บ ให้ วุฒิ ส ภา
ทาหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๓ ในกรณี ที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็ นกรณี ที่พระมหากษัตริ ยไ์ ด้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑี ยรบาลว่าด้วยการสื บราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้วให้
คณะรัฐมนตรี แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรี ยกประชุ มรัฐสภา เพื่อรับทราบ
และให้ป ระธานรั ฐสภาอัญ เชิ ญ องค์พ ระรั ช ทายาทขึ้ นทรงราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ยส์ ื บ ไป แล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในกรณี ที่ ร าชบัล ลัง ก์ ห ากว่า งลงและเป็ นกรณี ที่ พ ระมหากษัต ริ ย ์มิ ไ ด้ท รงแต่ ง ตั้ง
พระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะองคมนตรี เสนอพระนามผูส้ ื บราชสันตติวงศ์ตามมาตรา๒๒
ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ เสนอต่ อ รั ฐ สภาเพื่ อ รั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนาม
พระราชธิ ดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิ ญองค์ผสู้ ื บราชสันตติวงศ์
ขึ้นทรงราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ยส์ ื บไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในระหว่า งที่ ส ภาผู ้แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ ห รื อ สภาผู ้แ ทนราษฎรถู ก ยุ บ ให้ วุฒิ ส ภา
ทาหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรื อให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยงั ไม่มีประกาศอัญเชิ ญองค์พระรัชทายาทหรื อองค์ผสู ้ ื บราช
สันตติวงศ์ข้ ึนทรงราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ยต์ ามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรี เป็ นผูส้ าเร็ จราชการ
แทนพระองค์เป็ นการชั่วคราวไปพลางก่ อน แต่ ในกรณี ที่ ราชบัล ลังก์ว่างลงในระหว่างที่ ไ ด้แต่ ง ตั้ง
ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรื อมาตรา ๑๙ หรื อระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรี
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เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ ง ให้ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์น้ ัน ๆ
แล้ ว แต่ ก รณี เป็ นผู้ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ จนกว่ า จะได้ ป ระกาศอัญ เชิ ญ องค์
พระรัชทายาทหรื อองค์ผสู ้ ื บราชสันตติวงศ์ข้ ึนทรงราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ย ์
ในกรณี ที่ผสู ้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็ นผูส้ าเร็ จราชการ
แทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่ งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรี ทาหน้าที่ผสู้ าเร็ จ
ราชการแทนพระองค์เป็ นการชัว่ คราวไปพลางก่อน
ในกรณี ที่ ป ระธานองคมนตรี เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ งหรื อ
ทาหน้าที่ผสู ้ าเร็ จราชการแทนพระองค์เป็ นการชัว่ คราวตามวรรคสอง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรค
สามมาใช้บงั คับ
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่คณะองคมนตรี จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ หรื อ มาตรา
๒๓ วรรคสอง หรื อประธานองคมนตรี จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสอง
หรื อมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ ไม่ มีป ระธานองคมนตรี หรื อมี แต่ไม่ สามารถปฏิ บ ตั ิ
หน้ า ที่ ไ ด้ใ ห้ ค ณะองคมนตรี ที่ เหลื อ อยู่ เลื อ กองคมนตรี ค นหนึ่ งเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระธานองคมนตรี
หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง หรื อตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แล้วแต่กรณี

หมวด ๓
สิ ทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
--------------------ส่ วนที่ ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๒๖ การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคานึ งถึ งศักดิ์ ศรี ความเป็ น
มนุษย์ สิ ทธิและเสรี ภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗ สิ ทธิ และเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริ ยายหรื อโดย
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุม้ ครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่ วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงั คับกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์หรื อใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนได้
เท่าที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรื อไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
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บุคคลซึ่ งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิ ทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิ ทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในหมวด
นี้ ได้โดยตรงหากการใช้สิทธิ และเสรี ภาพในเรื่ องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่ งการใช้สิทธิ และ
เสรี ภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิ และเสรี ภาพในเรื่ องนั้นเป็ นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
บุคคลย่อมมี สิทธิ ได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และช่ วยเหลื อจากรั ฐ ในการใช้สิทธิ
ตามความในหมวดนี้
มาตรา ๒๙ การจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคลที่รัฐธรรมนู ญรับรองไว้ จะกระทา
มิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนู ญนี้ กาหนดไว้และ
เท่าที่จาเป็ น และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิ ทธิ และเสรี ภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่ งต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับ
แก่กรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเป็ นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ
ที่ให้อานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บงั คับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

ส่ วนที่ ๒
ความเสมอภาค
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย เท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
การเลื อ กปฏิ บ ัติ โ ดยไม่ เป็ นธรรมต่ อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห่ ง ความแตกต่ า งในเรื่ อ ง
ถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง
เศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่ อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็ นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรื อส่ งเสริ มให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ และ
เสรี ภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมตามวรรคสาม
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มาตรา ๓๑ บุค คลผูเ้ ป็ นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อื่นของรัฐ และพนักงาน
หรื อลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิ และเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป เว้นแต่ที่
จากัดไว้ในกฎหมายหรื อกฎที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินยั หรื อจริ ยธรรม

ส่ วนที่ ๓
สิ ทธิและเสรีภาพส่ วนบุคคล
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรี ภาพในชีวติ และร่ างกาย
การทรมาน ทารุ ณกรรม หรื อการลงโทษด้วยวิธี การโหดร้ ายหรื อไร้ มนุ ษ ยธรรมจะ
กระทามิได้แต่การลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรื อตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็ นการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรื อไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรื อหมายของศาลหรื อมีเหตุ
อย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุ คคลหรื อการกระทาใดอันกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ งจะ
กระทามิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าซึ่ งกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง ผู้เสี ย หาย
พนักงานอัยการหรื อบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ สี ยหาย มี สิทธิ ร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรื อ
เพิ ก ถอนการกระท าเช่ นว่านั้น รวมทั้ง จะก าหนดวิธี ก ารตามสมควรหรื อการเยีย วยาความเสี ย หายที่
เกิดขึ้นด้วยก็ได้
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในเคหสถาน
บุ ค คลย่ อ มได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองในการที่ จ ะอยู่ อ าศัย และครอบครองเคหสถาน
โดยปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค้ รอบครอง หรื อการตรวจค้น
เคหสถานหรื อ ในที่ รโหฐาน จะกระท ามิ ไ ด้ เว้น แต่ มี ค าสั่ ง หรื อ หมายของศาล หรื อ มี เหตุ อ ย่า งอื่ น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๔ บุ ค คลย่อมมี เสรี ภาพในการเดิ นทางและมี เสรี ภาพในการเลื อกถิ่ น ที่ อยู่
ภายในราชอาณาจักร
การจากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ ง จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมาย เฉพาะเพื่ อ ความมั่น คงของรั ฐ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ สวัส ดิ ภ าพของประชาชน
การผังเมือง หรื อเพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ ยาว์
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การเนรเทศบุ ค คลผูม้ ี สั ญ ชาติ ไ ทยออกนอกราชอาณาจัก ร หรื อห้ามมิ ใ ห้บุ ค คลผูม้ ี
สัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทามิได้
มาตรา ๓๕ สิ ท ธิ ข องบุ คคลในครอบครัว เกี ยรติ ยศ ชื่ อเสี ยง ตลอดจนความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวย่อมได้รับความคุม้ ครอง
การกล่าวหรื อไขข่าวแพร่ หลายซึ่ งข้อความหรื อภาพไม่วา่ ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเป็ นการละเมิดหรื อกระทบถึ งสิ ท ธิ ของบุ คคลในครอบครัว เกี ยรติ ยศ ชื่ อเสี ยง หรื อความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวจะกระทามิได้ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุ คคลย่อมมี สิท ธิ ได้รับ ความคุ ม้ ครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิ ชอบจากข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรื อการเปิ ดเผยสิ่ งสื่ อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระทา
ด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู ้ถึงข้อความในสิ่ งสื่ อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึ งกัน จะกระทามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ หรื อเพื่อรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพบริ บูรณ์ ในการถื อศาสนา นิ กายของศาสนาหรื อลัทธิ
นิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรี ภาพในการปฏิบตั ิตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรื อปฏิบตั ิพิธีกรรม
ตามความเชื่ อถื อของตน เมื่ อไม่ เป็ นปฏิ ปั ก ษ์ต่อหน้าที่ ของพลเมื องและไม่ เป็ นการขัดต่อความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใช้เสรี ภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครองมิให้รัฐกระทาการใดๆ
อันเป็ นการรอนสิ ทธิ หรื อเสี ยประโยชน์อนั ควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิ กายของศาสนา ลัทธิ
นิ ยมในทางศาสนาหรื อปฏิ บ ตั ิ ตามศาสนธรรม ศาสนบัญ ญัติ หรื อปฏิ บตั ิ พิ ธี กรรมตามความเชื่ อถื อ
แตกต่างจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๘ การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้ องปั ดภัยพิบตั ิสาธารณะอันมีมาเป็ นการฉุ กเฉิ น หรื อโดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายซึ่ งให้กระทาได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
หรื อการรบ หรื อในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นหรื อประกาศใช้กฎอัยการศึก
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ส่ วนที่ ๔
สิ ทธิในกระบวนการยุติธรรม
มาตรา ๓๙ บุคคลไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นเวลา
ที่กระทานั้นบัญญัติเป็ นความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นเวลาที่กระทาความผิดมิได้
ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลยไม่มีความผิด
ก่อนมีคาพิพากษาอันถึ งที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคล
นั้นเสมือนเป็ นผูก้ ระทาความผิดมิได้
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) สิ ทธิ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ ว และทัว่ ถึง
(๒) สิ ท ธิ พ้ื นฐานในกระบวนพิ จารณา ซึ่ ง อย่างน้อยต้องมี ห ลัก ประกัน ขั้น พื้ น ฐาน
เรื่ อง การได้รับ การพิ จารณาโดยเปิ ดเผย การได้รับ ทราบข้อเท็จจริ งและตรวจเอกสารอย่างเพี ยงพอ
การเสนอข้อเท็จจริ ง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผูพ้ ิพากษาหรื อตุลาการ การได้รับ
การพิ จาณาโดยผูพ้ ิ พ ากษาหรื อ ตุ ล าการที่ นั่ง พิ จาณาคดี ค รบองค์ค ณะ และการได้รับ ทราบเหตุ ผ ล
ประกอบคาวินิจฉัย คาพิพากษา หรื อคาสั่ง
(๓) บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ วและ
เป็ นธรรม
(๔) ผูเ้ สี ยหาย ผูต้ ้องหา โจทก์ จาเลย คู่ กรณี ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย หรื อพยานในคดี มี สิ ทธิ
ได้รับ การปฏิ บ ตั ิ ที่ เหมาะสมในการดาเนิ น การตามกระบวนการยุติธ รรม รวมทั้งสิ ท ธิ ในการได้รับ
การสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว เป็ นธรรม และการไม่ให้ถอ้ ยคาเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(๕) ผูเ้ สี ย หาย ผูต้ ้อ งหา จ าเลย และพยานในคดี อ าญา มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ความคุ ้ม ครอง
และความช่ วยเหลื อที่จาเป็ นและเหมาะสมจากรัฐ ส่ วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น
ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ หรื อผูพ้ ิ ก ารหรื อทุ พ พลภาพ ย่อมมี สิ ท ธิ ได้รับ ความ
คุม้ ครองในการดาเนิ นกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิที่เหมาะสม
ในคดีที่เกี่ยวกับความรุ นแรงทางเพศ
(๗) ในคดี อาญา ผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลยมีสิ ทธิ ได้รับการสอบสวนหรื อการพิ จารณาคดี
ที่ถูกต้องรวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู ้ คดี อย่างเพี ยงพอ การตรวจสอบหรื อได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อย
ตัวชัว่ คราว
(๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ
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ส่ วนที่ ๕
สิ ทธิในทรัพย์ สิน
มาตรา ๔๑ สิ ท ธิ ของบุ คคลในทรั พย์สินย่อมได้รับความคุ ม้ ครอง ขอบเขตแห่ งสิ ท ธิ
และการจากัดสิ ทธิ เช่นว่านี้ยอ่ มเป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสื บ มรดกย่อมได้รับ ความคุ ม้ ครอง สิ ท ธิ ของบุ คคลในการสื บ มรดกย่อมเป็ นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๒ การเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์จ ะกระท ามิ ไ ด้ เว้น แต่ โ ดยอาศัย อ านาจ
ตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย เฉพาะกิ จการของรั ฐเพื่ อการอัน เป็ นสาธารณู ป โภค การอัน จาเป็ นใน
การป้ องกัน ประเทศ การได้ม าซึ่ งทรั พ ยากรธรรมชาติ การผังเมื อง การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรื อการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและ
แหล่ งทางประวัติศาสตร์ หรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่ เป็ นธรรม
ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผูท้ รงสิ ทธิ บรรดาที่ได้รับความเสี ยหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกาหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ งต้องกาหนดให้อย่างเป็ นธรรมโดยคานึงถึงราคาที่
ซื้ อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ต้ งั ของอสังหาริ มทรัพย์ ความเสี ยหายของผูถ้ ูก
เวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผูถ้ ูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริ มทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริ มทรั พ ย์ตอ้ งระบุ วตั ถุ ป ระสงค์แห่ งการเวนคื นและกาหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริ ม ทรัพ ย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิ ได้ใช้เพื่ อการนั้นภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
ดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรื อทายาท
การคืนอสังหาริ มทรัพย์ให้เจ้าของเดิ มหรื อทายาทตามวรรคสาม และการเรี ยกคืนค่า
ทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่ วนที่ ๖
สิ ทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
มาตรา ๔๓ บุ คคลย่อมมีเสรี ภาพในการประกอบกิ จการหรื อประกอบอาชี พและการ
แข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม
การจากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมาย เฉพาะเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความมั่น คงของรั ฐ หรื อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
การคุ ้ม ครองประชาชนในด้านสาธารณู ป โภค การรัก ษาความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ล ธรรมอัน ดี ของ
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ประชาชนการจัด ระเบี ย บการประกอบอาชี พ การคุ ้ ม ครองผู้บ ริ โภค การผัง เมื อ ง การรั ก ษา
ทรั พยากรธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อม สวัสดิ ภาพของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันการผูกขาดหรื อขจัด
ความไม่เป็ นธรรมในการแข่งขัน
มาตรา ๔๔ บุ ค คลย่อมมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ หลัก ประกัน ความปลอดภัย และสวัส ดิ ภาพใน
การทางานรวมทั้งหลักประกันในการดารงชี พทั้งในระหว่างการทางานและเมื่อพ้นภาวะการทางานทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่ วนที่ ๗
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่ อมวลชน
มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์
การโฆษณา และการสื่ อความหมายโดยวิธีอื่น
การจากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิ ใน
ครอบครัวหรื อความเป็ นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันหรื อระงับความเสื่ อมทรามทางจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชน
การสั่ งปิ ดกิ จการหนังสื อพิ ม พ์หรื อสื่ อมวลชนอื่ นเพื่ อลิ ดรอนเสรี ภาพตามมาตรานี้
จะกระทามิได้
การห้ามหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรื อแสดงความคิดเห็นทั้งหมด
หรื อบางส่ วน หรื อการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรี ภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่ งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
การให้นาข่าวหรื อบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปโฆษณาในหนังสื อพิมพ์
หรื อสื่ อมวลชนอื่น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยูใ่ นภาวะสงครามแต่ท้ งั นี้
จะต้องกระทาโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่ งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
การให้ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น เพื่ อ อุ ด หนุ น กิ จ การหนัง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ มวลชนอื่ น
ของเอกชนรัฐจะกระทามิได้
มาตรา ๔๖ พนั ก งานหรื อลู ก จ้ า งของเอกชนที่ ป ระกอบกิ จ การหนั ง สื อพิ ม พ์
วิท ยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ หรื อสื่ อมวลชนอื่น ย่อมมี เสรี ภาพในการเสนอข่าวและแสดงความ
คิดเห็นภายใต้ขอ้ จากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ
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รัฐวิสาหกิจ หรื อเจ้าของกิจการนั้น แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อจริ ยธรรมแห่ งการประกอบวิชาชี พและมีสิทธิ จดั ตั้ง
องค์กรเพื่อปกป้ องสิ ทธิ เสรี ภาพและความเป็ นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิ จ
ในกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ หรื อสื่ อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรี ภาพเช่ นเดี ยวกับพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง
การกระท าใดๆ ไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ มของผูด้ ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าของกิ จการ อันเป็ นการขัดขวางหรื อแทรกแซงการเสนอข่าวหรื อแสดงความ
คิดเห็ นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง ให้ถือว่าเป็ นการจงใจใช้อานาจ
หน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บงั คับ เว้นแต่เป็ นการกระทาเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อจริ ยธรรม
แห่งการประกอบวิชาชีพ
มาตรา ๔๗ คลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช้ ใ นการส่ งวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และ
โทรคมนาคมเป็ นทรัพยากรสื่ อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระองค์กรหนึ่ งทาหน้าที่จดั สรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ ง
และกากับ การประกอบกิ จการวิท ยุก ระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่ น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และ
การแข่ ง ขัน โดยเสรี อย่ า งเป็ นธรรม รวมทั้ ง ต้ อ งจัด ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ วนร่ ว มในการด าเนิ น
การสื่ อมวลชนสาธารณะ
การกากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้ องกันมิให้มีการควบ
รวมการครองสิ ทธิ ขา้ มสื่ อ หรื อการครอบงา ระหว่างสื่ อมวลชนด้วยกันเองหรื อโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมี
ผลเป็ นการขัดขวางเสรี ภาพในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อปิ ดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
ของประชาชน
มาตรา ๔๘ ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องจะเป็ นเจ้าของกิ จการหรื อถื อหุ ้นในกิ จการ
หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ หรื อโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรื อให้
ผูอ้ ื่นเป็ นเจ้าของกิจการหรื อถือหุ ้นแทน หรื อจะดาเนิ นการโดยวิธีการอื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ที่ ส ามารถบริ ห ารกิ จการดังกล่ าวได้ในท านองเดี ยวกับ การเป็ นเจ้าของกิ จการหรื อถื อหุ ้ นในกิ จการ
ดังกล่าว
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ส่ วนที่ ๘
สิ ทธิและเสรีภาพในการศึกษา
มาตรา ๔๙ บุ คคลย่อมมี สิทธิ เสมอกันในการรับการศึ กษาไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่ รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพ พลภาพ หรื อผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลาบาก ต้องได้รับสิ ทธิ ตาม
วรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัด การศึ ก ษาอบรมขององค์ ก รวิ ช าชี พ หรื อ เอกชน การศึ ก ษาทางเลื อ กของ
ประชาชนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ย่อมได้รับ ความคุ ้ม ครองและส่ งเสริ ม ที่
เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรี ยนการสอน การวิจยั และการเผยแพร่ งานวิจยั ตามหลักวิชาการ
ย่อมได้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั ต่อหน้าที่ของพลเมืองหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่ วนที่ ๙
สิ ทธิในการได้ รับบริการสาธารณสุ ขและสวัสดิการจากรัฐ
มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับบริ การทางสาธารณสุ ขที่เหมาะสมและ
ได้มาตรฐาน และผูย้ ากไร้มีสิทธิ ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
บุ คคลย่อมมี สิ ทธิ ได้รับการบริ การสาธารณสุ ขจากรัฐซึ่ งต้องเป็ นไปอย่างทัว่ ถึ งและ
มีประสิ ทธิภาพ
บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับการป้ องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์
มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มี สิท ธิ ในการอยู่รอดและได้รับ การพัฒ นาด้านร่ างกาย
จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของเด็กและ
เยาวชนเป็ นสาคัญ
เด็ ก เยาวชน สตรี และบุ ค คลในครอบครั ว มี สิ ทธิ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองจากรั ฐ
ให้ปราศจากการใช้ความรุ นแรงและการปฏิบตั ิอนั ไม่เป็ นธรรม ทั้งมีสิทธิ ได้รับการบาบัดฟื้ นฟูในกรณี
ที่มีเหตุดงั กล่าว
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การแทรกแซงและการจากัดสิ ทธิ ของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทา
มิ ได้ เว้นแต่ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่ อสงวนและรัก ษาไว้ซ่ ึ งสถานะ
ของครอบครัวหรื อประโยชน์สูงสุ ดของบุคคลนั้น
เด็กและเยาวชนซึ่ งไม่มีผดู ้ ูแลมี สิทธิ ได้รับการเลี้ ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสม
จากรัฐ
มาตรา ๕๓ บุ คคลซึ่ งมี อายุเกิ นหกสิ บปี บริ บูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชี พ
มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการ สิ่ งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่ งพิการหรื อทุพพลภาพ มีสิทธิ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ
สิ่ งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
บุคคลวิกลจริ ตย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๕๕ บุ คคลซึ่ งไร้ ที่ อยู่อาศัยและไม่มี รายได้เพี ยงพอแก่ ก ารยังชี พ ย่อมมี สิ ท ธิ
ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

ส่ วนที่ ๑๐
สิ ทธิในข้ อมูลข่ าวสารและการร้ องเรียน
มาตรา ๕๖ บุ ค คลย่อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ทราบและเข้า ถึ ง ข้อ มู ล หรื อข่ า วสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่ น เว้นแต่การ
เปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรื อส่ วน
ได้เสี ยอันพึงได้รับความคุม้ ครองของบุคคลอื่น หรื อเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๗ บุ ค คลย่อมมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ข้อ มู ล ค าชี้ แจง และเหตุ ผ ลจากหน่ วยราชการ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ก่อนการอนุ ญาตหรื อการดาเนิ นโครงการหรื อ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชี วติ หรื อส่ วนได้เสี ยสาคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรื อชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปประกอบการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
การวางแผนพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวัฒ นธรรม การเวนคื น
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ก ารวางผัง เมื อง การก าหนดเขตการใช้ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น และการออกกฎที่ อ าจมี
ผลกระทบต่ อ ส่ วนได้เสี ย ส าคัญ ของประชาชน ให้รัฐ จัดให้มี ก ระบวนการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนอย่างทัว่ ถึงก่อนดาเนินการ
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มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิ มีส่วนร่ วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการปฏิบตั ิราชการทางปกครองอันมีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของตน
มาตรา ๕๙ บุ ค คลย่อมมี สิ ท ธิ เสนอเรื่ องราวร้ องทุ กข์และได้รับ แจ้งผลการพิ จารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ ว
มาตรา ๖๐ บุ คคลย่อมมี สิ ท ธิ ที่ จะฟ้ องหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิส าหกิ จ
ราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่เป็ นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทาหรื อการละเว้น
การกระทาของข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๖๑ สิ ทธิของบุคคลซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคย่อมได้รับความคุม้ ครองในการได้รับข้อมูล
ที่เป็ นความจริ ง และมีสิทธิ ร้องเรี ยนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสี ยหาย รวมทั้งมีสิทธิ รวมตัวกัน
เพื่อพิทกั ษ์สิทธิของผูบ้ ริ โภค
ให้ มี อ งค์ ก ารเพื่ อการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โภคที่ เป็ น อิ ส ระจากห น่ วยงานของรั ฐ
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผูบ้ ริ โภค ทาหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ
ในการตราและการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายและกฎ และให้ ค วามเห็ น ในการก าหนดมาตรการต่ า งๆ
เพื่ อ คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภครวมทั้ง ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรื อละเลยการกระท าอัน เป็ นการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิ ติดตามและร้ องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ หน้าที่
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลซึ่ งให้ขอ้ มูลโดยสุ จริ ตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อานาจรัฐหรื อหน่ วยงานของ
รัฐเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง หน่ วยงานของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ย่อมได้รับความคุม้ ครอง

ส่ วนที่ ๑๑
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมาย เฉพาะในกรณี การชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่
สาธารณะ หรื อ เพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในระหว่า งเวลาที่ ป ระเทศอยู่ใ นภาวะสงครามหรื อ
ในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นหรื อประกาศใช้กฎอัยการศึก
มาตรา ๖๔ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรื อหมู่คณะอื่น

17

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรี ภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป
แต่ ท้ งั นี้ ต้องไม่ ก ระทบประสิ ท ธิ ภาพในการบริ หารราชการแผ่นดิ น และความต่ อเนื่ องในการจัดท า
บริ การสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๖๕ บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้ างเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดาเนิ นกิ จกรรมในทางการเมืองให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ น้ นั ตาม
วิถีท างการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พ ระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตามที่ บญ
ั ญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้
การจัดองค์กรภายใน การดาเนิ นกิ จการ และข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้อง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งเป็ นสมาชิ ก ของพรรคการเมื อง กรรมการบริ ห ารของ
พรรคการเมือง หรื อสมาชิกพรรคการเมืองตามจานวนที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่ งเห็นว่ามติหรื อข้อบังคับในเรื่ องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็ นสมาชิกอยูน่ ้ นั จะ
ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั ิหน้าที่ของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรื อขัดหรื อแย้งกับ
หลักการพื้นฐานแห่ งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีสิทธิ
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยว่ามติหรื อข้อบังคับดังกล่าวขัดหรื อแย้งกับหลักการ
พื้ น ฐานแห่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข ให้ ม ติ ห รื อ
ข้อบังคับนั้นเป็ นอันยกเลิกไป

ส่ วนที่ ๑๒
สิ ทธิชุมชน
มาตรา ๖๖ บุ ค คลซึ่ งรวมกัน เป็ นชุ ม ชน ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ดั้ง เดิ ม
ย่อมมี สิท ธิ อนุ รักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น ศิ ลปวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่ นและ
ของชาติ และมี ส่ วนร่ วมในการจัดการ การบ ารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
มาตรา ๖๗ สิ ทธิ ของบุคคลที่จะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุ มชนในการอนุ รักษ์บารุ งรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพ และในการคุ ม้ ครอง
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ส่ งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชี พอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนื่ องในสิ่ งแวดล้อมที่จะ
ไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรื อคุ ณภาพชี วิตของตนย่อมได้รับความคุ ม้ ครอง
ตามความเหมาะสม
การดาเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมที่ อาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อชุ ม ชนอย่างรุ นแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมิ นผลกระทบต่อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน และจัดให้มีกระบวน
การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู ้ มี ส่ วนได้ เสี ยก่ อ น รวมทั้ งได้ ใ ห้ อ งค์ ก ารอิ ส ระ
ซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์ก ารเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ข ภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึก ษาที่
จัดการการศึ ก ษาด้านสิ่ ง แวดล้อมหรื อทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อด้า นสุ ข ภาพ ให้ความเห็ น ประกอบ
ก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว
สิ ทธิ ข องชุ มชนที่ จะฟ้ องหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ ราชการส่ วน
ท้อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก รอื่ น ของรั ฐ ที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามบทบัญ ญัติ น้ ี ย่ อ มได้รั บ
ความคุม้ ครอง

ส่ วนที่ ๑๓
สิ ทธิพทิ กั ษ์ รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ บุคคลจะใช้สิทธิ และเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนู ญนี้ หรื อเพื่อให้ได้มา ซึ่ งอานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณี ที่บุคคลหรื อพรรคการเมืองใดกระท าการตามวรรคหนึ่ ง ผูท้ ราบการกระทา
ดังกล่าวย่อมมีสิทธิ เสนอเรื่ องให้อยั การสู งสุ ดตรวจสอบข้อเท็จจริ งและยื่นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิ กการกระทาดังกล่าว แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนการดาเนิ นคดี อาญาต่อผูก้ ระทา
การดังกล่าว
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉัย สั่ ง การให้ พ รรคการเมื อ งใดเลิ ก กระท าการตาม
วรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนู ญมี คาสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิ ทธิ
เลื อกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมื องและกรรมการบริ หารของพรรคการเมื องที่ ถูกยุบในขณะที่ กระทา
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสัง่ ดังกล่าว
มาตรา ๖๙ บุ คคลย่อมมีสิทธิ ต่อต้านโดยสันติวิธีซ่ ึ งการกระทาใดๆ ที่เป็ นไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
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หมวด ๔
หน้ าทีข่ องชนชาวไทย
มาตรา ๗๐ บุคคลมีหน้าที่พิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๑ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
บุคคลซึ่ งไปใช้สิทธิ หรื อไม่ไปใช้สิทธิ โดยไม่แจ้งเหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจไปใช้
สิ ทธิ ได้ยอ่ มได้รับสิ ทธิหรื อเสี ยสิ ทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปเลื อกตั้งและการอานวยความสะดวกในการไปเลื อกตั้ง
ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่ วยเหลื อในการป้ องกันและบรรเทาภัย
พิ บ ัติ ส าธารณะ เสี ย ภาษี อากร ช่ วยเหลื อ ราชการ รั บ การศึ ก ษาอบรม พิ ท ัก ษ์ ปกป้ อง และสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่ น และอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๔ บุ ค คลผูเ้ ป็ นข้าราชการ พนัก งาน ลู ก จ้างของหน่ วยราชการหน่ วยงาน
ของรัฐ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อเจ้าหน้าที่ อื่น ของรั ฐ มี ห น้าที่ ดาเนิ น การให้เป็ นไปตามกฎหมายเพื่ อ รัก ษา
ประโยชน์ ส่ ว นรวมอ านวยความสะดวก และให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของ
การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการปฏิ บ ัติห น้าที่ และในการปฏิ บ ตั ิ ก ารอื่ น ที่ เกี่ ย วข้องกับ ประชาชน บุ คคลตาม
วรรคหนึ่งต้องวางตนเป็ นกลางทางการเมือง
ในกรณี ที่บุคคลตามวรรคหนึ่ งละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง
หรื อวรรคสอง บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยย่อมมีสิทธิ ขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ ง หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของบุคคล
ดังกล่าว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองได้
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หมวด ๕
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่ งรัฐ
-----------------ส่ วนที่ ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้ เป็ นเจตจานงให้รัฐดาเนิ นการตรากฎหมายและกาหนด
นโยบายในการบริ หารราชการแผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ที่จะเข้าบริ หารราชการแผ่นดินต้องชี้แจง
ต่ อ รั ฐ สภาให้ ชัด แจ้ง ว่ า จะด าเนิ น การใด ในระยะเวลาใด เพื่ อ บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ให้ เป็ นไป
ตามแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ งรั ฐ และต้องจัดท ารายงานแสดงผลการดาเนิ น การ รวมทั้งปั ญ หาและ
อุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปี ละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรี ตอ้ งจัดทาแผนการบริ หารราชการแผ่นดิ น เพื่อแสดงมาตรการ
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบตั ิราชการในแต่ละปี ของการบริ หารราชการแผ่นดิน ซึ่ งจะต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการบริ หารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี ตอ้ งจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จาเป็ น
ต่อการดาเนินการตามนโยบายและแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน

ส่ วนที่ ๒
แนวนโยบายด้ านความมัน่ คงของรัฐ
มาตรา ๗๗ รัฐต้องพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เอกราช อธิ ปไตยและ
บูรณภาพแห่ งเขตอานาจรัฐ และต้องจัดให้มีกาลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
จาเป็ น และเพี ยงพอ เพื่ อพิ ท กั ษ์รักษาเอกราช อธิ ปไตย ความมัน่ คงของรั ฐ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
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ส่ วนที่ ๓
แนวนโยบายด้ านการบริหารราชการแผ่ นดิน
มาตรา ๗๘ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้
(๑) บริ หารราชการแผ่นดิ นให้เป็ นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมัน่ คง
ของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยต้องส่ งเสริ ม การดาเนิ นการตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งและค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็ นสาคัญ
(๒) จัด ระบบการบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ มี
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชดั เจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุ นให้
จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
(๓) กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิ จการ
ของท้องถิ่ นได้เอง ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นการตามแนวนโยบาย
พื้ นฐานแห่ งรั ฐ พัฒนาเศรษฐกิ จของท้องถิ่ นและระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้ อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นขนาดใหญ่ โดยคานึ งถึงเจตนารมณ์ ของประชาชนใน
จังหวัดนั้น
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพ คุ ณธรรม และจริ ยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับ ปรุ งรู ปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริ หารราชการ
แผ่น ดิ น เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ห ลัก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดีเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริ การ
สาธารณะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึ งถึ งการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน
(๖) ดาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดาเนิ นการอย่างเป็ นอิสระเพื่อให้การบริ หาร
ราชการแผ่นดินเป็ นไปตามหลักนิติธรรม
(๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็ นอิสระ
เพื่อติดตามสอดส่ องให้มีการปฏิบตั ิตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
(๘) ดาเนินการให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิ ทธิ ประโยชน์อย่างเหมาะสม
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ส่ วนที่ ๔
แนวนโยบายด้ านศาสนา สั งคม การสาธารณสุ ข การศึกษา และวัฒนธรรม
มาตรา ๗๙ รั ฐต้องให้ค วามอุ ป ถัมภ์และคุ ้มครองพระพุ ท ธศาสนาซึ่ งเป็ นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่ วนใหญ่ นับ ถื อ มาช้านานและศาสนาอื่ น ทั้งต้องส่ ง เสริ ม ความเข้าใจอัน ดี และ
ความสมานฉัน ท์ระหว่างศาสนิ ก ชนของทุ ก ศาสนา รวมทั้งสนับ สนุ นการนาหลัก ธรรมของศาสนา
มาใช้เพื่อเสริ มสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
มาตรา ๘๐ รัฐต้องดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุ ขการศึกษา
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุ นการอบรมเลี้ ยงดูและให้การศึกษา
ปฐมวัยส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริ มสร้ างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู ้ ู งอายุ ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพล
ภาพและผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนและพึ่งพาตนเองได้
(๒) ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาระบบสุ ขภาพที่เน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ อันนาไปสู่
สุ ข ภาวะที่ ย งั่ ยืน ของประชาชน รวมทั้ง จัด และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้รับ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี
มาตรฐานอย่างทัว่ ถึ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และส่ งเสริ มให้เอกชนและชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการพัฒนา
สุ ขภาพและการจัดบริ การสาธารณสุ ข โดยผูม้ ีหน้าที่ให้บริ การดังกล่าวซึ่ งได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจริ ยธรรม ย่อมได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
(๓) พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ และทุ ก รู ปแบบ
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม จัดให้มี แผนการศึ กษาแห่ งชาติ กฎหมาย
เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วหน้าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝั งให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึ กของความเป็ นไทย มีระเบียบวินัย
คานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
(๔) ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นการกระจายอานาจเพื่ อให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ชุ ม ชนองค์ก ารทางศาสนา และเอกชน จัด และมี ส่ วนร่ วมในการจัด การศึ ก ษาเพื่ อพัฒ นามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(๕) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาวิจยั ในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั จากรัฐ
(๖) ส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู ้รักสามัคคีและการเรี ยนรู ้ ปลูกจิตสานึก และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ส่ วนที่ ๕
แนวนโยบายด้ านกฎหมายและการยุติธรรม
มาตรา ๘๑ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมดังต่อไปนี้
(๑) ดู แลให้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ และบังคับ การให้ เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถู ก ต้องรวดเร็ ว
เป็ นธรรม และทัว่ ถึ ง ส่ งเสริ มการให้ความช่ วยเหลื อและให้ความรู ้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ประชาชน
และองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่ วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(๒) คุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคลให้พน้ จากการล่ วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
(๓) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิ รูปกฎหมายที่ ดาเนิ นการเป็ นอิสระ
เพื่อปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุ งกฎหมายให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนู ญ
โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
(๔) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดาเนิ นการ
เป็ นอิสระ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(๕) สนับสนุนการดาเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่ วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน โดยเฉพาะผูไ้ ด้รับผลกระทบจากความรุ นแรงในครอบครัว

ส่ วนที่ ๖
แนวนโยบายด้ านการต่ างประเทศ
มาตรา ๘๒ รั ฐต้องส่ งเสริ ม สั ม พัน ธไมตรี และความร่ วมมื อกับ นานาประเทศ และ
พึงถือหลักในการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบตั ิตามสนธิสัญญาด้านสิ ทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็ นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณี ที่ได้กระทาไว้กบั นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
รัฐต้องส่ งเสริ มการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนต้องให้
ความคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

24

ส่ วนที่ ๗
แนวนโยบายด้ านเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๓ รัฐต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และเป็ นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุ น
ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม
ธุ รกิ จซึ่ งมี บ ทบัญ ญัติที่ ไ ม่ ส อดคล้องกับ ความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จ และต้องไม่ ป ระกอบกิ จการที่ มี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คง ของรัฐ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรื อการจัดให้มีสาธารณูปโภค
(๒) สนับสนุ นให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กบั
การประกอบกิจการ
(๓) ควบคุ มให้มีการรักษาวินยั การเงิ นการคลังเพื่อสนับสนุ นเสถี ยรภาพและความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ ปรั บ ปรุ งระบบการจัดเก็ บ ภาษี อากรให้มี ค วามเป็ นธรรมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๔) จัดให้มีก ารออมเพื่ อการดารงชี พ ในยามชราแก่ ป ระชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ
อย่างทัว่ ถึง
(๕) กากับให้การประกอบกิ จการมีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม ป้ องกันการผูกขาด
ตัดตอนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(๖) ดาเนิ น การให้ มี ก ารกระจายรายได้อ ย่า งเป็ นธรรม คุ ้มครอง ส่ งเสริ ม และขยาย
โอกาสในการประกอบอาชี พของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้า บริ การ และการประกอบอาชีพ
(๗) ส่ งเสริ ม ให้ป ระชากรวัยทางานมี งานท า คุ ม้ ครองแรงงานเด็กและสตรี จดั ระบบ
แรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผทู้ างานมีสิทธิ เลือกผูแ้ ทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง
คุม้ ครองให้ผทู ้ างานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิ ทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็ นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๘) คุ ม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิ ตและการตลาดส่ งเสริ ม
ให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด รวมทั้งส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรู ปของสภาเกษตรกร
เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
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(๙) ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น และคุ ้ม ครองระบบสหกรณ์ ให้เป็ นอิส ระ และการรวมกลุ่ ม
การประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดาเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
(๑๐) จัด ให้ มี ส าธารณู ป โภคขั้น พื้ น ฐานอัน จาเป็ นต่ อ การด ารงชี วิ ต ของประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน
อันจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของประชาชนอยูใ่ นความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสี ยหายแก่รัฐ
(๑๑) การดาเนิ นการใดที่ เป็ นเหตุ ให้โครงสร้ างหรื อโครงข่ายขั้นพื้ นฐานของกิ จการ
สาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจาเป็ นต่อการดารงชี วิตของประชาชน หรื อเพื่อความมัน่ คงของรัฐ
ตกไปเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน หรื อทาให้รัฐเป็ นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ดจะกระทามิได้
(๑๒) ส่ งเสริ มและสนับสนุ น กิจการพาณิ ชยนาวี การขนส่ งทางราง รวมทั้งการดาเนิ นการ
ตามระบบบริ หารจัดการขนส่ งทั้งภายในและระหว่างประเทศ
(๑๓) ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น องค์ก รภาคเอกชนทางเศรษฐกิ จทั้งในระดับ ชาติ และ
ระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
(๑๔) ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในทาง
เศรษฐกิจ

ส่ วนที่ ๘
แนวนโยบายด้ านทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
มาตรา ๘๕ รัฐต้องดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้านที่ ดิน ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยให้คานึงถึงความสอดคล้อง
กับ สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ ทั้ง ผื น ดิ น ผื น น้ า วิ ถี ชี วิต ของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น และ การดู แ ลรั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ ดินอย่างยัง่ ยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจด้วย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ นธรรมและดาเนิ นการให้เกษตรกรมีกรรมสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิ ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรื อวิธีอื่นรวมทั้งจัดหาแหล่ง
น้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
(๓) จัดให้มีการวางผังเมื อง พัฒนา และดาเนิ นการตามผังเมื องอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
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(๔) จัดให้มีแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็ นระบบ
และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม ทั้ง ต้อ งให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสงวน บ ารุ ง รั ก ษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
(๕) ส่ งเสริ ม บารุ งรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตลอดจนควบคุ ม และก าจัด ภาวะมลพิ ษ ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ขภาพอนามัย สวัส ดิ ภ าพ และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ต้อ งมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน

ส่ วนที่ ๙
แนวนโยบายด้ านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์ สินทางปัญญา และพลังงาน
มาตรา ๘๖ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปั ญญา
และพลังงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ ม ให้มี ก ารพัฒ นาด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่ างๆ
โดยจัด ให้ มี ก ฎหมายเฉพาะเพื่ อ การนี้ จัด งบประมาณสนับ สนุ น การศึ ก ษา ค้น คว้า วิจ ัย และให้ มี
สถาบัน การศึ ก ษาและพัฒ นา จัด ให้ มี ก ารใช้ป ระโยชน์ จ ากผลการศึ ก ษาและพัฒ นา การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวติ
(๒) ส่ ง เสริ ม การประดิ ษ ฐ์ห รื อ การค้น คิ ด เพื่ อให้ เกิ ดความรู ้ ใ หม่ รั ก ษาและพัฒ นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
(๓) ส่ งเสริ ม และสนับสนุ น การวิจยั พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
ซึ่ งได้จากธรรมชาติและเป็ นคุณต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ

ส่ วนที่ ๑๐
แนวนโยบายด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
มาตรา ๘๗ รั ฐต้องด าเนิ น การตามแนวนโยบายด้านการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
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(๒) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริ การสาธารณะ
(๓) ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐทุกระดับ ในรู ปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรื อตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรื อรู ปแบบอื่น
(๔) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
ทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดาเนิ นกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้งสนับสนุ น
การดาเนิ นการของกลุ่ มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
(๕) ส่ งเสริ มและให้การศึกษาแก่ ประชาชนเกี่ ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้สิท ธิ
เลือกตั้งโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนตามมาตรานี้ ตอ้ งค านึ งถึ งสัดส่ วนของหญิ งและชายที่
ใกล้เคียงกัน

หมวด ๖
รัฐสภา
-----------------ส่ วนที่ ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๘๘ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภา
รัฐสภาจะประชุมร่ วมกันหรื อแยกกัน ย่อมเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
บุคคลจะเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๘๙ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นประธานรั ฐ สภา ประธานวุฒิ ส ภาเป็ น
รองประธานรัฐสภา
ในกรณี ที่ไม่มีประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่อยูห่ รื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาทาหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
ประธานรัฐสภามีอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และดาเนิ นกิจการของ
รัฐสภาในกรณี ประชุมร่ วมกันให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูท้ าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็ นกลางในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
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รองประธานรั ฐ สภามี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และตามที่
ประธานรัฐสภามอบหมาย
มาตรา ๙๐ ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่ างพระราชบัญญัติจะตราขึ้น
เป็ นกฎหมายได้ก็ แ ต่ โ ดยค าแนะน า และยิน ยอมของรั ฐ สภา และเมื่ อ พระมหากษัต ริ ย ์ไ ด้ท รงลง
พระปรมาภิ ไ ธยหรื อ ถื อ เสมื อ นว่า ได้ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แล้ว ให้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บงั คับเป็ นกฎหมายต่อไป
มาตรา ๙๑ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ
ของจานวนสมาชิ ก ทั้งหมดเท่ าที่ มีอยู่ข องแต่ ละสภา มี สิท ธิ เข้าชื่ อร้ องต่อประธานแห่ งสภาที่ ตนเป็ น
สมาชิ กว่าสมาชิ กภาพของสมาชิ กคนใดคนหนึ่ งแห่ งสภานั้นสิ้ นสุ ดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓)(๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) (๑๐) หรื อ (๑๑) หรื อมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรื อ (๘)แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่ ง
สภาที่ได้รับคาร้องส่ งคาร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิ กภาพของสมาชิ กผูน้ ้ นั สิ้ นสุ ด
ลงหรื อไม่
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าวินิ จ ฉัย แล้ว ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ แจ้ง ค าวิ นิ จฉั ย นั้น ไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งเห็ นว่าสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรื อสมาชิ กวุฒิสภาคนใดคนหนึ่ งมีเหตุสิ้นสุ ดลงตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่งเรื่ องไปยังประธานแห่ งสภาที่ผู ้
นั้นเป็ นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภานั้นส่ งเรื่ องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง
มาตรา ๙๒ การออกจากตาแหน่ งของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภา
ภายหลังวันที่ สมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลง หรื อวันที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คาวินิจฉัยว่าสมาชิ กภาพของสมาชิ ก
คนใดคนหนึ่ งสิ้ นสุ ดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิ จการที่สมาชิ กผูน้ ้ นั ได้กระทาไปในหน้าที่สมาชิ ก
รวมทั้ง การได้รับ เงิ น ประจาตาแหน่ งหรื อประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่ น ก่ อนที่ ส มาชิ ก ผูน้ ้ ัน ออกจาก
ตาแหน่ ง หรื อก่ อนที่ ป ระธานแห่ ง สภาที่ ผูน้ ้ ัน เป็ นสมาชิ ก ได้รับ แจ้งค าวินิ จฉัยของศาลรั ฐธรรมนู ญ
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณี ที่ออกจากตาแหน่งเพราะเหตุที่ผนู ้ ้ นั ได้รับเลือกตั้งหรื อสรรหามาโดยไม่ชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผนู ้ ้ นั ได้รับมาเนื่ องจากการ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว
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ส่ วนที่ ๒
สภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๙๓ สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิ กจานวนสี่ ร้อยแปดสิ บคน โดยเป็ น
สมาชิ กซึ่ งมาจากการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขตเลื อกตั้งจานวนสี่ ร้อยคน และสมาชิ กซึ่ งมาจากการเลื อกตั้ง
แบบสัดส่ วนจานวนแปดสิ บคน
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับ
โดยให้ใช้บตั รเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิวฒ
ุ ิสภา
ในกรณี ที่ ต าแหน่ งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรว่า งลงไม่ ว่าด้วยเหตุ ใด และยังมิ ไ ด้มี
การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรขึ้ น แทนต าแหน่ ง ที่ ว่า ง ให้ ส ภาผู้แ ทนราษฎรประกอบด้ว ย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
ภายใต้บ ั ง คับ มาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณี ที่ มี เหตุ ใ ดๆ ท าให้ ใ นระหว่ า งอายุ ข อง
สภาผูแ้ ทนราษฎรมีสมาชิ กซึ่ งได้รับ เลื อกตั้งจากการเลื อกตั้งแบบสัดส่ วนมี จานวนไม่ถึงแปดสิ บคน
ให้สมาชิกซึ่ งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่ วนประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดๆ ทา ให้การเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งใดมีจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรไม่ถึงสี่ ร้อยแปดสิ บคน แต่มีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้าสิ บห้าของจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรทั้งหมด ให้ ถื อว่าสมาชิ ก จานวนนั้น ประกอบเป็ นสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่ ต้องดาเนิ นการให้ มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ครบจานวนตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญนี้ ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน
และให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรที่เหลืออยู่
มาตรา ๙๔ การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลื อกตั้ง ให้ผูม้ ี สิ ท ธิ
เลื อ กตั้ง ในเขตเลื อ กตั้ง ใดมี สิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนเลื อ กตั้ง ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง ได้ เท่ า จ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น
การค านวณจานวนสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรที่ จะพึ งมี ได้ในแต่ ล ะเขตเลื อกตั้งและ
การกาหนดเขตเลือกตั้ง ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้คานวณเกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิ กหนึ่ งคน โดยคานวณจากจานวนราษฎร
ทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบี ยนราษฎรที่ ป ระกาศในปี สุ ดท้ายก่ อนปี ที่ มี การเลื อกตั้งเฉลี่ ย ด้วย
จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสี่ ร้อยคน
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(๒) จัง หวัด ใดมี ราษฎรไม่ ถึ ง เกณฑ์ จานวนราษฎรต่ อ สมาชิ ก หนึ่ งคนตาม (๑) ให้
จังหวัดนั้นมีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้หนึ่ งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิ ก
หนึ่ งคนให้จงั หวัดนั้นมีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งคนทุกจานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จานวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๓) เมื่อได้จานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (๒) แล้ว ถ้าจานวน
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่ คานวณได้ยงั ไม่ครบสี่ ร้อยคน ให้จงั หวัดที่มีเศษเหลือจากการคานวณตาม
(๒) มากที่ สุ ด มี ส มาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเพิ่ ม ขึ้ นอี ก หนึ่ งคน และให้เพิ่ ม จานวนสมาชิ ก สภาผูแ้ ทน
ราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จงั หวัดที่มีเศษเหลือจากการคานวณตาม (๒) ในลาดับรองลงมาตามลาดับ
จนได้จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรครบสี่ ร้อยคน
(๔) การกาหนดเขตเลือกตั้งให้ดาเนิ นการโดยจังหวัดใดมีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้
ไม่เกินสามคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็ นเขตเลือกตั้ง แต่ถา้ จังหวัดใดมีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เกินสาม
คนให้แบ่ งเขตจังหวัดออกเป็ นเขตเลื อกตั้ง โดยจัดให้ แต่ ล ะเขตเลื อกตั้งมี จานวนสมาชิ ก สภาผูแ้ ทน
ราษฎรสามคน
(๕) ในกรณี ที่ แบ่ งเขตเลื อกตั้งในจังหวัดหนึ่ งให้มี จานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
ครบสามคนทุกเขตไม่ได้ ให้แบ่งเขตเลื อกตั้งออกเป็ นเขตเลื อกตั้งที่ มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเขตละ
สามคนเสี ยก่ อ น แต่ เขตที่ เหลื อ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า เขตละสองคน ถ้ า จั ง หวัด ใดมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้สี่คน ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็ นสองเขต เขตหนึ่งให้มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรสองคน
(๖) จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่ งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่
ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
ให้ ดาเนิ น การนับ คะแนนที่ ห น่ วยเลื อกตั้ง และให้ ส่ งผลการนับ คะแนนของหน่ วย
เลื อกตั้งนั้นไปรวมที่ เขตเลื อกตั้ง เพื่ อนับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิ ดเผย
ณ สถานที่แห่ งใดแห่ งหนึ่ งแต่เพียงแห่ งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่มีความจาเป็ นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดให้นบั คะแนน รวมผล
การนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเป็ นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๙๕ การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรแบบสั ด ส่ ว น ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง
สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรตามบัญ ชี รายชื่ อที่ พ รรคการเมื องจัดท าขึ้ น โดยให้ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้งในเขต
เลือกตั้งใดมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จดั ทาบัญชี รายชื่ อผูส้ มัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นได้หนึ่งเสี ยง
พรรคการเมื องหนึ่ งจะส่ งผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งแบบสั ดส่ วนทุ กเขตเลื อกตั้ง หรื อจะส่ ง
เพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได้
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บัญ ชี รายชื่ อ ผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้งแบบสั ด ส่ วนของพรรคการเมื อ งใดที่ ไ ด้ยื่น ไว้แล้ว
ถ้าปรากฏว่าก่ อ นหรื อ ในวัน เลื อกตั้ง มี เหตุ ไม่ ว่าด้วยประการใดที่ มี ผ ลท าให้ บ ัญ ชี รายชื่ อของพรรค
การเมืองนั้นมีจานวนผูส้ มัครรับเลื อกตั้งแบบสัดส่ วนไม่ครบตามจานวนที่พรรคการเมืองนั้นได้ยื่นไว้
ให้ ถือว่าบัญชี รายชื่ อของพรรคการเมื องนั้นมี จานวนผูส้ มัครรั บ เลื อกตั้งแบบสั ดส่ วนเท่ าที่ มี อยู่และ
ในกรณี น้ ีให้ถือว่าสภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๙๖ การก าหนดเขตเลื อ กตั้ง ส าหรั บ การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบสัดส่ วน ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้จดั แบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็ นแปดกลุ่มจังหวัด และให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็ นเขต
เลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้สิบคน
(๒) การจัดกลุ่มจังหวัด ให้จดั จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันอยูใ่ นกลุ่มจังหวัดเดียวกัน และ
ในกลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มต้องมีจานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี สุ ดท้ายก่อน
ปี ที่มีการเลือกตั้งรวมกันแล้วใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ โดยให้จงั หวัดทั้งจังหวัดอยูใ่ นเขตเลือกตั้งเดียว
มาตรา ๙๗ การจัด ท าบัญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง ของพรรคการเมื อ งส าหรั บ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่ วน ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีรายชื่ อผูส้ มัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีรายชื่ อผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ครบตามจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสั ดส่ วนที่ จะมี ได้ในแต่ ละเขตเลื อกตั้ง และต้องเรี ย ง
ตามล าดั บ หมายเลข แล้ ว ให้ ยื่ น ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก่ อ นวัน เปิ ดสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(๒) รายชื่อของบุคคลตาม (๑) ต้องไม่ซ้ ากับรายชื่อของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ทั้งแบบแบ่ง
เขตเลื อกตั้งและแบบสัดส่ วนไม่ว่าของพรรคการเมืองใด และต้องคานึ งถึงโอกาส สัดส่ วนที่เหมาะสม
และความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย
มาตรา ๙๘ การค านวณสั ด ส่ ว นที่ ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง ตามบัญ ชี ร ายชื่ อ ของแต่ ล ะ
พรรคการเมื องจะได้รับเลื อกในแต่ ละเขตเลื อกตั้ง ให้นาคะแนนที่ แต่ ละพรรคการเมื องได้รับ ในเขต
เลื อกตั้ง นั้น มารวมกัน แล้วค านวณเพื่ อ แบ่ ง จานวนผูท้ ี่ จะได้รับ เลื อกของแต่ ล ะพรรคการเมื องเป็ น
สัดส่ วนที่สัมพันธ์กนั โดยตรงกับจานวนคะแนนรวมข้างต้น คะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ และ
จานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่ วนที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น โดยให้ผสู้ มัครรับเลือกตั้ง
ซึ่ งมี รายชื่ อในบัญชี รายชื่ อของแต่ ละพรรคการเมื องได้รับ เลื อกตามเกณฑ์ค ะแนนที่ คานวณได้ เรี ยง
ตามลาดับหมายเลขในบัญชี รายชื่ อของพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บญั ญัติไว้
ในพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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ให้น าบทบัญ ญัติม าตรา ๙๔ วรรคสาม มาใช้บ ังคับ กับ การนับ คะแนนการเลื อกตั้ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่ วนด้วยโดยอนุ โลม ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกาหนดให้มี
การรวมผลการนับคะแนนเบื้องต้นที่จงั หวัดก่อนก็ได้
มาตรา ๙๙ บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ เป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปี ที่มีการเลือกตั้งและ
(๓) มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิ บวันนับถึง
วันเลือกตั้ง
ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ง ซึ่ งอยู่น อกเขตเลื อ กตั้ง ที่ ต นมี ชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ย นบ้าน หรื อ มี ชื่ อ อยู่
ในทะเบี ย นบ้า นในเขตเลื อ กตั้ง เป็ นเวลาน้ อ ยกว่า เก้าสิ บ วัน นับ ถึ ง วัน เลื อ กตั้ง หรื อ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่น อก
ราชอาณาจักรย่อมมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บญั ญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๐๐ บุ ค คลผู ้มี ล ัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ ในวัน เลื อ กตั้ง เป็ นบุ ค คลต้อ งห้ ามมิ ใ ห้
ใช้สิทธิ เลือกตั้ง
(๑) เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวช
(๒) อยูใ่ นระหว่างถูกเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง
(๓) ต้องคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาลหรื อโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
มาตรา ๑๐๑ บุ ค คลผู้มี คุ ณ สมบัติ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ นผู ้มี สิ ทธิ ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๓) เป็ นสมาชิ ก พรรคการเมื อ งใดพรรคการเมื องหนึ่ งแต่ เพี ย งพรรคเดี ย วเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิ บวันนับถึงวันเลื อกตั้ง เว้นแต่ในกรณี ที่มีการเลือกตั้งทัว่ ไปเพราะเหตุยุบสภา
ต้องเป็ นสมาชิ กพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ งแต่เพียงพรรคเดี ยวเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สามสิ บวันนับถึงวันเลือกตั้ง
(๔) ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ง ต้อ งมี ล ั ก ษณะอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
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(ก) มี ชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ย นบ้านในจัง หวัด ที่ ส มัค รรั บ เลื อกตั้ง มาแล้วเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็ นบุคคลซึ่ งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นเวลาติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี การศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรื อเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๕) ผูส้ มัครรับเลื อกตั้งแบบสัดส่ วนต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งตาม (๔) ด้วยแต่
ลักษณะดังกล่าวในกรณี ใดที่กาหนดถึงจังหวัด ให้หมายถึงกลุ่มจังหวัด
(๖) คุณสมบัติอื่นตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๐๒ บุคคลผูม้ ีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(๓) เป็ นบุคคลผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรื อ (๔)
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล
(๕) เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุ กโดยได้พน้ โทษมายังไม่ถึงห้าปี ในวันเลื อกตั้งเว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๖) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อถือว่ากระทาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยต้องค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาลให้ ท รั พ ย์สิ น ตกเป็ นของแผ่น ดิ น เพราะ
ร่ ารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจานอกจากข้าราชการการเมือง
(๙) เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๑๐) เป็ นสมาชิ กวุฒิสภาหรื อเคยเป็ นสมาชิ กวุฒิสภาและสมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลงแล้วยัง
ไม่เกินสองปี
(๑๑) เป็ นพนักงานหรื อลู กจ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิ จ
หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
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(๑๒) เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(๑๓) อยูใ่ นระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๐๓ พรรคการเมื องที่ ส่ งสมาชิ ก เข้าเป็ นผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้งในการเลื อกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด ต้องส่ งสมาชิ กเข้าสมัครรับเลือกตั้งให้ครบจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่จะพึงมี
ได้ในเขตเลือกตั้งนั้น และจะส่ งเกินจานวนดังกล่าวมิได้
เมื่อพรรคการเมืองใดส่ งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งครบจานวนตามวรรคหนึ่ง แล้วแม้
ภายหลังจะมีจานวนลดลงจนไม่ครบจานวน ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น ส่ งสมาชิกเข้า
สมัครรับเลือกตั้งครบจานวนแล้ว
เมื่ อ พรรคการเมื อ งใดส่ ง สมาชิ ก เข้าสมัค รรั บ เลื อกตั้งแล้ว พรรคการเมื องนั้น หรื อ
ผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้ง ของพรรคการเมื อ งนั้น จะถอนการสมัค รรั บ เลื อ กตั้ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงผูส้ มัค ร
รับเลือกตั้งมิได้
มาตรา ๑๐๔ อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรมีกาหนดคราวละสี่ ปีนับแต่วนั เลือกตั้ง
ในระหว่างอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิ กเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมิได้
มาตรา ๑๐๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเริ่ มตั้งแต่วนั เลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑
(๕) มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ หรื อมาตรา ๒๖๖
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็ นสมาชิ ก หรื อพรรคการเมืองที่ตนเป็ นสมาชิ กมีมติ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของที่ ประชุ มร่ วมของคณะกรรมการบริ หารของพรรคการเมื องและ
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตน
เป็ นสมาชิก ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพนับแต่วนั ที่ลาออกหรื อพรรคการเมืองมีมติเว้นแต่
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ ้ นั ได้อุทธรณ์ ต่อศาลรัฐธรรมนู ญ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พรรคการเมือง
มีมติคดั ค้านว่ามติดงั กล่าวมีลกั ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดงั กล่าว
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มิได้มีลกั ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ถือว่าสมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลงนับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
แต่ถา้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดงั กล่าวมีลกั ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูน้ ้ นั อาจเข้าเป็ นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(๘) ขาดจากการเป็ นสมาชิ กของพรรคการเมื องในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนู ญมี คาสั่งยุบ
พรรคการเมื อ งที่ ส มาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรผู ้น้ ั นเป็ นสมาชิ ก และไม่ อ าจเข้ า เป็ นสมาชิ ก ของ
พรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่ง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้ นสุ ด
สมาชิกภาพนับแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดหกสิ บวันนั้น
(๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง หรื อศาลรัฐธรรมนูญ
มี คาวินิ จฉัย ให้พ น้ จากสมาชิ กภาพตามมาตรา ๙๑ หรื อศาลฎี ก ามี คาสั่ งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง
ในกรณี เช่ นนี้ ให้ ถือว่าสิ้ นสุ ดสมาชิ ก ภาพนับ แต่วนั ที่ วุฒิ ส ภามี ม ติ หรื อศาลมี ค าวินิจฉัยหรื อมี คาสั่ ง
แล้วแต่กรณี
(๑๐) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ ของจานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกาหนดเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๑๑) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๐๗ เมื่ออายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลง พระมหากษัตริ ยจ์ ะได้ทรงตรา
พระราชกฤษฎี กาให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่เป็ นการเลื อกตั้งทัว่ ไป ซึ่ งต้องกาหนด
วันเลื อกตั้งภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลง และวันเลื อกตั้งนั้นต้อง
กาหนดเป็ นวันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร
มาตรา ๑๐๘ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอานาจที่จะยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรเพื่อให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่
การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ กระทาโดยพระราชกฤษฎี กา ซึ่ งต้องกาหนดวันเลื อกตั้ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่เป็ นการเลื อกตั้งทัว่ ไปภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ สิบห้าวันแต่ไม่เกิ น
หกสิ บวันนับแต่วนั ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนดเป็ นวันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร
การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรจะกระทาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน
มาตรา ๑๐๙ เมื่อตาแหน่ งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึ ง
คราวออกตามอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อเมื่อมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่เป็ นตาแหน่งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่มาจากการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งที่วา่ งภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่
ตาแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน

36

(๒) ในกรณี ที่เป็ นตาแหน่งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่ วน
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรประกาศให้ผมู ้ ีชื่ออยูใ่ นลาดับถัดไปในบัญชี รายชื่ อของพรรคการเมืองนั้น
ในเขตเลื อกตั้งนั้น เลื่ อ นขึ้ น มาเป็ นสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรแทนตาแหน่ ง ที่ ว่าง โดยต้องประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่ไม่มีรายชื่อเหลืออยูใ่ นบัญชีที่จะ
เลื่อนขึ้นมาแทนตาแหน่งที่วา่ ง ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่ วนประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่ มนับแต่วนั เลือกตั้ง
แทนตาแหน่งที่วา่ ง ส่ วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทนตาม (๒)ให้เริ่ มนับแต่วนั
ถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทนตาแหน่งที่วา่ ง
นั้น อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๑๐ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี เข้าบริ หารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริ ยจ์ ะ
ทรงแต่งตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ป็ นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัด
ของพรรคตนมิได้ดารงตาแหน่ งรัฐมนตรี และมีจานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกใน
สังกัดมิได้ดารงตาแหน่ งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็ นผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี พ รรคการเมื อ งใดในสภาผู ้แ ทนราษฎรมี ล ัก ษณะที่ ก าหนดไว้ต าม
วรรคหนึ่ ง ให้สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ป็ นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่ งได้รับเสี ยงสนับสนุ นข้างมาก
จากสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรในพรรคการเมื องที่ ส มาชิ ก ในสั งกัดของพรรคนั้น มิ ได้ดารงตาแหน่ ง
รัฐมนตรี เป็ นผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร ในกรณี ที่มีเสี ยงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วธิ ีจบั สลาก
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผูน้ า
ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมพ้น จากตาแหน่ งเมื่ อขาดคุ ณ สมบัติดังกล่ า ว
ในวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ในกรณี
เช่นนี้พระมหากษัตริ ยจ์ ะได้ทรงแต่งตั้งผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรแทนตาแหน่งที่วา่ ง

ส่ วนที่ ๓
วุฒิสภา
มาตรา ๑๑๑ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนรวมหนึ่งร้อยห้าสิ บคน ซึ่ งมาจากการ
เลื อกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่ งคน และมาจากการสรรหาเท่ากับจานวนรวมข้างต้นหักด้วย
จานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
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ในกรณี ที่ มี ก ารเพิ่ ม หรื อ ลดจัง หวัด ในระหว่ า งวาระของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ ม าจาก
การเลือกตั้งให้วฒ
ุ ิสภาประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ตาแหน่ งสมาชิ กวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุ ใดๆ และยังมิได้มีการเลื อกตั้ง
หรื อสรรหาขึ้นแทนตาแหน่งที่วา่ ง แล้วแต่กรณี ให้วฒ
ุ ิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ มี เหตุ การณ์ ใดๆ ท าให้สมาชิ ก วุฒิส ภาไม่ ครบจานวนตามวรรคหนึ่ ง แต่ มี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้าสิ บห้าของจานวนสมาชิ กวุฒิสภาทั้งหมด ให้ถือว่าวุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจานวนดังกล่าว แต่ตอ้ งมีการเลือกตั้งหรื อการสรรหาให้ได้สมาชิกวุฒิสภาครบจานวนตามวรรค
หนึ่ งภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ มีเหตุ การณ์ ดงั กล่าว และให้สมาชิ กวุฒิสภาที่เข้ามานั้นอยู่
ในตาแหน่งเพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๑๒ การเลือกตั้งสมาชิ กวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็ นเขตเลือกตั้ง
และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่ งคน โดยให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งได้หนึ่งเสี ยงและให้ใช้วธิ ี ออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับ
เพื่อประโยชน์ในการเลื อกตั้งสมาชิ กวุฒิ สภา ให้ผูส้ มัครรับเลื อกตั้งสามารถหาเสี ยง
เลือกตั้งได้ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของวุฒิสภา
หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไขในการเลื อกตั้งและการหาเสี ยงเลื อกตั้งของสมาชิ ก
วุฒิสภาให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๓ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิน ผูพ้ ิพากษาในศาลฎีกาซึ่ งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจานวนหนึ่ งคนและตุลาการใน
ศาลปกครองสู งสุ ดที่ที่ประชุ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดมอบหมายจานวนหนึ่ งคนเป็ นกรรมการ
ทาหน้าที่สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับบัญชี รายชื่ อ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแจ้งผลการสรรหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไ้ ด้รับ
การสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภา
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองให้กรรมการผูห้ นึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่งใด หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ถา้ กรรมการ
ที่เหลืออยูน่ ้ นั มีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิ กวุฒิสภาประกอบด้วยกรรมการ
ที่เหลืออยู่
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มาตรา ๑๑๔ ให้ค ณะกรรมการสรรหาสมาชิ ก วุฒิส ภาดาเนิ นการสรรหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมจากผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ
และภาคอื่นที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิ บตั ิการตามอานาจหน้าที่ของวุฒิสภาเป็ นสมาชิ กวุฒิสภาเท่าจานวน
ที่จะพึงมีตามที่กาหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง
ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรื อประสบการณ์
ที่จะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของวุฒิสภาเป็ นสาคัญ และให้คานึ งถึงองค์ประกอบจากบุคคลที่มี
ความรู ้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ สัดส่ วนของบุคคล
ในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการให้โอกาสกับผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๕ บุ ค คลผูม้ ี คุณ สมบัติและไม่ มี ล ัก ษณะต้องห้ ามดังต่ อไปนี้ เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรื อได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภา
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่ สิบปี บริ บูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้งหรื อวันที่ได้รับการเสนอชื่ อ
(๓) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(๔) ผูส้ มัครรับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งต้องมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) มีชื่ อ อยู่ใ นทะเบีย นบ้า นในจัง หวัดที่ส มัค รรับ เลื อกตั้ง มาแล้วเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็ นบุคคลซึ่ งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึก ษาในสถานศึ กษาที่ ต้ งั อยู่ในจังหวัดที่ สมัครรั บเลื อกตั้งเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าห้าปี การศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรื อเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรั บเลื อกตั้ง
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๕) ไม่เป็ นบุ พ การี คู่ สมรส หรื อบุ ตรของผูด้ ารงตาแหน่ งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๖) ไม่เป็ นสมาชิ กหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งใดในพรรคการเมืองหรื อเคยเป็ นสมาชิ กหรื อ
เคยดารงตาแหน่งและพ้นจากการเป็ นสมาชิ กหรื อการดารงตาแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่
เกินห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรื อวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
(๗) ไม่เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อเคยเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและพ้นจาก
การเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาแล้วไม่เกินห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรื อวันที่ได้รับการเสนอ
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ชื่อ (๘) เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ (๑)(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรื อ (๑๔)
(๙) ไม่เป็ นรัฐมนตรี หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องอื่นซึ่ งมิ ใช่ สมาชิ กสภาท้องถิ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อเคยเป็ นแต่พน้ จากตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี
มาตรา ๑๑๖ สมาชิ ก วุฒิ ส ภาจะเป็ นรัฐ มนตรี ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องอื่ น หรื อ
ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได้
บุ คคลผูเ้ คยดารงตาแหน่ งสมาชิ กวุฒิสภาและสมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลงมาแล้วยังไม่เกิ น
สองปี จะเป็ นรัฐมนตรี หรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง มิได้
มาตรา ๑๑๗ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุฒิ ส ภาที่ ม าจากการเลื อ กตั้งเริ่ ม ตั้ง แต่ วนั ที่ มี
การเลื อกตั้งสมาชิ ก วุฒิ ส ภา และสมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุฒิ ส ภาที่ ม าจากการสรรหาเริ่ ม ตั้งแต่ วนั ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา
สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุฒิ สภามี ก าหนดคราวละหกปี นับ แต่วนั เลื อกตั้ง หรื อวัน ที่
คณะกรรมการการเลื อกตั้งประกาศผลการสรรหา แล้วแต่กรณี โดยสมาชิ กวุฒิสภาจะดารงตาแหน่ ง
ติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้
ให้ ส มาชิ ก วุฒิ ส ภาซึ่ งสิ้ นสุ ดสมาชิ ก ภาพตามวาระ อยู่ในตาแหน่ งเพื่ อปฏิ บ ัติห น้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๘ เมื่อวาระของสมาชิ กวุฒิสภาซึ่ งมาจากการเลือกตั้งสิ้ นสุ ดลงพระมหากษัตริ ย ์
จะได้ท รงตราพระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อกตั้งสมาชิ ก วุฒิ ส ภาซึ่ งมาจากการเลื อกตั้งใหม่ เป็ นการ
เลื อกตั้งทัว่ ไป ซึ่ งต้องกาหนดวันเลื อกตั้งภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ วาระของสมาชิ กวุฒิสภาซึ่ งมา
จากการเลือกตั้งสิ้ นสุ ดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนดเป็ นวันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักรเมื่อวาระของ
สมาชิ กวุฒิสภาซึ่ งมาจากการสรรหาสิ้ นสุ ดลง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดวันเริ่ มการ
สรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่ งต้องทาการสรรหาให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับ
แต่วนั ที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้ นสุ ดลง
มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้ นสุ ดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๕
(๕) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรื อมาตรา ๒๖๖
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง หรื อศาลรัฐธรรมนูญ
มีคาวินิจฉัยให้พน้ จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรื อศาลฎีกามีคาสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสองหรื อ
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มาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณี เช่ นนี้ ให้ถือว่าสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพนับแต่วนั ที่ วุฒิสภามี มติหรื อศาลมี
คาวินิจฉัยหรื อมีคาสั่ง แล้วแต่กรณี
(๗) ขาดประชุ มเกินจานวนหนึ่ งในสี่ ของจานวนวันประชุ มในสมัยประชุมที่มีกาหนดเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๘) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๒๐ เมื่อตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บงั คับ กับ การเลื อกตั้งหรื อการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาในกรณี ดงั กล่าว และให้สมาชิ กวุฒิสภาผูเ้ ข้ามาแทนตาแหน่งที่วา่ งนั้น อยูใ่ นตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน เว้นแต่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่วา่ งลงจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิ บวันจะไม่ดาเนินการเลือกตั้งหรื อการสรรหาก็ได้
มาตรา ๑๒๑ ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่ ง
รั ฐธรรมนู ญ นี้ ให้ วุฒิ ส ภาแต่ ง ตั้ง คณะกรรมาธิ ก ารขึ้ น คณะหนึ่ ง ท าหน้าที่ ต รวจสอบประวัติ ค วาม
ประพฤติ และพฤติ ก รรมทางจริ ยธรรมของบุ ค คลผูไ้ ด้รับ การเสนอชื่ อให้ดารงตาแหน่ งนั้น รวมทั้ง
รวบรวมข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานอันจาเป็ น แล้วรายงานต่อวุฒิส ภาเพื่ อประกอบการพิ จารณา
ต่อไปการดาเนิ นการของคณะกรรมาธิ การตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามวิธีการที่ กาหนดในข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา

ส่ วนที่ ๔
บททีใ่ ช้ แก่สภาทั้งสอง
มาตรา ๑๒๒ สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุฒิ ส ภาย่อมเป็ นผูแ้ ทนปวงชน
ชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ งอาณัติ มอบหมาย หรื อความครอบงาใดๆ และต้องปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต เพื่ อประโยชน์ ส่ วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกัน แห่ ง
ผลประโยชน์
มาตรา ๑๒๓ ก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็ นสมาชิกด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผูป้ ฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ”
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มาตรา ๑๒๔ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิส ภาแต่ ล ะสภา มี ประธานสภาคนหนึ่ งและ
รองประธานคนหนึ่ งหรื อสองคน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่ งตั้งจากสมาชิ กแห่ งสภานั้นๆ ตามมติ
ของสภา
ประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรดารงตาแหน่ งจนสิ้ นอายุข องสภาหรื อ
มีการยุบสภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดารงตาแหน่ งจนถึ งวันก่อนวันเลื อกประธานและ
รองประธานวุฒิสภาใหม่
ประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา
ย่อมพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระตามวรรคสองหรื อวรรคสาม แล้วแต่กรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็ นสมาชิก
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง
(๓) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรื อข้าราชการการเมืองอื่น
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีน้ นั จะยังไม่ถึงที่สุดหรื อมีการรอการลงโทษเว้นแต่
เป็ นกรณี ที่ คดี ยงั ไม่ ถึงที่ สุ ดหรื อมี การรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทความผิด
ลหุ โทษหรื อความผิดฐานหมิ่นประมาท
ในระหว่างการด ารงต าแหน่ ง ประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเป็ น
กรรมการบริ หารหรื อดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๑๒๕ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธานวุฒิส ภามีอานาจหน้าที่ดาเนิ น
กิจการของสภานั้นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ รองประธานมีอานาจหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายและ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูท้ าหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็ นกลาง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อประธานและรองประธานวุฒิสภา
ไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม ให้ ส มาชิ ก แห่ ง สภานั้น ๆ เลื อ กกัน เองให้ ส มาชิ ก คนหนึ่ งเป็ นประธานในคราว
ประชุมนั้น
มาตรา ๑๒๖ การประชุ ม สภาผูแ้ ทนราษฎรและการประชุ ม วุฒิ ส ภาต้อ งมี ส มาชิ ก
มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องแต่ละสภา จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม
เว้นแต่ในกรณี การพิจารณาระเบียบวาระกระทูถ้ ามตามมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗สภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาจะกาหนดเรื่ ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็ นอย่างอื่นก็ได้
การลงมติวินิจฉัยข้อปรึ กษาให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นประมาณ เว้นแต่ที่มีบญ
ั ญัติไว้
เป็ นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
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สมาชิ กคนหนึ่ งย่อมมีเสี ยงหนึ่ งในการออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ประธานรั ฐ สภา ประธานสภาผู้แ ทนราษฎร และประธานวุ ฒิ ส ภา ต้อ งจัด ให้ มี
การบันทึกการออกเสี ยงลงคะแนนของสมาชิ กแต่ละคน และเปิ ดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ที่ประชาชน
อาจเข้าไปตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณี การออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นการลับ
การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อกหรื อให้ ค วามเห็ นชอบให้ บุ ค คลดารงตาแหน่ ง ใด ให้
กระทาเป็ นการลับ เว้นแต่ที่มีบญั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิ กย่อมมีอิสระและไม่ถูก
ผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรื ออาณัติอื่นใด
มาตรา ๑๒๗ ภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ วนั เลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ มี
การเรี ยกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็ นครั้งแรก
ในปี หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทัว่ ไป และสมัยประชุมสามัญนิติบญั ญัติ
วัน ประชุ ม ครั้ งแรกตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ เป็ นวัน เริ่ ม สมัย ประชุ ม สามัญ ทั่ ว ไป
ส่ วนวันเริ่ มสมัยประชุ มสามัญนิ ติบญ
ั ญัติให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูก้ าหนด ในกรณี ที่การเริ่ มประชุ ม
ครั้งแรกตามวรรคหนึ่ งมีเวลาจนถึ งสิ้ นปี ปฏิ ทินไม่ถึงหนึ่ งร้ อยห้าสิ บวัน จะไม่มีการประชุ มสมัยสามัญ
นิติบญั ญัติสาหรับปี นั้นก็ได้
ในสมัยประชุ มสามัญนิ ติบญั ญัติ ให้รัฐสภาดาเนิ นการประชุมได้เฉพาะกรณี ที่บญั ญัติ
ไว้ในหมวด ๒ หรื อการพิ จารณาร่ างพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ หรื อร่ างพระราชบัญ ญัติ
การอนุ มตั ิพระราชกาหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟั งคาชี้แจงและการให้
ความเห็นชอบหนังสื อสัญญา การเลือกหรื อการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดารงตาแหน่งการถอดถอน
บุคคลออกจากตาแหน่ ง การตั้งกระทูถ้ าม และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญ เว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้
พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ใดด้ว ยคะแนนเสี ยงมากกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจ านวนสมาชิ ก ทั้ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ข อง
ทั้งสองสภา
สมัย ประชุ ม สามัญ ของรั ฐ สภาสมั ย หนึ่ งๆ ให้ มี ก าหนดเวลาหนึ่ งร้ อ ยยี่ สิ บ วัน แต่
พระมหากษัตริ ยจ์ ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้
การปิ ดสมัยประชุ มสมัยสามัญก่อนครบกาหนดเวลาหนึ่ งร้อยยี่สิบวัน จะกระทาได้แต่
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๒๘ พระมหากษัตริ ยท์ รงเรี ยกประชุมรัฐสภา ทรงเปิ ดและทรงปิ ดประชุม
พระมหากษัตริ ยจ์ ะเสด็จพระราชดาเนินมาทรงทารัฐพิธีเปิ ดประชุมสมัยประชุมสามัญ
ทัว่ ไปครั้ งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ ง ด้วยพระองค์เอง หรื อจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรื อผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูแ้ ทนพระองค์ มาทารัฐพิธีก็ได้
เมื่ อมี ความจาเป็ นเพื่ อประโยชน์แห่ งรั ฐ พระมหากษัตริ ยจ์ ะทรงเรี ยกประชุ มรัฐสภา
เป็ นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้
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ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๒๙ การเรี ยกประชุม การขยายเวลาประชุ ม และการปิ ดประชุ ม
รัฐสภาให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๙ สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุฒิสภาทั้ง สองสภารวมกันหรื อ
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภามี สิท ธิ เข้าชื่ อร้ องขอให้นาความกราบบังคมทู ลเพื่ อมี พ ระบรมราชโองการประกาศเรี ยก
ประชุมรัฐสภาเป็ นการประชุมสมัยวิสามัญได้
คาร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยนื่ ต่อประธานรัฐสภา
ให้ประธานรัฐสภานาความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๓๐ ในที่ประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรื อที่ประชุมร่ วมกัน
ของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ ดจะกล่าวถ้อยคาใดในทางแถลงข้อเท็จจริ ง แสดงความคิดเห็น หรื อออกเสี ยง
ลงคะแนน ย่อมเป็ นเอกสิ ทธิ์ โดยเด็ดขาด ผูใ้ ดจะนาไปเป็ นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผูน้ ้ นั ในทางใดมิได้
เอกสิ ทธิ์ ตามวรรคหนึ่งไม่คุม้ ครองสมาชิกผูก้ ล่าวถ้อยคาในการประชุมที่มีการถ่ายทอด
ทางวิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์ หากถ้อยคาที่กล่าวในที่ประชุ มไปปรากฏนอกบริ เวณรัฐสภาและ
การกล่าวถ้อยคานั้นมีลกั ษณะเป็ นความผิดทางอาญาหรื อละเมิดสิ ทธิ ในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่
รัฐมนตรี หรื อสมาชิกแห่งสภานั้น
ในกรณี ตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคาใดที่อาจเป็ นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่ งมิใช่รัฐมนตรี
หรื อสมาชิ กแห่ งสภานั้นได้รับความเสี ยหาย ให้ประธานแห่ งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคาชี้ แจงตามที่
บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้โดย
ไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ของบุคคลในการฟ้ องคดีต่อศาล
เอกสิ ท ธิ์ ที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นมาตรานี้ ย่อ มคุ ้ม ครองไปถึ ง ผูพ้ ิ ม พ์แ ละผูโ้ ฆษณารายงาน
การประชุ ม ตามข้อบังคับ ของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิ ส ภา หรื อรัฐสภา แล้วแต่ ก รณี และคุ ม้ ครองไป
ถึ งบุ ค คลซึ่ งประธานในที่ ป ระชุ ม อนุ ญ าตให้แถลงข้อเท็จจริ ง หรื อแสดงความคิ ดเห็ น ในที่ ป ระชุ ม
ตลอดจนผูด้ าเนิ นการถ่ายทอดการประชุ มสภาทางวิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุ ญาต
จากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๑ ในระหว่า งสมัย ประชุ ม ห้า มมิใ ห้จ บั คุ ม ขัง หรื อ หมายเรี ย กตัว
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภา ไปทาการสอบสวนในฐานะที่สมาชิ กผูน้ ้ นั เป็ น ผูต้ อ้ งหา
ในคดีอาญา เว้นแต่ในกรณี ที่ได้รับอนุ ญาตจากสภาที่ผนู ้ ้ นั เป็ นสมาชิก หรื อในกรณี ที่จบั ในขณะกระทา
ความผิด
ในกรณี ที่ มี ก ารจับ สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุฒิ ส ภาในขณะกระท า
ความผิดให้รายงานไปยังประธานแห่ งสภาที่ผนู ้ ้ นั เป็ นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่ งสภาที่ผนู ้ ้ นั เป็ น
สมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผูถ้ ูกจับได้
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ในกรณี ที่มีการฟ้ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาไม่วา่ จะได้
ฟ้ องนอกหรื อในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีน้ นั ในระหว่างสมัยประชุ มมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาต
จากสภาที่ผนู ้ ้ นั เป็ นสมาชิก หรื อเป็ นคดีอนั เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรื อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดี
ต้องไม่เป็ นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผูน้ ้ นั จะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดี ที่ศาลได้กระทาก่อนมีคาอ้างว่าจาเลยเป็ นสมาชิ กของสภาใด
สภาหนึ่งย่อมเป็ นอันใช้ได้
ถ้าสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภาถู กคุ มขังในระหว่างสอบสวนหรื อ
พิจารณาอยูก่ ่อนสมัยประชุ ม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรื อศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อย
ทันทีถา้ ประธานแห่งสภาที่ผนู ้ ้ นั เป็ นสมาชิกได้ร้องขอ
คาสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วนั สั่งปล่อยจนถึงวันสุ ดท้ายแห่งสมัยประชุม
มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลงหรื อสภาผูแ้ ทนราษฎร
ถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) การประชุ มที่ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙ โดยถือคะแนนเสี ยงจากจานวนสมาชิกของวุฒิสภา
(๒) การประชุ มที่ให้วุฒิสภาทาหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่ งใดตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
(๓) การประชุ มที่ ให้วุฒิส ภาทาหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุ คคลออกจาก
ตาแหน่ง
มาตรา ๑๓๓ การประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุ มร่ วมกัน
ของรั ฐ สภา ย่ อ มเป็ นการเปิ ดเผยตามลั ก ษณะที่ ก าหนดไว้ใ นข้ อ บั ง คับ การประชุ ม แต่ ล ะสภา
แต่ถา้ คณะรัฐมนตรี หรื อสมาชิ กของแต่ละสภา หรื อสมาชิ กของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่ งในสี่ ของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่ มีอยูข่ องแต่ละสภา หรื อจานวนสมาชิ กของทั้งสองสภา
เท่าที่มีอยูร่ วมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๑๓๔ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจตราข้อบังคับการประชุ มเกี่ยวกับ
การเลือกและการปฏิบตั ิหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่ องหรื อกิจการอันเป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิ การสามัญแต่ละชุ ด การปฏิบตั ิหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิ การ วิธีการประชุ ม
การเสนอและพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่ างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ
การปรึ กษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิ ดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถ้ าม การเปิ ด
อภิปรายทัว่ ไป การรักษาระเบียบและความเรี ยบร้อย และการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจตราข้อบังคับ
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เกี่ ยวกับประมวลจริ ยธรรมของสมาชิ กและกรรมาธิ การ และกิ จการอื่ นเพื่อดาเนิ นการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓๕ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจเลือกสมาชิ กของแต่ละสภาตั้งเป็ น
คณะกรรมาธิ การสามัญ และมีอานาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็ นสมาชิกหรื อมิได้เป็ นสมาชิก ตั้งเป็ นคณะกรรมาธิ การ
วิส ามัญ เพื่อกระทากิ จการ พิจารณาสอบสวน หรื อศึก ษาเรื่ องใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้า ที่ ข องสภา
แล้วรายงานต่อสภา มติต้ งั คณะกรรมาธิ การวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรื อเรื่ องให้ชดั เจนและ
ไม่ซ้ าหรื อซ้อนกัน
คณะกรรมาธิ การตามวรรคหนึ่ งมีอานาจออกคาสั่งเรี ยกเอกสารจากบุคคลใดหรื อเรี ยก
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริ งหรื อแสดงความเห็นในกิจการที่กระทาหรื อในเรื่ องที่พิจารณาสอบสวนหรื อ
ศึกษาอยูน่ ้ นั ได้ และให้คาสั่งเรี ยกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติแต่คาสั่งเรี ยกเช่นว่านั้นมิให้
ใช้บงั คับกับผูพ้ ิพากษาหรื อตุลาการที่ปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
หรื อการบริ หารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บงั คับกับผูต้ รวจการแผ่นดินหรื อกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญหรื อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่บุคคลตามวรรคสองเป็ นข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่ น ให้ประธานคณะกรรมาธิ การแจ้งให้รัฐมนตรี
ซึ่ งบังคับบัญชาหรื อกากับดู แลหน่ วยงานที่ บุคคลนั้นสังกัดทราบและมี คาสั่งให้บุคคลนั้นดาเนิ นการ
ตามวรรคสอง เว้นแต่เป็ นกรณี ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็ น
เหตุยกเว้นการปฏิบตั ิตามวรรคสอง
เอกสิ ทธิ์ ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุม้ ครองถึงบุคคลผูก้ ระทาหน้าที่ตามมาตรานี้ดว้ ย
กรรมาธิ การสามัญซึ่ งตั้งจากผูซ้ ่ ึ งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจานวน
ตามหรื อใกล้เคี ย งกับ อัตราส่ วนของจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรของแต่ล ะพรรคการเมื องหรื อ
กลุ่ มพรรคการเมืองที่มีอยูใ่ นสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในระหว่างที่ยงั ไม่มีขอ้ บังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๔ ให้ประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูก้ าหนดอัตราส่ วนตามวรรคห้า
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ส่ วนที่ ๕
การประชุมร่ วมกันของรัฐสภา
มาตรา ๑๓๖ ในกรณี ต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่ วมกัน
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙
(๒) การปฏิญาณตนของผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑
(๓) การรั บ ทราบการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎมณเฑี ย รบาลว่า ด้ว ยการสื บ ราชสั น ตติ ว งศ์
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒
(๔) การรับทราบหรื อให้ความเห็นชอบในการสื บราชสมบัติตามมาตรา ๒๓
(๕) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่ องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบญั ญัติได้ตามมาตรา ๑๒๗
(๖) การให้ความเห็นชอบในการปิ ดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๗
(๗) การเปิ ดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘
(๘) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗
(๙) การให้ค วามเห็ น ชอบให้พ ิจ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
หรื อร่ างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๕
(๑๐) การปรึ กษาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรื อร่ างพระราชบัญญัติใหม่
ตามมาตรา ๑๕๑
(๑๑) การให้ความเห็ นชอบให้พิ จารณาร่ างรั ฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่ มเติ มร่ างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรื อร่ างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖
(๑๓) การเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรา ๑๗๙
(๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๘๙
(๑๕) การรับฟังคาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสื อสัญญาตามมาตรา ๑๙๐
(๑๖) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑
มาตรา ๑๓๗ ในการประชุ ม ร่ วมกัน ของรั ฐสภาให้ ใช้ข ้อบัง คับ การประชุ ม รั ฐสภา
ในระหว่า งที่ ย งั ไม่มี ข อ้ บัง คับ การประชุ ม รั ฐ สภา ให้ใ ช้ข อ้ บัง คับ การประชุ ม สภาผูแ้ ทนราษฎร
โดยอนุโลมไปพลางก่อน
ในการประชุ มร่ วมกันของรัฐสภา ให้นาบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เว้นแต่ในเรื่ องการตั้งคณะกรรมาธิ การ กรรมาธิ การซึ่ งตั้งจากผูซ้ ่ ึ งเป็ นสมาชิ กของแต่ละสภาจะต้อง
มี จานวนตามหรื อใกล้เคียงกับอัตราส่ วนของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา
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ส่ วนที่ ๖
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๘ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสี ยงประชามติ
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ ง
ทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๑๓๙ ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บของจานวนสมาชิ กทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา หรื อ
(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรื อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ งประธานศาลและ
ประธานองค์กรนั้นเป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
มาตรา ๑๔๐ การพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาให้กระทาเป็ นสามวาระ ดังต่อไปนี้
(๑) การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ ห นึ่ งขั้น รั บ หลัก การ และในวาระที่ ส องขั้น
พิจารณาเรี ยงลาดับมาตรา ให้ถือเสี ยงข้างมากของแต่ละสภา
(๒) การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสี ยงเห็นชอบด้วยในการที่จะ
ให้ออกใช้เป็ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา
ให้ น าบทบัญ ญัติ ใ นหมวด ๖ ส่ ว นที่ ๗ การตราพระราชบัญ ญัติ มาใช้ บ ัง คับ กับ
การพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็ นชอบกับร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
แล้วก่อนนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่ งต้องกระทาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ อง
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
มีขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ ให้ขอ้ ความที่ ขดั หรื อแย้งนั้นเป็ นอันตกไป ในกรณี ที่วินิจฉัยว่า
ข้อความดังกล่ าวเป็ นสาระสาคัญหรื อร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญตราขึ้ นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็ นอันตกไป
ในกรณี ที่คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทาให้ขอ้ ความที่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ
เป็ นอันตกไปตามวรรคสอง ให้ส่งร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนั้นกลับคืนสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลาดับ ในกรณี เช่ นว่านี้ ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อวุฒิสภาพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อมิให้ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสี ยงมากกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรี ดาเนินการตามมาตรา ๙๐
และมาตรา ๑๕๐ หรื อมาตรา ๑๕๑ แล้วแต่กรณี ต่อไป

ส่ วนที่ ๗
การตราพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๔๒ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๓๙ ร่ างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บคน
(๓) ศาลหรื อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและ
กฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็ นผูร้ ักษาการ หรื อ
(๔) ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่ อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓
ในกรณี ที่ร่างพระราชบัญญัติซ่ ึ งมีผเู ้ สนอตาม (๒) (๓) หรื อ (๔) เป็ นร่ างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ประชาชนได้เสนอร่ างพระราชบัญญัติใดตาม (๔) แล้ว หากบุคคลตาม (๑)
หรื อ (๒) ได้เสนอร่ างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดี ยวกับร่ างพระราชบัญญัติน้ นั อีก ให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ มาใช้บงั คับกับการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ด้วย
ร่ างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรก่อน
ในการเสนอร่ างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งต้องมีบนั ทึกวิเคราะห์สรุ ปสาระสาคัญ
ของร่ างพระราชบัญญัติเสนอมาพร้อมกับร่ างพระราชบัญญัติดว้ ย
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ร่ างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภาต้องเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบและให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ได้โดยสะดวก
มาตรา ๑๔๓ ร่ างพระราชบัญญัติเกี่ ยวด้วยการเงิ น หมายความถึ งร่ างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การตั้ง ขึ้ น ยกเลิ ก ลด เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข ผ่ อ น หรื อ วางระเบี ย บการบัง คับ
อันเกี่ยวกับภาษีหรื ออากร
(๒) การจัด สรร รั บ รั ก ษา หรื อ จ่ า ยเงิ น แผ่น ดิ น หรื อ การโอนงบประมาณรายจ่ า ย
ของแผ่นดิน
(๓) การกูเ้ งิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรื อการดาเนินการที่ผกู พันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณี ที่ เป็ นที่ ส งสั ย ว่ า ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ใ ดเป็ นร่ า งพระราชบัญ ญัติ เกี่ ย วด้ว ย
การเงิ น ที่ จ ะต้อ งมี ค ารั บ รองของนายกรั ฐ มนตรี ห รื อไม่ ให้ เป็ นอ านาจของที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกัน ของ
ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิ ก ารสามัญ ของสภาผู้แ ทนราษฎรทุ ก คณะ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรจัดให้มีการประชุ มร่ วมกันเพื่อพิจารณากรณี ตามวรรคสอง
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีกรณี ดงั กล่าว
มติของที่ ป ระชุ ม ร่ วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสี ยงข้างมากเป็ นประมาณ ถ้าคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๔๔ ร่ างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูเ้ สนอและในขั้น
รั บ หลัก การไม่ เป็ นร่ างพระราชบัญ ญัติเกี่ ยวด้วยการเงิ น แต่ส ภาผูแ้ ทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่ ม เติ ม และ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเห็ นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทาให้มีลกั ษณะเป็ นร่ างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน และภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ มี
กรณี ดัง กล่ าว ให้ป ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่ ง ร่ างพระราชบัญ ญัติน้ ัน ไปให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ วมกัน ของ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิ การสามัญของสภาผูแ้ ทนราษฎรทุกคณะเป็ นผู้
วินิจฉัย
ในกรณี ที่ ที่ป ระชุ มร่ วมกันตามวรรคหนึ่ งวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่ มเติ มนั้น ท าให้ร่าง
พระราชบัญญัติน้ นั มีลกั ษณะเป็ นร่ างพระราชบัญญัติเกี่ ยวด้วยการเงิ น ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ส่ งร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ไปให้นายกรัฐมนตรี รับรอง ในกรณี ที่นายกรัฐมนตรี ไม่ให้คารับรอง ให้สภา
ผูแ้ ทนราษฎรดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติน้ นั เป็ นร่ างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๔๕ ร่ างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี ระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๗๖ ว่าจาเป็ นต่อการบริ หารราชการแผ่นดิ น หากสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
และคะแนนเสี ยงที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่
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มีอยู่ คณะรัฐมนตรี อาจขอให้รัฐสภาประชุ มร่ วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ ง หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบ
ให้ต้ งั บุคคลซึ่ งเป็ นหรื อมิได้เป็ นสมาชิ กของแต่ละสภามีจานวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรี เสนอ ประกอบกัน
เป็ นคณะกรรมาธิ การร่ วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติน้ นั และให้คณะกรรมาธิ การ
ร่ วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอร่ างพระราชบัญญัติที่ได้พิจารณาแล้วต่อรั ฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติ
เห็นชอบด้วยร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ให้ร่างพระราชบัญญัติน้ นั เป็ นอันตกไป
มาตรา ๑๔๖ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๖๘ เมื่อสภาผูแ้ ทนราษฎรได้พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอตามมาตรา ๑๔๒ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ต่อ
วุฒิส ภา วุฒิ ส ภาต้องพิจารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติที่ เสนอมานั้นให้เสร็ จภายในหกสิ บ วัน แต่ถ ้า ร่ า ง
พระราชบัญญัติน้ นั เป็ นร่ างพระราชบัญญัติเกี่ ยวด้วยการเงิ น ต้องพิ จารณาให้เสร็ จภายในสามสิ บวัน
ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็ นกรณี พิเศษซึ่ งต้องไม่เกินสามสิ บวัน กาหนดวัน
ดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่ มนับแต่วนั ที่ร่างพระราชบัญญัติน้ นั มาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ ง ไม่ให้นบั รวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๙
ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติไม่เสร็ จภายในกาหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ ง
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่ างพระราชบัญญัติน้ นั
ในกรณี ที่ สภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอร่ างพระราชบัญญัติเกี่ ยวด้วยการเงิ นไปยังวุฒิสภา
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่ างพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็ นร่ างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน คาแจ้งของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ถือเป็ นเด็ดขาด
ในกรณี ที่ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่ างพระราชบัญญัติใดเป็ นร่ างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ถือว่าร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ไม่เป็ นร่ างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๔๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๖๘ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติเสร็ จแล้ว
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
(๒) ถ้าไม่เห็ นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ยบั ยั้งร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ไว้ก่อน
และส่ งร่ างพระราชบัญญัติน้ นั คืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่ างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร
ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรเห็ นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดาเนิ นการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าเป็ น
กรณี อื่น ให้แต่ล ะสภาตั้ง บุ ค คลซึ่ ง เป็ นหรื อ มิ ไ ด้เป็ นสมาชิ ก แห่ ง สภานั้น ๆ มี จานวนเท่า กัน ตามที่
สภาผูแ้ ทนราษฎรกาหนด ประกอบเป็ นคณะกรรมาธิ การร่ วมกันเพื่อพิจารณาร่ างนั้น และให้คณะกรรมาธิการ
ร่ วมกันรายงานและเสนอร่ างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิ การร่ วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง
ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่ างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิ การร่ วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ดาเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยบั ยั้งร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ไว้ก่อน
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คณะกรรมาธิ ก ารร่ วมกันอาจเรี ยกเอกสารจากบุ ค คลใด หรื อเรี ยกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริ งหรื อแสดงความคิ ดเห็ นในการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติได้ และเอกสิ ทธิ์ ที่ บญ
ั ญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุม้ ครองถึงบุคคลผูก้ ระทาหน้าที่ตามมาตรานี้ดว้ ย
การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ วมกัน ต้องมี ก รรมาธิ ก ารของสภาทั้ง สองมาประชุ ม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจ านวนกรรมาธิ ก ารทั้ง หมดจึ ง จะเป็ นองค์ ป ระชุ ม และให้ น าบทบัญ ญัติ
มาตรา ๑๓๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ถ้าวุฒิส ภาไม่ส่ งร่ างพระราชบัญ ญัติคื นไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎรภายในก าหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๔๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็ นชอบในร่ างพระราชบัญญัติน้ นั และให้ดาเนิ นการ
ตามมาตรา ๑๕๐ ต่อไป
มาตรา ๑๔๘ ร่ างพระราชบัญญัติที่ตอ้ งยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๔๗ นั้น สภาผูแ้ ทนราษฎร
จะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วนั ที่วุฒิสภาส่ งร่ างพระราชบัญญัติ
นั้นคืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร สาหรับกรณี การยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๒) และนับแต่วนั ที่สภาใดสภา
หนึ่ งไม่เห็นชอบด้วย สาหรับกรณี การยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ในกรณี เช่นว่านี้ ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎร
ลงมติ ยืนยันร่ างเดิ มหรื อร่ างที่คณะกรรมาธิ การร่ วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่ าที่ มีอยู่ข องสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้ว ให้ถื อว่าร่ างพระราชบัญญัติน้ ันเป็ นอัน
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
ถ้ า ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ที่ ต้อ งยับ ยั้ง ไว้เป็ นร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เกี่ ย วด้ ว ยการเงิ น
สภาผูแ้ ทนราษฎรอาจยกร่ างพระราชบัญ ญัติน้ ัน ขึ้ น พิ จารณาใหม่ ไ ด้ท ัน ที ในกรณี เช่ น ว่านี้ ถ้าสภา
ผูแ้ ทนราษฎรลงมติยืนยันร่ างเดิมหรื อร่ างที่คณะกรรมาธิ การร่ วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสี ยงมากกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่ างพระราชบัญญัติน้ นั
เป็ นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
มาตรา ๑๔๙ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่ างพระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๔๗คณะรัฐมนตรี
หรื อสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเสนอร่ างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดี ยวกันหรื อคล้ายกันกับ
หลักการของร่ างพระราชบัญญัติที่ตอ้ งยับยั้งไว้มิได้
ในกรณี ที่สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อวุฒิส ภาเห็ นว่าร่ างพระราชบัญญัติที่ เสนอหรื อ
ส่ งให้พิจารณานั้น เป็ นร่ างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดี ยวกันหรื อคล้ายกันกับหลักการของร่ าง
พระราชบัญญัติที่ตอ้ งยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อประธานวุฒิ สภาส่ งร่ างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยว่าเป็ นร่ างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อย่างเดียวกันหรื อคล้ายกันกับหลักการของร่ างพระราชบัญญัติที่ตอ้ งยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัติน้ นั
เป็ นอันตกไป
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มาตรา ๑๕๐ ร่ างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็ นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรี
นาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างพระราชบัญญัติน้ นั จากรัฐสภาเพื่อ
พระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิไธย และเมื่ อประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับเป็ น
กฎหมายได้
มาตรา ๑๕๑ ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ใ ด พระมหากษัต ริ ย์ไ ม่ ท รงเห็ น ชอบด้ ว ยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรื อเมื่อพ้นเก้าสิ บวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึ กษา
ร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี นาร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ขึ้ น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริ ยม์ ิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืน
มาภายในสามสิ บวันให้นายกรัฐมนตรี นาพระราชบัญญัติน้ นั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาใช้บงั คับเป็ น
กฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริ ยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
มาตรา ๑๕๒ การพิ จารณาร่ างพระราชบัญ ญัติที่ ป ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎรวินิจฉัย
ว่ามีสาระสาคัญเกี่ ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ หรื อผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ หากสภาผูแ้ ทนราษฎร
มิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญขึ้นประกอบด้วย
ผู ้แ ทนองค์ ก ารเอกชนเกี่ ย วกับ บุ ค คลประเภทนั้ นมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งในสามของจ านวน
กรรมาธิ การทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดส่ วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน
มาตรา ๑๕๓ ในกรณี ที่อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลงหรื อมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
ร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรื อบรรดาร่ างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริ ยไ์ ม่ทรงเห็นชอบด้วยหรื อ
เมื่อพ้นเก้าสิ บวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็ นอันตกไป
ในกรณี ที่อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลงหรื อมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรภายหลัง
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไป รัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อวุฒิสภา
แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรื อร่ างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความ
เห็ นชอบต่อไปได้ ถ้า คณะรั ฐมนตรี ที่ ต้ งั ขึ้ นใหม่ภายหลัง การเลื อกตั้งทัว่ ไปร้ องขอภายในหกสิ บวัน
นับแต่วนั เรี ยกประชุ มรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทัว่ ไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถา้ คณะรัฐมนตรี
มิได้ร้องขอภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติมหรื อร่ างพระราชบัญญัติน้ นั
เป็ นอันตกไป
การพิจารณาร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรื อร่ างพระราชบัญญัติต่อไปตามวรรคสอง
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา หรื อรัฐสภา แล้วแต่กรณี
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ส่ วนที่ ๘
การควบคุมการตรากฎหมายทีข่ ดั หรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๔ ร่ างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรี
จะนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรื อ
ร่ างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยนื ยันตามมาตรา ๑๕๑ ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะนาร่ างพระราชบัญญัติน้ นั
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็ นว่าร่ างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรื อตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
ให้เสนอความเห็ นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรื อประธานรั ฐสภาแล้วแต่กรณี
แล้ว ให้ประธานแห่ งสภาที่ได้รับความเห็ นดังกล่าวส่ งความเห็ นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนู ญเพื่อวินิจฉัย
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรี ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(๒) หากนายกรั ฐมนตรี เห็ นว่าร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่ าวมี ขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรื อตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไป
ยัง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วินิ จ ฉัย และแจ้งให้ ป ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธานวุฒิ ส ภาทราบ
โดยไม่ชกั ช้า
ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรี ระงับการดาเนิ นการ
เพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัย
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่ างพระราชบัญญัติน้ นั มีขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้
หรื อตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็ นสาระสาคัญให้
ร่ างพระราชบัญญัติน้ นั เป็ นอันตกไป
ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ น้ ั นมี ข ้ อ ความขัด หรื อ แย้ง ต่ อ
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แต่ มิ ใ ช่ ก รณี ตามวรรคสาม ให้ ข ้ อ ความที่ ข ัด หรื อแย้ง นั้ นเป็ นอัน ตกไป และให้
นายกรัฐมนตรี ดาเนินการตามมาตรา ๑๕๐ หรื อมาตรา ๑๕๑ แล้วแต่กรณี ต่อไป
มาตรา ๑๕๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ ให้นามาใช้บงั คับกับร่ างข้อบังคับ การประชุ ม
สภาผู้แ ทนราษฎร ร่ างข้ อ บั ง คั บ การประชุ มวุ ฒิ สภา และร่ างข้ อ บั ง คั บ การประชุ มรั ฐ สภา
ที่ ส ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิ ส ภาหรื อ รั ฐ สภา แล้ว แต่ ก รณี ให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ว แต่ ย งั มิ ไ ด้ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม
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ส่ วนที่ ๙
การควบคุมการบริหารราชการแผ่ นดิน
มาตรา ๑๕๖ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิ ต้ งั กระทูถ้ าม
รัฐมนตรี ในเรื่ องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรี ยอ่ มมีสิทธิ ที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นว่า
เรื่ องนั้นยังไม่ควรเปิ ดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน
มาตรา ๑๕๗ การบริ หารราชการแผ่นดินเรื่ องใดที่เป็ นปั ญหาสาคัญที่อยูใ่ นความสนใจ
ของประชาชน เป็ นเรื่ องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติหรื อประชาชน หรื อที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วน
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอาจแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรก่อนเริ่ มประชุ ม
ในวันนั้นว่าจะถามนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ผรู ้ ับผิดชอบในการบริ หารราชการแผ่นดินเรื่ องนั้นโดยไม่ตอ้ ง
ระบุคาถาม และให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรบรรจุเรื่ องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุมวันนั้น
การถามและการตอบกระทูต้ ามวรรคหนึ่ ง ให้กระทาได้สัป ดาห์ ละหนึ่ งครั้ ง และให้
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ ้ นั ตั้งกระทูถ้ ามด้วยวาจาเรื่ องการบริ หารราชการแผ่นดิ นนั้นได้เรื่ องละ
ไม่เกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
มาตรา ๑๕๘ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิ เข้าชื่ อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี ญัตติดงั กล่าวต้องเสนอชื่ อผูส้ มควรดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี คนต่อไปซึ่ งเป็ นบุคคล
ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรมิไ ด้
เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรื อการลงมติน้ นั ไม่ได้คะแนนเสี ยงตามวรรคสาม
การเสนอญัตติ ขอเปิ ดอภิ ปรายทัว่ ไปตามวรรคหนึ่ ง ถ้าเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับพฤติ กรรม
ของนายกรัฐมนตรี ที่มีพฤติการณ์ ร่ ารวยผิดปกติ ส่ อไปในทางทุ จริ ตต่อหน้าที่ ราชการหรื อจงใจฝ่ าฝื น
บทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มีการยืน่ คาร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ ก่อนมิได้
และเมื่ อได้มี ก ารยื่น ค าร้ อ งขอตามมาตรา ๒๗๑ แล้ว ให้ ด าเนิ น การต่ อไปได้โดยไม่ ต้อ งรอผลการ
ดาเนินการตามมาตรา ๒๗๒
เมื่อการอภิปรายทัว่ ไปสิ้ นสุ ดลงโดยมิใช่ ดว้ ยมติให้ผา่ นระเบียบวาระเปิ ดอภิปรายนั้น
ไปให้ ส ภาผู ้แ ทนราษฎรลงมติ ไ ว้ว างใจหรื อ ไม่ ไ ว้ว างใจ การลงมติ ใ นกรณี เช่ น ว่ า นี้ มิ ใ ห้ ก ระท า
ในวันเดี ยวกับวันที่ การอภิ ปรายสิ้ นสุ ด มติไม่ไว้วางใจต้องมี คะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
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ในกรณี ที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสี ยงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กทั้งหมด
เท่ าที่ มี อยู่ข องสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งเข้าชื่ อ เสนอญัตติ ข อเปิ ดอภิ ป รายนั้น
เป็ นอันหมดสิ ทธิ ที่จะเข้าชื่ อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี อีก
ตลอดสมัยประชุมนั้น
ในกรณี ที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรนาชื่อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ ตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้นามาตรา ๑๗๒ มาใช้บงั คับ
มาตรา ๑๕๙ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในหกของจานวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิ เข้าชื่ อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรี เป็ นรายบุคคล และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
รัฐมนตรี คนใดพ้นจากตาแหน่ งเดิ มแต่ยงั คงเป็ นรัฐมนตรี ในตาแหน่ งอื่นภายหลังจาก
วันที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าชื่ อตามวรรคหนึ่ ง ให้รัฐมนตรี คนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจตามวรรคหนึ่งต่อไป
ให้นาความในวรรคสองมาใช้บงั คับกับรัฐมนตรี ผซู ้ ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิ บ
วันก่อนวันที่ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าชื่ อตามวรรคหนึ่ ง แต่ยงั คงเป็ นรัฐมนตรี ในตาแหน่ งอื่นด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๐ ในกรณี ที่สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่มิได้อยูใ่ นพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัด
ของพรรคนั้นดารงตาแหน่งรัฐมนตรี มีจานวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรา ๑๕๘
หรื อมาตรา ๑๕๙ ให้สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
ดังกล่าวทั้งหมดเท่าที่มีอยูม่ ีสิทธิ เข้าชื่ อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
หรื อรัฐมนตรี เป็ นรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘หรื อมาตรา ๑๕๙ ได้เมื่อคณะรัฐมนตรี ได้บริ หารราชการ
แผ่นดินมาเกินกว่าสองปี แล้ว
มาตรา ๑๖๑ สมาชิ กวุฒิสภาจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิ กทั้งหมด
เท่าที่ มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิ เข้าชื่ อขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี แถลงข้อเท็จจริ ง
หรื อชี้แจงปั ญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
การขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรานี้ จะกระทาได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง
มาตรา ๑๖๒ ในกรณี ที่มีการประชุ มสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อวุฒิสภาเพื่ อตั้งกระทู ้ถาม
ในเรื่ องใดเกี่ ยวกับงานในหน้าที่ หรื อการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ผใู ้ ดให้เป็ น
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ผนู ้ ้ นั ต้องเข้าร่ วมประชุ มสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อวุฒิสภาเพื่อชี้ แจง
หรื อตอบกระทูถ้ ามในเรื่ องนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทาให้ไม่อาจเข้าชี้แจง
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หรื อตอบกระทู ้ แต่ตอ้ งแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อประธานวุฒิสภาทราบก่ อนหรื อในวัน
ประชุมสภาในเรื่ องดังกล่าว
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรมี อิสระจากมติ พรรคการเมื องในการตั้งกระทู ้ถามการอภิ ปราย
และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

หมวด ๗
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่ งหมื่นคน มีสิทธิ เข้าชื่ อร้องขอ
ต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติตามที่ กาหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทาร่ างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการพิ จารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติ ต ามวรรคหนึ่ ง สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิ ส ภา
ต้องให้ผูแ้ ทนของประชาชนผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งที่ เข้าชื่ อเสนอร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ชี้ แจงหลักการของ
ร่ างพระราชบัญ ญัติแ ละคณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ เพื่ อ พิ จ ารณาร่ างพระราชบัญ ญัติ ดังกล่ าวจะต้อ ง
ประกอบด้วยผูแ้ ทนของประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งที่เข้าชื่ อเสนอร่ างพระราชบัญญัติน้ นั จานวนไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมาธิ การทั้งหมดด้วย
มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิ เข้าชื่ อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐
ออกจากตาแหน่งได้
ค าร้ องขอตามวรรคหนึ่ งต้อ งระบุ พ ฤติ ก ารณ์ ที่ ก ล่ าวหาว่าผูด้ ารงต าแหน่ งดัง กล่ า ว
กระทาความผิดเป็ นข้อๆ ให้ชดั เจน
หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขในการที่ ประชาชนจะเข้าชื่ อร้ องขอตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งย่อมมีสิทธิ ออกเสี ยงประชามติ
การจัดให้มีการออกเสี ยงประชามติให้กระทาได้ในเหตุ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่คณะรัฐมนตรี เห็นว่ากิจการในเรื่ องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของ
ประเทศชาติหรื อประชาชน นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจปรึ กษาประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสี ยงประชามติได้
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(๒) ในกรณี ที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสี ยงประชามติ การออกเสี ยงประชามติ
ตาม (๑) หรื อ (๒) อาจจัดให้เป็ นการออกเสี ยงเพื่อมีขอ้ ยุติโดยเสี ยงข้างมากของผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงประชามติ
ในปั ญหาที่จดั ให้มีการออกเสี ยงประชามติหรื อเป็ นการออกเสี ยงเพื่อให้คาปรึ กษาแก่คณะรัฐมนตรี ก็ได้
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นการเฉพาะ
การออกเสี ยงประชามติ ตอ้ งเป็ นการให้ออกเสี ยงเห็ นชอบหรื อไม่เห็ นชอบในกิ จการ
ตามที่จดั ให้มีการออกเสี ยงประชามติ และการจัดการออกเสี ยงประชามติในเรื่ องที่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรื อเกี่ยวกับตัวบุคคลหรื อคณะบุคคล จะกระทามิได้
ก่อนการออกเสี ยงประชามติ รัฐต้องดาเนิ นการให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ และให้บุคคล
ฝ่ ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน
หลัก เกณฑ์และวิธี ก ารออกเสี ย งประชามติ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสี ยงประชามติ ซึ่ งอย่างน้อยต้องกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสี ยง
ประชามติระยะเวลาในการดาเนินการ และจานวนเสี ยงประชามติ เพื่อมีขอ้ ยุติ

หมวด ๘
การเงิน การคลัง และงบประมาณ
มาตรา ๑๖๖ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทาเป็ นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณออกไม่ทนั ปี งบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายในปี งบประมาณปี ก่อนนั้นไปพลางก่อน
มาตรา ๑๖๗ ในการนาเสนอร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
ต้องมีเอกสารประกอบซึ่ งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค์ กิจกรรมแผนงาน โครงการใน
แต่ละรายการของการใช้จ่ายงบประมาณให้ชดั เจน รวมทั้งต้องแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศ
เกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้จ่ายและการจัดหารายได้ ประโยชน์และการขาดรายได้
จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรู ปแบบต่างๆ ความจาเป็ นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ภาระหนี้
และการก่อหนี้ของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปี ที่ขออนุ มตั ิงบประมาณนั้นและปี งบประมาณ
ที่ผา่ นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
หากรายจ่ายใดไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่ หน่ วยราชการ รั ฐวิสาหกิ จหรื อ
หน่ วยงานอื่ น ใดของรั ฐได้โดยตรง ให้ จดั ไว้ในรายการรายจ่ ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุ ผลและ
ความจาเป็ นในการกาหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย
ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกาหนดกรอบวินยั การเงินการคลัง ซึ่ งรวมถึง
หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกาหนดแนวทาง ในการจัดทา
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งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริ หารการเงินและทรัพย์สิน การบัญชีกองทุนสาธารณะการก่อหนี้
หรื อการดาเนินการที่ผกู พันทรัพย์สินหรื อภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์ การกาหนดวงเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจาเป็ น และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็ นกรอบในการจัดหารายได้ กากับการ
ใช้จ่ายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน และความเป็ นธรรมในสังคม
มาตรา ๑๖๘ ร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณร่ างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่ างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสภาผูแ้ ทนราษฎรจะต้อง
วิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่ งร้ อยห้าวันนับแต่วนั ที่ร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าวมาถึ ง
สภาผูแ้ ทนราษฎร
ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ไม่แล้วเสร็ จภายในกาหนดเวลา
ที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่ างพระราชบัญญัติน้ นั และให้เสนอ
ร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวต่อวุฒิสภา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรื อไม่ให้ความเห็นชอบ
ภายในยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่ร่างพระราชบัญญัติน้ นั มาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ ถ้าพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ในกรณี เช่ นนี้ และในกรณี ที่วุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
ถ้าร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าววุฒิสภาไม่เห็ นชอบด้วย ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘
วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ
ร่ างพระราชบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม และร่ า งพระราชบัญ ญัติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรจะแปรญัตติ เพิ่ ม เติ ม รายการหรื อจานวนในรายการมิ ไ ด้ แต่ อาจแปรญัตติ
ในทางลดหรื อตัดทอนรายจ่ายซึ่ งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่ งใช้ตน้ เงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
ในการพิ จารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา หรื อของคณะกรรมาธิ การ การเสนอ
การแปรญัตติหรื อการกระทาด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อ
กรรมาธิ การมีส่วนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
ในกรณี ที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภา มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทาฝ่ าฝื นบทบัญญัติตาม วรรคหก
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทาฝ่ าฝื นบทบัญญัติ
ตามวรรคหก ให้การเสนอการแปรญัตติหรื อการกระทาดังกล่าวสิ้ นผลไป
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รั ฐ ต้อ งจัด สรรงบประมาณให้ เพี ย งพอกับ การบริ ห ารงานโดยอิ ส ระของรั ฐ สภา
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ในการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยของรั ฐ สภา ศาล และองค์ ก รตามวรรคแปด
หากหน่ วยงานนั้นเห็ นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับการจัดสรรให้น้ ันไม่ เพี ยงพอ ให้สามารถเสนอ
คาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิ การได้โดยตรง
มาตรา ๑๖๙ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทา ได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณหรื อกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณี เช่นว่านี้ตอ้ งตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังในพระราชบัญญัติ
โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ให้กาหนดแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลัง
จ่ายไปก่อนแล้วด้วย
ในระหว่างเวลาที่ ป ระเทศอยู่ในภาวะสงครามหรื อ การรบ คณะรั ฐมนตรี มี อานาจ
โอนหรื อนารายจ่ายที่ กาหนดไว้ส าหรั บหน่ วยราชการหรื อรั ฐวิสาหกิ จใดไปใช้ในรายการที่ แตกต่าง
จากที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ทนั ที และให้รายงานรัฐสภาทราบ
โดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่ มีการโอนหรื อนารายจ่ายตามงบประมาณที่ กาหนดไว้ในรายการใดไปใช้
ในรายการอื่นของหน่วยราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน
มาตรา ๑๗๐ เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ตอ้ งนาส่ งเป็ นรายได้แผ่นดินให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นทารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้ นปี งบประมาณทุกปี
และให้คณะรัฐมนตรี ทา รายงานเสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
การใช้จ่า ยเงิ น รายได้ต ามวรรคหนึ่ งต้อ งอยู่ภ ายใต้ก รอบวิ นัย การเงิ น การคลัง ตาม
หมวดนี้ดว้ ย

หมวด ๙
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนหนึ่ งและรัฐมนตรี อื่นอี ก
ไม่ เกิ น สามสิ บห้ า คน ประกอบเป็ นคณะรั ฐ มนตรี มี ห น้ า ที่ บ ริ หารราชการแผ่ น ดิ น ตามหลั ก
ความรับผิดชอบร่ วมกัน
นายกรัฐมนตรี ตอ้ งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒
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ให้ ป ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูล้ งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ง
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปี มิได้
มาตรา ๑๗๒ ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็ นชอบบุคคลซึ่ งสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ มีการเรี ยกประชุ มรัฐสภาเป็ นครั้งแรก
ตามมาตรา ๑๒๗
การเสนอชื่ อบุ ค คลซึ่ งสมควรได้รับแต่ งตั้งเป็ นนายกรั ฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ ง ต้องมี
สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งในห้ า ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ งหมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข อง
สภาผูแ้ ทนราษฎรรับรอง
มติของสภาผูแ้ ทนราษฎรที่เห็ นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็ นนายกรัฐมนตรี
ต้องมีคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร การลงมติ
ในกรณี เช่นว่านี้ให้กระทาโดยการลงคะแนนโดยเปิ ดเผย
มาตรา ๑๗๓ ในกรณี ที่ พ น้ ก าหนดสามสิ บ วันนับ แต่วนั ที่ มี ก ารเรี ยกประชุ มรั ฐสภา
เพื่อให้สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้มาประชุ มเป็ นครั้งแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามี บุคคลใดได้รับคะแนน
เสี ยงเห็ นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
นาความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่พน้ กาหนดเวลาดังกล่าว เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งบุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดเป็ นนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๔ รัฐมนตรี ตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิ บห้าปี บริ บูรณ์
(๓) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(๔) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘)(๙) (๑๑)(๑๒)
(๑๓) หรื อ (๑๔)
(๕) ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุ กโดยได้พน้ โทษมายังไม่ถึงห้าปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๖) ไม่เป็ นสมาชิกวุฒิสภา หรื อเคยเป็ นสมาชิกวุฒิสภาซึ่ งสมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลง มาแล้ว
ยังไม่เกินสองปี นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรี ตอ้ งถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริ ยด์ ว้ ย
ถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผูป้ ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี
ต่ อ พระมหากษัต ริ ย ์ และจะปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ด้วยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

61

มาตรา ๑๗๖ คณะรัฐมนตรี ที่จะเข้าบริ หารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
และชี้ แจงการดาเนิ นการตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ งรั ฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่ มี ก ารลงมติ ความ
ไว้วางใจทั้งนี้ ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั เข้ารับหน้าที่ และเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วต้องจัดทา
แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิราชการแต่ละปี ตามมาตรา ๗๖
ก่ อนแถลงนโยบายต่อรั ฐสภาตามวรรคหนึ่ ง หากมี กรณี ที่ส าคัญและจาเป็ นเร่ งด่ วน
ซึ่ งหากปล่ อยให้เนิ่ นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ ส าคัญ ของแผ่นดิ น คณะรัฐมนตรี ที่ เข้ารับหน้ าที่
จะดาเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จาเป็ นก็ได้
มาตรา ๑๗๗ รัฐมนตรี ย่อมมีสิทธิ เข้าประชุ มและแถลงข้อเท็จจริ งหรื อแสดงความคิดเห็ น
ในที่ประชุ มสภา และในกรณี ที่สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อวุฒิสภามีมติให้เข้าประชุ มในเรื่ องใด รัฐมนตรี
ต้องเข้าร่ วมประชุม และให้นาเอกสิ ทธิ์ ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในการประชุ ม สภาผูแ้ ทนราษฎร ถ้ารั ฐ มนตรี ผู้ใ ดเป็ นสมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร
ในขณะเดี ยวกันด้วยห้ามมิให้รัฐมนตรี ผูน้ ้ นั ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดารงตาแหน่ ง
การปฏิบตั ิหน้าที่หรื อการมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้น
มาตรา ๑๗๘ ในการบริ หารราชการแผ่นดิ น รัฐมนตรี ตอ้ งดาเนิ นการตามบทบัญญัติ
แห่ งรั ฐธรรมนู ญ กฎหมาย และนโยบายที่ ไ ด้แถลงไว้ตามมาตรา ๑๗๖ และต้องรั บ ผิดชอบต่ อสภา
ผู้แ ทนราษฎรในหน้ า ที่ ข องตน รวมทั้ง ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ต่ อ รั ฐ สภาในนโยบายทั่ว ไปของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๙ ในกรณี ที่มีปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรี จะแจ้ง
ไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในที่ประชุมร่ วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณี เช่นว่านี้
รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
มาตรา ๑๘๐ รัฐมนตรี ท้ งั คณะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ความเป็ นรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลงตามมาตรา ๑๘๒
(๒) อายุสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลงหรื อมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรี ลาออก
ในกรณี ที่ความเป็ นรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๗) หรื อ (๘) ให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘๑ คณะรั ฐมนตรี ที่ พ น้ จากตาแหน่ ง ต้องอยู่ในตาแหน่ งเพื่ อปฏิ บ ตั ิ หน้าที่
ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี ที่ต้ งั ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณี พน้ จากตาแหน่งตามมาตรา ๑๘๐ (๒)
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้เท่าที่จาเป็ น ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) ไม่กระทาการอันเป็ นการใช้อานาจแต่งตั้งหรื อโยกย้ายข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อ
เงินเดือนประจา หรื อพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อกิจการที่รัฐถือหุ ้นใหญ่ หรื อให้บุคคล
ดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อพ้นจากตาแหน่ง หรื อให้ผอู้ ื่นมาปฏิบตั ิหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๒) ไม่กระทาการอันมี ผลเป็ นการอนุ มตั ิ ให้ใช้จ่ายงบประมาณสารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรื อจาเป็ น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๓) ไม่ ก ระท าการอันมี ผ ลเป็ นการอนุ ม ตั ิ งานหรื อโครงการ หรื อมี ผลเป็ นการสร้ าง
ความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี ชุดต่อไป
(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรื อบุคลากรของรัฐเพื่อกระทาการใดซึ่ งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง
และไม่กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๘๒ ความเป็ นรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีน้ นั จะยังไม่ถึงที่สุดหรื อมีการรอการลงโทษ เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่ คดี ยงั ไม่ ถึงที่ สุ ดหรื อมี การรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทความผิด
ลหุ โทษหรื อความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) สภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรื อมาตรา ๑๕๙
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗๔
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พน้ จากความเป็ นรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๘๓
(๗) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรื อมาตรา ๒๖๙
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
นอกจากเหตุ ที่ ท าให้ ค วามเป็ นรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ดลงเฉพาะตัว ตามวรรคหนึ่ งแล้ ว
ความเป็ นรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลงเมื่อครบกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ด้วย
ให้นาบทบัญญัติม าตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใช้บงั คับกับการสิ้ นสุ ดของความเป็ น
รัฐมนตรี ตาม (๒) (๓) (๕) หรื อ (๗) หรื อวรรคสอง โดยให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งเป็ นผูส้ ่ งเรื่ อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ดว้ ย
มาตรา ๑๘๓ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอานาจในการให้รัฐมนตรี พน้ จากความเป็ น
รัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรี ถวายคาแนะนา
มาตรา ๑๘๔ ในกรณี เพื่ อ ประโยชน์ ใ นอัน ที่ จะรั ก ษาความปลอดภัย ของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิ จของประเทศ หรื อป้ องปั ดภัย พิ บ ัติส าธารณะ
พระมหากษัตริ ยจ์ ะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
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การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็ นว่า
เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจาเป็ นรี บด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
ในการประชุ มรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรี เสนอพระราชกาหนดนั้นต่อรัฐสภา
เพื่อพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า ถ้าอยูน่ อกสมัยประชุมและการรอการเปิ ดสมัยประชุมสามัญจะเป็ นการชักช้า
คณะรัฐมนตรี ตอ้ งดาเนิ นการให้มีการเรี ยกประชุ มรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อไม่อนุ มตั ิ
พระราชกาหนดโดยเร็ ว ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่อนุมตั ิ หรื อสภาผูแ้ ทนราษฎรอนุ มตั ิแต่วฒ
ุ ิสภาไม่อนุมตั ิ
และสภาผูแ้ ทนราษฎรยืนยันการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่มากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นตกไป แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนกิ จการที่ได้
เป็ นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกาหนดนั้น
หากพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ งมีผลเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิ กบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใด และพระราชกาหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยูก่ ่อน
การแก้ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิก มีผลใช้บงั คับต่อไปนับแต่วนั ที่การไม่อนุมตั ิพระราชกาหนดนั้นมีผล
ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาอนุ มตั ิ พระราชกาหนดนั้น หรื อถ้าวุฒิสภาไม่อนุ มตั ิ
และสภาผูแ้ ทนราษฎรยืนยันการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่
มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บงั คับเป็ นพระราชบัญญัติต่อไป
การอนุ ม ัติ ห รื อ ไม่ อ นุ ม ัติ พ ระราชก าหนด ให้ น ายกรั ฐมนตรี ป ระกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา ในกรณี ไม่อนุมตั ิ ให้มีผลตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิ จารณาพระราชก าหนดของสภาผูแ้ ทนราษฎรและของวุฒิ ส ภาในกรณี ยืนยัน
การอนุมตั ิพระราชกาหนด จะต้องกระทาในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น
มาตรา ๑๘๕ ก่อนที่สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อวุฒิสภาจะได้อนุ มตั ิพระราชกาหนดใดตาม
มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า
ของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องแต่ละสภา มีสิทธิ เข้าชื่ อเสนอความเห็นต่อประธานแห่ งสภาที่
ตนเป็ นสมาชิ กว่าพระราชกาหนดนั้นไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง และให้ประธาน
แห่ งสภานั้นส่ งความเห็ นไปยังศาลรัฐธรรมนู ญภายในสามวันนับแต่วนั ที่ ได้รับความเห็ นเพื่อวินิจฉัย
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วินิ จ ฉัย แล้ว ให้ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ แจ้ง คาวินิ จ ฉัย นั้น ไปยัง ประธานแห่ ง สภาที่
ส่ ง ความเห็นนั้นมา
เมื่ อป ระธาน ส ภาผู้ แ ท นราษฎรห รื อป ระธาน วุ ฒิ ส ภาได้ รั บ ความเห็ นของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชกาหนดนั้น
ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญ วินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ให้พระราชกาหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ตน้
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คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ ง
หรื อวรรคสอง ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
มาตรา ๑๘๖ ในระหว่างสมัยประชุ ม ถ้ามี ค วามจาเป็ นต้องมี ก ฎหมายเกี่ ยวด้วยภาษี
อากรหรื อ เงิ น ตราซึ่ งจะต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาโดยด่ วนและลับ เพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น
พระมหากษัตริ ยจ์ ะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
พระราชก าหนดที่ ไ ด้ต ราขึ้ น ตามวรรคหนึ่ ง จะต้อ งน าเสนอต่ อ สภาผูแ้ ทนราษฎร
ภายในสามวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๘๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอานาจในการตราพระราชกฤษฎี กา
โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
มาตรา ๑๘๘ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้
กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งประกาศใช้ ก ฎอัย การศึ ก เฉพาะแห่ ง เป็ นการรี บ ด่ ว น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่อมกระทาได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก
มาตรา ๑๘๙ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอานาจในการประกาศสงคราม เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมี คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา
ในระหว่างที่อายุสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลงหรื อสภาผูแ้ ทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภา
ทาหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามของจานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอานาจในการทาหนังสื อสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรื อกับองค์การระหว่างประเทศ
หนัง สื อสั ญ ญาใดมี บ ทเปลี่ ย นแปลงอาณาเขตไทย หรื อ เขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขต
ซึ่ งประเทศไทยมีสิทธิ อธิ ปไตยหรื อมีเขตอานาจตามหนังสื อสัญญาหรื อตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หรื อจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็ นไปตามหนังสื อสัญญา หรื อมีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมของประเทศอย่า งกว้างขวาง หรื อ มี ผ ลผูก พัน ด้านการค้า การลงทุ น หรื อ
งบประมาณของประเทศอย่างมีนยั สาคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องดังกล่าว

65

ก่อนการดาเนิ นการเพื่อทาหนังสื อสัญญากับนานาประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรี ตอ้ งให้ขอ้ มูลและจัดให้มีการรับ ฟั งความคิดเห็ นของประชาชน และต้อง
ชี้ แจงต่อรัฐสภาเกี่ ยวกับหนังสื อสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรี เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา
เพื่อขอความเห็นชอบด้วย
เมื่อลงนามในหนังสื อสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่ อนที่ จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน
คณะรั ฐ มนตรี ต้อ งให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึ งรายละเอี ย ดของหนัง สื อ สั ญ ญานั้น และในกรณี ที่
การปฏิบตั ิตามหนังสื อสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรื อผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม คณะรั ฐมนตรี ต้อ งด าเนิ น การแก้ไ ขหรื อเยีย วยาผูไ้ ด้รับ ผลกระทบนั้น อย่างรวดเร็ ว
เหมาะสม และเป็ นธรรม
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาหนังสื อสัญญาที่มีผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จหรื อสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้านการค้า หรื อ
การลงทุ นอย่างมีนยั สาคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรื อเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการปฏิ บตั ิตามหนังสื อ
สัญญาดังกล่ าวโดยคานึ งถึ งความเป็ นธรรมระหว่างผูท้ ี่ ได้ป ระโยชน์กบั ผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบตั ิตามหนังสื อสัญญานั้นและประชาชนทัว่ ไป
ในกรณี ที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็ นอานาจของศาลรัฐธรรมนู ญที่จะวินิจฉัยชี้ ขาด
โดยให้นาบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บงั คับกับการเสนอเรื่ องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙๑ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึงพระราชอานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๑๙๒ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์
และเรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
มาตรา ๑๙๓ พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ ายทหารและฝ่ ายพลเรื อนตาแหน่ง
ปลัดกระทรวง อธิ บดี และเทียบเท่า และทรงให้พน้ จากตาแหน่ ง เว้นแต่กรณี ที่พน้ จากตาแหน่ งเพราะ
ความตาย
มาตรา ๑๙๔ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจาและมิใช่
ข้าราชการการเมือง จะเป็ นข้าราชการการเมืองหรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้
มาตรา ๑๙๕ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ ยวกับ
ราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบญั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
ในรัฐธรรมนูญนี้
บทกฎหมายที่ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยแล้ ว หรื อถื อ เสมื อ นหนึ่ งว่ า ได้ ท รงลง
พระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน
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มาตรา ๑๙๖ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอย่า งอื่ น ขององคมนตรี
ประธานและรองประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุ ฒิ ส ภา ผู้น าฝ่ ายค้า น
ในสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิ กวุฒิสภา ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ซึ่ งต้องกาหนดให้จ่ายได้ไม่ก่อนวันเข้ารับหน้าที่
บาเหน็จบานาญหรื อประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่ ง
ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

หมวด ๑๐
ศาล
-------------------ส่ วนที่ ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๑๙๗ การพิ จารณาพิ พ ากษาอรรถคดี เป็ นอานาจของศาลซึ่ งต้องดาเนิ น การ
ให้เป็ นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริ ย ์
ผูพ้ ิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
รวดเร็ วและเป็ นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การโยกย้ายผูพ้ ิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูพ้ ิพากษาและตุลาการนั้น
จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็ นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็ นการเลื่ อนตาแหน่ งให้สูงขึ้น
เป็ นกรณี ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ด าเนิ นการทางวิ นั ย หรื อตกเป็ นจ าเลยในคดี อ าญ าเป็ นกรณี ที่
กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรื อมีเหตุสุดวิสัยหรื อเหตุจาเป็ นอื่น
อันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ผู ้พิ พ ากษาและตุ ล าการจะเป็ นข้ า ราชการการเมื อ งหรื อผู ้ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
การเมืองมิได้
มาตรา ๑๙๘ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ งหรื อคดีที่มีขอ้ หาฐานใดฐานหนึ่ ง
โดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูต่ ามกฎหมายสาหรับพิจารณาพิพากษาคดีน้ นั จะกระทามิได้
การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็ นการเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติ มกฎหมายว่าด้วย
ธรรมนูญศาลหรื อวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทามิได้
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มาตรา ๑๙๙ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลทหาร หรื อศาลอื่น ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่ งซึ่ งประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกาเป็ นประธาน ประธานศาลปกครองสู งสุ ด ประธานศาลอื่น และผูท้ รงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่ คน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๐๐ พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งผูพ้ ิพากษาและตุลาการ และทรงให้พน้ จากตาแหน่ง
เว้นแต่กรณี ที่พน้ จากตาแหน่งเพราะความตาย
การแต่งตั้งและการให้ผพู้ ิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนอานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของ
ศาลดังกล่าว ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น
มาตรา ๒๐๑ ก่ อนเข้ารั บ หน้าที่ ผูพ้ ิ พ ากษาและตุ ล าการต้องถวายสั ตย์ป ฏิ ญ าณต่ อ
พระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยถ้อยคาดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผูป้ ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริ ย ์ และจะปฏิบตั ิหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยปราศจากอคติ
ทั้งปวง เพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุ ขแห่ งราชอาณาจักรทั้งจะรักษาไว้และ
ปฏิบตั ิตามซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๒๐๒ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผูพ้ ิพากษา
และตุลาการ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนาระบบบัญชี เงินเดื อนหรื อเงินประจาตาแหน่ ง
ของข้าราชการพลเรื อนมาใช้บงั คับมิได้
ให้ นาความในวรรคหนึ่ งมาใช้บ ังคับ กับ กรรมการการเลื อกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่น ดิ น
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๓ บุคคลจะดารงตาแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรื อกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการโดยตาแหน่งหรื อกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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ส่ วนที่ ๒
ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๔ ศาลรัฐธรรมนู ญ ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนู ญ คนหนึ่ งและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาจาก
บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผูพ้ ิพากษาในศาลฎีกาซึ่ งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา ซึ่ งได้รับเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จานวนสามคน
(๒) ตุ ล าการในศาลปกครองสู งสุ ดซึ่ งได้รับ เลื อกโดยที่ ป ระชุ มใหญ่ ตุลาการในศาล
ปกครองสู งสุ ดโดยวิธีลงคะแนนลับ จานวนสองคน
(๓) ผูท้ รงคุ ณวุฒิสาขานิ ติศาสตร์ ซ่ ึ งมีความรู้ความเชี่ ยวชาญทางด้านนิ ติศาสตร์ อย่าง
แท้จริ งและได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ จานวนสองคน
(๔) ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ส าขารั ฐ ศาสตร์ รั ฐประศาสนศาสตร์ หรื อ สั งคมศาสตร์ อื่ น ซึ่ งมี
ความรู ้ความเชี่ ยวชาญทางด้านการบริ หารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริ งและได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖
จานวนสองคน
ในกรณี ที่ไม่มีผพู ้ ิพากษาในศาลฎีกาหรื อตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดได้รับเลือกตาม
(๑) หรื อ (๒) ให้ที่ประชุ มใหญ่ศาลฎี กาหรื อที่ประชุ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด แล้วแต่กรณี
เลือกบุคคลอื่นซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้า นนิ ติ ศ าสตร์ ที่ เหมาะสมจะปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เป็ นตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เป็ นตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญตาม (๑) หรื อ (๒) แล้วแต่กรณี
ให้ ผู้ไ ด้รั บ เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ประชุ ม และเลื อ กกัน เองให้ ค นหนึ่ งเป็ นประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ป ระธานวุฒิส ภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๕ ผูท้ รงคุ ณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ต้องมี คุณสมบัติและไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่ สิบห้าปี บริ บูรณ์
(๓) เคยเป็ นรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสู งสุ ด กรรมการการเลือกตั้ง
ผูต้ รวจการแผ่นดิ น กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ กรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
หรื อกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ หรื อเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสู งสุ ดอธิ บดี
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หรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางบริ หารในหน่วยราชการที่มีอานาจบริ หารเทียบเท่าอธิ บดี หรื อดารงตาแหน่งไม่
ต่ากว่าศาสตราจารย์ หรื อเคยเป็ นทนายความที่ประกอบวิชาชี พอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บปี นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
(๔) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๐ หรื อมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๑๓) หรื อ (๑๔)
(๕) ไม่เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๖) ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิ กหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งอื่ นของพรรคการเมื อง ในระยะ
สามปี ก่อนดารงตาแหน่ง
(๗) ไม่เป็ นกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา ๒๐๖ การสรรหาและการเลื อกตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญตามมาตรา ๒๐๔(๓)
และ (๔) ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสู งสุ ด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร และ
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญซึ่ งเลื อกกันเองให้เหลื อหนึ่ งคน เป็ นกรรมการ ทาหน้าที่สรรหา
และคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีเหตุ
ท าให้ ต้องมี ก ารเลื อกบุ ค คลให้ดารงตาแหน่ งดังกล่ าว แล้วให้เสนอรายชื่ อผูไ้ ด้รับเลื อกพร้ อมความ
ยินยอมของผูน้ ้ นั ต่อประธานวุฒิสภา มติในการคัดเลื อกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิ ดเผยและต้องมี
คะแนนไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่ าที่ มี อยู่ ในกรณี ที่ ไม่ มี ก รรมการใน
ตาแหน่งใด หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยูน่ ้ นั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรี ยกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็ นชอบบุคคลผูไ้ ด้รับ
การคัด เลื อ กตาม (๑) ภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รับ รายชื่ อ การลงมติ ใ ห้ ใ ช้วิธี ล งคะแนนลับ
ในกรณี ที่วุฒิสภาให้ความเห็ นชอบ ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
ในกรณี ที่ วุฒิ ส ภาไม่ เห็ น ชอบในรายชื่ อใด ไม่ ว่า ทั้งหมดหรื อ บางส่ วน ให้ ส่ ง รายชื่ อนั้น กลับ ไปยัง
คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ว ยเหตุ ผ ลเพื่ อ ให้ ด าเนิ น การสรรหาใหม่
หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยนื ยันตามมติเดิมด้วย
คะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถา้
มติที่ยืนยันตามมติเดิ มไม่เป็ นเอกฉันท์ ให้เริ่ มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่ งต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดาเนินการดังกล่าว
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ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจสรรหาผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ต าม (๑) ได้ภ ายในเวลาที่ ก าหนด ไม่ ว่า ด้ว ย
เหตุใดๆ ให้ที่ประชุ มใหญ่ศาลฎี กาแต่งตั้งผูพ้ ิพากษาในศาลฎี กาซึ่ งดารงตาแหน่ งไม่ต่ ากว่าผูพ้ ิพากษา
ศาลฎี ก าจ านวนสามคน และให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู งสุ ดแต่ ง ตั้ง ตุ ล าการ
ในศาลปกครองสู งสุ ดจานวนสองคน เป็ นกรรมการสรรหาเพื่อดาเนินการตาม (๑) แทน
มาตรา ๒๐๗ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง
(๑) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น
หรื อไม่เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาของรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่ งใดในห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั หรื อองค์การที่ดาเนิ นธุ รกิ จโดยมุ่งหา
ผลกาไรหรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศาลฎี ก าหรื อที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุล าการในศาลปกครองสู งสุ ด
เลื อกบุ ค คลหรื อวุฒิ ส ภาให้ค วามเห็ นชอบบุ คคลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) โดยได้รับความยิน ยอม
ของบุ คคลนั้นผูไ้ ด้รับเลื อกจะเริ่ มปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ต่อเมื่ อตนได้ลาออกจากการเป็ นบุ คคลตาม (๑) (๒)
หรื อ (๓) หรื อแสดงหลักฐานให้เป็ นที่ เชื่ อได้ว่าตนได้เลิ กประกอบวิชาชี พอิ สระดังกล่าวแล้ว ซึ่ งต้อง
กระทาภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับเลือกหรื อได้รับความเห็นชอบ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั มิได้ลาออกหรื อเลิ ก
ประกอบวิชาชี พอิสระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผูน้ ้ นั มิได้เคยรับเลื อกหรื อได้รับความเห็นชอบให้
เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับ
มาตรา ๒๐๘ ประธานศาลรัฐธรรมนู ญและตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญมีวาระการดารง
ตาแหน่งเก้าปี นับแต่วนั ที่พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ประธานศาลรัฐธรรมนู ญและตุ ลาการศาลรัฐธรรมนู ญซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็ นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
ตามกฎหมาย
มาตรา ๒๐๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนู ญ และ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕
(๕) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๒๐๗
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(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
(๗) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีน้ นั จะยังไม่ถึงที่สุดหรื อมีการรอการลงโทษ เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่ คดี ยงั ไม่ ถึงที่ สุ ดหรื อมี การรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทความผิด
ลหุ โทษหรื อความผิดฐานหมิ่นประมาท
เมื่อมีกรณี ตามวรรคหนึ่ ง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญที่เหลื ออยูป่ ฏิ บตั ิหน้าที่ต่อไปได้
ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๑๖
มาตรา ๒๑๐ ในกรณี ที่ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการศาลรั ฐธรรมนู ญ พ้น
จากตาแหน่ งตามวาระพร้ อมกันทั้งหมด ให้เริ่ มดาเนิ นการตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่พน้ จากตาแหน่ง
ในกรณี ที่ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อตุ ล าการศาลรั ฐธรรมนู ญ พ้น จากต าแหน่ ง
นอกจากกรณี ตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่เป็ นตุ ลาการศาลรัฐธรรมนู ญซึ่ งได้รับเลื อกโดยที่ ประชุ มใหญ่ศาลฎี กา
ให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พน้ จากตาแหน่ง
(๒) ในกรณี ที่เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญซึ่ งได้รับเลื อกโดยที่ ประชุ มใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสู งสุ ด ให้ดาเนิ นการตามมาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับ แต่วนั ที่ พ น้
จากตาแหน่ง
(๓) ในกรณี ที่ เป็ นตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๒๐๔ (๓) หรื อ (๔) ให้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พน้ จากตาแหน่ง
ในกรณี ที่ตุลาการศาลรั ฐธรรมนู ญพ้นจากตาแหน่ งไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนนอก
สมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั เปิ ดสมัยประชุมของ
รัฐสภา
ในกรณี ที่ ป ระธานศาลรั ฐธรรมนู ญ พ้นจากตาแหน่ ง ให้น าบทบัญ ญัติมาตรา ๒๐๔
วรรคสามมาใช้บงั คับ
มาตรา ๒๑๑ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเอง
หรื อคู่ความโต้แย้งพร้ อมด้วยเหตุ ผลว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และ
ยังไม่มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญในส่ วนที่เกี่ ยวกับบทบัญญัติน้ นั ให้ศาลส่ งความเห็ นเช่ นว่านั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาลดาเนิ นการพิจารณาต่อไป
ได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชวั่ คราว จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐธรรมนู ญ เห็ น ว่าค าโต้แย้งของคู่ ค วามตามวรรคหนึ่ งไม่ เป็ นสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่ องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
ค าวิ นิ จ ฉัย ของศาลรั ฐธรรมนู ญ ให้ ใ ช้ไ ด้ใ นคดี ท้ ัง ปวง แต่ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง
คาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว
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มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่ งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่รัฐธรรมนู ญนี้ รับรองไว้มีสิทธิ ยื่น
คาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
การใช้สิท ธิ ตามวรรคหนึ่ งต้องเป็ นกรณี ที่ไม่อาจใช้สิ ทธิ โดยวิธีการอื่ นได้แล้ว ทั้งนี้
ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๓ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจเรี ยกเอกสารหรื อหลักฐาน
ที่ เกี่ ย วข้องจากบุ ค คลใด หรื อเรี ย กบุ คคลใดมาให้ถ้อ ยค า ตลอดจนขอให้ พ นัก งานสอบสวนหน่ วย
ราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่ น ดาเนิ นการใดเพื่อประโยชน์แห่ งการ
พิจารณาได้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ านาจแต่ ง ตั้ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามที่
มอบหมาย
มาตรา ๒๑๔ ในกรณี ที่มีความขัดแย้งเกี่ ยวกับอานาจหน้าที่ ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรี
หรื อองค์ก รตามรั ฐธรรมนู ญ ที่ มิ ใ ช่ ศ าลตั้ง แต่ส ององค์ก รขึ้ น ไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี
หรื อองค์กรนั้น เสนอเรื่ องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๒๑๕ ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนู ญเห็ นว่าเรื่ องใดหรื อประเด็นใดที่ได้มีการเสนอ
ให้ ศ าลรั ฐธรรมนู ญ พิ จ ารณา เป็ นเรื่ อ งหรื อ ประเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ เคยพิ จารณาวินิ จ ฉัย แล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่ องหรื อประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
มาตรา ๒๑๖ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญในการนัง่ พิจารณาและในการทา
คาวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่นอ้ ยกว่าห้าคน คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ถือเสี ยงข้างมาก เว้นแต่จะมีบญั ญัติเป็ นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
ตุล าการศาลรั ฐธรรมนู ญ ซึ่ งเป็ นองค์คณะทุ ก คนจะต้องท าความเห็ น ในการวินิจฉัย
ในส่ วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ
ค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และความเห็ น ในการวิ นิ จ ฉั ย ของตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญทุกคนให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็ นมาหรื อคากล่าวหา
สรุ ปข้อเท็จจริ งที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปั ญหาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย และ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็ นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และองค์กรอื่นของรัฐ
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๒๑๗ ศาลรัฐธรรมนู ญมี หน่ วยธุ รการของศาลรัฐธรรมนู ญที่ เป็ นอิ สระโดยมี
เลขาธิ การสานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแต่งตั้งเลขาธิ การส านักงานศาลรั ฐธรรมนู ญ ต้องมาจากการเสนอของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและได้รับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมี อิสระในการบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่ วนที่ ๓
ศาลยุติธรรม
มาตรา ๒๑๘ ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี ท้ งั ปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนู ญนี้
หรื อกฎหมายบัญญัติให้อยูใ่ นอานาจของศาลอื่น
มาตรา ๒๑๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่
มีบญั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรื อตามกฎหมายอื่น
ศาลฎี กามีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่รัฐธรรมนู ญหรื อกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อ
ศาลฎี กาได้โดยตรง และคดี ที่อุทธรณ์ หรื อฎี กาคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลชั้นต้นหรื อศาลอุทธรณ์
ตามที่กฎหมายบัญญัติ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ศาลฎี กาเห็ นว่าข้อกฎหมายหรื อข้อเท็จจริ งที่อุทธรณ์ หรื อฎี กา
นั้นจะไม่เป็ นสาระอันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกามีอานาจไม่รับคดี ไว้พิจารณาพิพากษาได้ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด
ให้ศาลฎี กามี อานาจพิ จารณาและวินิจฉัยคดี ที่ เกี่ ยวกับ การเลื อกตั้งและการเพิ กถอน
สิ ท ธิ เลื อ กตั้ง ในการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรและการได้ ม าซึ่ งสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และให้
ศาลอุ ท ธรณ์ มี อ านาจพิ จารณาและวินิ จฉัย คดี ที่ เกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้งและการเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ง
ในการเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาท้องถิ่ นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น ทั้งนี้ วิธี พิ จารณาและวินิ จฉัยคดี ให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวนและเป็ นไปโดยรวดเร็ ว
ให้ มี แ ผนกคดี อ าญาของผู ้ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งในศาลฎี ก า โดยองค์ค ณะผู้
พิ พ ากษาประกอบด้ว ยผู้พิ พ ากษาในศาลฎี ก าซึ่ งด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ า กว่า ผู ้พิ พ ากษาศาลฎี ก าหรื อ
ผูพ้ ิ พ ากษาอาวุ โ สซึ่ งเคยด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ า กว่า ผูพ้ ิ พ ากษาศาลฎี ก าจ านวนเก้า คน ซึ่ งได้รั บ เลื อ ก
โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็ นรายคดี
อานาจหน้าที่ ข องศาลฎี ก าแผนกคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องและวิธี
พิจารณาคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื อง ให้เป็ นไปตามที่ บ ญ
ั ญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญนี้ และ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
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มาตรา ๒๒๐ การแต่งตั้งและการให้ผพู ้ ิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจากตาแหน่ งต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การเลื่ อ นต าแหน่ ง การเลื่ อ นเงิ น เดื อน และการลงโทษผูพ้ ิ พ ากษาในศาลยุติ ธ รรม
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ ให้คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติ ธ รรมแต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ น ชั้น ศาลละหนึ่ งคณะ เพื่ อ เสนอความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งดัง กล่ า ว
เพื่อประกอบการพิจารณา
การให้ ค วามเห็ น ชอบของคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุติธ รรมตามวรรคหนึ่ งและ
วรรคสองต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถและพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วยเป็ นสาคัญ
มาตรา ๒๒๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลฎีกาเป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎี กาหกคน ศาลอุทธรณ์ สี่คน
และศาลชั้นต้นสองคน ซึ่งเป็ นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการ
ในแต่ละชั้นศาล
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่ งไม่เป็ นข้าราชการตุลาการ และได้รับเลือก
จากวุฒิสภา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก รรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง (๓) หรื อมี แต่ ไ ม่ ค รบสองคน
ถ้า คณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด คนเห็ น ว่า มี เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นที่ ต้อ งให้
ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจานวนดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบและองค์ประชุ ม
พิจารณาเรื่ องเร่ งด่วนนั้นได้
มาตรา ๒๒๒ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุ รการของศาลยุติธรรมที่เป็ นอิสระ โดยมีเลขาธิการ
สานักงานศาลยุติธรรมเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
การแต่งตั้งเลขาธิ การสานักงานศาลยุติธรรม ต้องมาจากการเสนอของประธานศาลฎีกา
และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมมี อิ ส ระในการบริ ห ารงานบุ ค คล การงบประมาณ และ
การดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ส่ วนที่ ๔
ศาลปกครอง
มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี พิพาทระหว่างหน่วยราชการ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น หรื อองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรื อเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับเอกชน หรื อระหว่างหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
หรื อองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตาม
กฎหมาย หรื อเนื่ องมาจากการดาเนิ นกิ จการทางปกครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รัฐวิสาหกิ จ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น หรื อองค์กรตามรัฐธรรมนู ญหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ รวมทั้งมีอานาจพิจารณาพิพากษาเรื่ องที่รัฐธรรมนู ญหรื อกฎหมายบัญญัติให้อยูใ่ นอานาจของ
ศาลปกครอง
อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ งไม่ ร วมถึ ง การวิ นิ จฉั ย ชี้ ขาดขององค์ ก ร
ตามรัฐธรรมนูญซึ่ งเป็ นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น
ให้มีศาลปกครองสู งสุ ดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ดว้ ยก็ได้
มาตรา ๒๒๔ การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครองพ้นจากตาแหน่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงนาความกราบ
บังคมทูล
ผูท้ รงคุณวุฒิสาขานิ ติศาสตร์ และผูท้ รงคุณวุฒิในการบริ หารราชการแผ่นดินอาจได้รับ
แต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นตุ ล าการในศาลปกครองสู งสุ ด ได้ การแต่ ง ตั้ง ให้ บุ ค คลดัง กล่ า วเป็ นตุ ล าการในศาล
ปกครองสู งสุ ดให้แต่งตั้งไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดทั้งหมด และ
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การเลื่ อ นต าแหน่ ง การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น และการลงโทษตุ ล าการในศาลปกครอง
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมี จานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองกาหนด
มาตรา ๒๒๕ การแต่ง ตั้ง ตุ ล าการในศาลปกครองให้ดารงตาแหน่ ง ประธานศาล
ปกครองสู งสุ ดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้วให้
นายกรัฐมนตรี นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
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มาตรา ๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวนเก้าคนซึ่ งเป็ นตุลาการในศาลปกครองและได้รับเลือก
จากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรี อีก
หนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก รรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง (๓) หรื อมี แต่ ไ ม่ ค รบสามคน
ถ้า คณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองจานวนไม่ น้อ ยกว่าหกคนเห็ น ว่า เป็ นเรื่ อ งเร่ งด่ วนที่ ต้องให้
ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจานวนดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบและองค์ประชุ ม
พิจารณาเรื่ องเร่ งด่วนนั้นได้
มาตรา ๒๒๗ ศาลปกครองมีหน่วยธุ รการของศาลปกครองที่เป็ นอิสระ โดยมีเลขาธิ การ
สานักงานศาลปกครองเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสู งสุ ด
การแต่ ง ตั้ง เลขาธิ ก ารส านัก งานศาลปกครอง ต้อ งมาจากการเสนอของประธาน
ศาลปกครองสู งสุ ดและได้ รั บ ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ส านั ก งานศาลปกครองมี อิ ส ระในการบริ ห ารงานบุ ค คล การงบประมาณ และ
การดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่ วนที่ ๕
ศาลทหาร
มาตรา ๒๒๘ ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่ งผูก้ ระทาผิดเป็ นบุคคล
ที่อยูใ่ นอานาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแต่ ง ตั้ งและการให้ ตุ ล าการศาลทหารพ้ น จากต าแหน่ ง ให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
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หมวด ๑๑
องค์ กรตามรัฐธรรมนูญ
--------------ส่ วนที่ ๑
องค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
--------------๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๒๙ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ ง
และกรรมการอื่นอีกสี่ คน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผูซ้ ่ ึงมีความเป็ น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ประจักษ์
ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๓๐ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่ สิบปี บริ บูรณ์
(๒) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ(๖)
(๔)ไม่ เป็ นตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ต รวจการแผ่ น ดิ น กรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใช้บงั คับกับกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓๑ การสรรหาและการเลื อกประธานกรรมการและกรรมการการเลื อกตั้ง
ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลื อกตั้งจานวนเจ็ดคน ซึ่ งประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ า
ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคลซึ่ งที่ประชุ มใหญ่ศาลฎี กาคัดเลือกจานวนหนึ่ งคน และบุคคลซึ่ งที่
ประชุ ม ใหญ่ ตุล าการในศาลปกครองสู งสุ ดคัดเลื อกจานวนหนึ่ งคน เป็ นกรรมการ ท าหน้าที่ ส รรหา
ผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่ งสมควรเป็ นกรรมการการเลื อกตั้งจานวนสามคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้ อมความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อนั้น มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมี
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณี ที่ไม่มีกรรมการใน
ตาแหน่งใด หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยูน่ ้ นั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
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ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
บุ ค คลซึ่ งที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าและที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุล าการในศาลปกครองสู งสุ ด
เลือกตามวรรคหนึ่ ง ต้องมิใช่ ผพู ้ ิพากษาหรื อตุลาการ และต้องไม่เป็ นกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่ ง
ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน
(๒) ให้ที ่ ป ระชุ ม ใหญ่ศ าลฎี ก าพิจ ารณาสรรหาผู ม้ ี คุ ณ สมบัติ ต ามมาตรา ๒๓๐
ซึ่ งสมควรเป็ นกรรมการการเลื อกตั้งจานวนสองคน เสนอต่ อประธานวุฒิ ส ภา โดยต้องเสนอพร้ อม
ความยินยอมของผูน้ ้ นั
(๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ให้กระทาภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีเหตุที่ทาให้
ต้องมี ก ารเลื อกบุ ค คลให้ดารงตาแหน่ งดังกล่ าว ในกรณี ที่ มี เหตุ ที่ ท าให้ ไ ม่ อาจดาเนิ นการสรรหาได้
ภายในเวลาที่กาหนดหรื อไม่อาจสรรหาได้ครบจานวนภายในเวลาที่กาหนดตาม (๑) ให้ที่ประชุ มใหญ่
ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจานวนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดตาม (๑)
(๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรี ยกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบผูไ้ ด้รับการสรรหาตาม
(๑) (๒) หรื อ (๓) ซึ่งต้องกระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ
(๕) ในกรณี ที่ วุ ฒิ ส ภาให้ ค วามเห็ น ชอบให้ ด าเนิ น การตาม (๖) แต่ ถ้า วุ ฒิ ส ภาไม่
เห็ นชอบในรายชื่ อใด ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้ส่ งรายชื่ อนั้นกลับ ไปยังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลื อ กตั้ง หรื อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การสรรหาใหม่
หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรื อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมี
มติยืนยันตามมติเดิ มด้วยคะแนนเอกฉันท์หรื อด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุ มใหญ่
ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการต่อไปตาม (๖) แต่ถา้ มติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็ นเอกฉันท์หรื อไม่ได้
คะแนนตามที่กาหนดให้เริ่ มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่ งต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดาเนินการดังกล่าว
(๖) ให้ผไู้ ด้รับความเห็นชอบตาม (๔) หรื อ (๕) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็ น
ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ง และแจ้ง ผลให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาทราบ และให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภา
นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
มาตรา ๒๓๒ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งเจ็ดปี นับแต่วนั ที่พระมหากษัตริ ย ์
ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการการเลือกตั้งซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ต้องอยูใ่ นตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่ งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และการขาดคุ ณสมบัติและมี
ลัก ษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๒๓๐ มาใช้บ ังคับ กับ การพ้น จากต าแหน่ งของกรรมการการเลื อ กตั้ง
ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๓๓ สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ ก วุฒิ ส ภา หรื อสมาชิ ก ของทั้ง สอง
สภารวมกัน มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา มีสิทธิ
เข้าชื่ อร้ องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลื อกตั้งคนใดคนหนึ่ งขาดคุ ณสมบัติหรื อมี ลกั ษณะ
ต้องห้าม หรื อกระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๐ และให้ประธานรัฐสภาส่ งคาร้องนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้อง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมี คาวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคาวินิจฉัยไปยังประธาน
รัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ น าบทบัญ ญัติ ม าตรา ๙๒ มาใช้ บ ัง คับ กับ การพ้น จากต าแหน่ ง ของกรรมการ
การเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓๔ ในกรณี ที่ ก รรมการการเลื อกตั้ง พ้น จากต าแหน่ งตามวาระพร้ อมกัน
ทั้งคณะให้ดาเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พน้ จากตาแหน่ง
ในกรณี ที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้ดาเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่มีเหตุดงั กล่าว และ
ให้ผไู้ ด้รับความเห็นชอบอยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
มาตรา ๒๓๕ คณะกรรมการการเลื อกตั้งเป็ นผูค้ วบคุ มและดาเนิ นการจัดหรื อจัดให้มี
การเลือกตั้งหรื อการสรรหาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสี ยงประชามติ ให้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
ประธานกรรมการการเลื อกตั้งเป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการออกเสี ยงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและเป็ นนายทะเบียนพรรคการเมือง
ให้มีสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นหน่วยงานที่เป็ นอิสระในการบริ หารงาน
บุคคลการงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศหรื อวางระเบียบกาหนดการทั้งหลายอันจาเป็ นแก่การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสี ยงเลือกตั้งและการดาเนิ นการใดๆ ของ
พรรคการเมือง ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง เพื่อให้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมและกาหนด
หลักเกณฑ์การดาเนิ นการของรัฐในการสนับสนุ นให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกัน
ในการหาเสี ยงเลือกตั้ง
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(๒) วางระเบี ยบเกี่ ยวกับข้อห้ามในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะรัฐมนตรี และรั ฐมนตรี
ขณะอยู่ในตาแหน่ งเพื่ อปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามมาตรา ๑๘๑ โดยค านึ งถึ งการรักษาประโยชน์ของรัฐ และ
คานึงถึงความสุ จริ ต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง
(๓) กาหนดมาตรการและการควบคุมการบริ จาคเงินให้แก่พรรคการเมืองการสนับสนุ น
ทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผูส้ มัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชี
ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิ ดเผย และการควบคุ มการจ่ายเงิ นหรื อรับเงิ นเพื่อประโยชน์ใน
การลงคะแนนเลือกตั้ง
(๔) มี คาสั่งให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อเจ้า หน้ า ที่ อื่ น ของรั ฐ ปฏิ บ ัติ ก ารทั้ง หลายอัน จ าเป็ น
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง
(๕) สื บสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ งและวินิจฉัยชี้ ขาดปั ญหาหรื อข้อโต้แย้งที่เกิ ดขึ้น
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง
(๖) สั่งให้มีการเลื อกตั้งใหม่หรื อออกเสี ยงประชามติ ใหม่ในหน่ วยเลื อกตั้งใดหน่ วย
เลือกตั้งหนึ่ งหรื อทุกหน่ วยเลื อกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่ อได้วา่ การเลือกตั้งหรื อการออกเสี ยงประชามติ
ในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
(๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสี ยงประชามติ
(๘) ส่ งเสริ มและสนับ สนุ น หรื อ ประสานงานกับ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อสนับสนุ นองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน
(๙) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้งมีอานาจเรี ยกเอกสารหรื อหลักฐานที่
เกี่ ย วข้อ งจากบุ ค คลใด หรื อ เรี ย กบุ ค คลใดมาให้ ถ้อ ยค า ตลอดจนขอให้ พ นัก งานอัย การ พนัก งาน
สอบสวนหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การ
เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบตั ิหน้าที่ การสื บสวน สอบสวน หรื อวินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง มี อ านาจแต่ ง ตั้งบุ ค คล คณะบุ ค คล หรื อ ผูแ้ ทนองค์ก าร
เอกชนเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่มอบหมาย
มาตรา ๒๓๗ ผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้งผูใ้ ดกระท าการ ก่ อ หรื อสนับสนุ นให้ผูอ้ ื่นกระทา
การอันเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา หรื อระเบียบหรื อประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทาให้
การเลื อกตั้ง มิ ไ ด้เป็ นไปโดยสุ จริ ต และเที่ ยงธรรม ให้ เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อกตั้งของบุ ค คลดังกล่ าวตาม
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พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้ม าซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา
ถ้าการกระท าของบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ปรากฏหลัก ฐานอัน ควรเชื่ อ ได้ว่าหั วหน้ า
พรรคการเมืองหรื อกรรมการบริ หารของพรรคการเมืองผูใ้ ด มี ส่วนรู ้ เห็ น หรื อปล่อยปละละเลยหรื อ
ทราบถึ งการกระทานั้นแล้ว มิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้การเลื อกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่ งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิได้
เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้
ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิ ทธิ เลื อกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรค
การเมืองดังกล่าวมีกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาสัง่ ให้ยบุ พรรคการเมือง
มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดาเนินการสื บสวนสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริ ง
โดยพลันเมื่อมีกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู ้มี สิ ทธิ เลื อ กตั้ง ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง หรื อ พรรคการเมื อ งซึ่ งมี ส มาชิ ก สมัค ร
รั บ เลื อ กตั้ง ในเขตเลื อ กตั้ง ใดเขตเลื อ กตั้ง หนึ่ ง คัด ค้า นว่ า การเลื อ กตั้ง ในเขตเลื อ กตั้ง นั้ นเป็ นไป
โดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ผูเ้ ข้ารับการสรรหา หรื อสมาชิกขององค์กรตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง คัดค้านว่า
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เป็ นไปโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ปรากฏหลัก ฐานอัน ควรเชื่ อ ได้ว่า ก่ อ นได้รับ เลื อ กตั้ง หรื อ สรรหาสมาชิ ก สภา
ผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิ กสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ผูใ้ ดได้กระทาการใดๆ โดยไม่
สุ จริ ตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้งหรื อสรรหา หรื อได้รับเลือกตั้งหรื อสรรหามาโดยไม่สุจริ ต โดยผลของ
การที่บุคคลหรื อพรรคการเมืองใดได้กระทาลงไปโดยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง หรื อกฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๔) ปรากฏหลัก ฐานอัน ควรเชื่ อได้ว่าการออกเสี ยงประชามติ มิ ได้เป็ นไปโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมาย หรื อ ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ง คัด ค้านว่า การออกเสี ย งประชามติ ใ นหน่ ว ยเลื อ กตั้ง ใดเป็ นไป
โดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็ จแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการโดยพลัน
มาตรา ๒๓๙ ในกรณี ที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลื อกตั้งใหม่หรื อ
เพิกถอนสิ ทธิ เลื อกตั้งก่ อนการประกาศผลการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิส ภา
ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นที่สุด
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ในกรณี ที่ ป ระกาศผลการเลื อกตั้ง แล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลื อกตั้งเห็ น ว่าควรให้
มีการเลื อกตั้งใหม่หรื อเพิกถอนสิ ทธิ เลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภาผูใ้ ด ให้ยื่น
ค าร้ อ งต่ อ ศาลฎี ก าเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย เมื่ อ ศาลฎี ก าได้ รั บ ค าร้ อ งของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง แล้ ว
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาผูน้ ้ นั จะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปไม่ได้ จนกว่าศาลฎีกาจะมีคาสั่ง
ยกคาร้ องในกรณี ที่ศาลฎี กามี คาสั่งให้มีการเลื อกตั้งใหม่ในเขตเลื อกตั้งใดหรื อเพิกถอนสิ ท ธิ เลื อกตั้ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภาผูใ้ ด ให้สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้ นสุ ดลง
ในกรณี ที่ บุ คคลตามวรรคสองปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ต่อไปไม่ ได้ มิ ให้นับ บุ ค คลดังกล่ าวเข้า
ในจานวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับกับการเลือกตั้งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่ นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่นด้วยโดยอนุ โลม โดยการยื่นคาร้องต่อศาลตามวรรคสองให้ยื่นต่อศาล
อุทธรณ์ และให้คาสั่งของศาลอุทธรณ์เป็ นที่สุด
มาตรา ๒๔๐ ในกรณี ที่มีการคัดค้านว่าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ ดเป็ นไป โดยไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่าก่อนได้รับการสรรหาสมาชิ กวุฒิสภา
ผูใ้ ดกระทาการตามมาตรา ๒๓๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการสื บสวนสอบสวนโดยพลัน
เมื่อคณะกรรมการการเลื อกตั้งได้วินิจฉัยสั่งการเป็ นอย่างใดแล้ว ให้เสนอต่อศาลฎี กา
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และให้นาความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บงั คับกับ
การที่สมาชิกวุฒิสภาผูน้ ้ นั ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ โดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ศ าลฎี กามี ค าสั่ งให้เพิ กถอนการสรรหาหรื อเพิ กถอนสิ ท ธิ เลื อกตั้งสมาชิ ก
วุฒิ ส ภาผูใ้ ดให้ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุฒิ ส ภาผูน้ ้ ัน สิ้ น สุ ดลงนับ แต่ ว นั ที่ ศ าลฎี ก ามี ค าสั่ ง และให้
ดาเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหม่แทนตาแหน่งที่วา่ ง
ในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองประธานกรรมการการเลื อกตั้งจะร่ วม
ดาเนินการหรื อวินิจฉัยสั่งการมิได้ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีองค์ประกอบเท่าที่มีอยู่
การคัดค้านและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็ นไปตามที่บญั ญัติไว้
ในพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๒๔๑ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรื อสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรื อประกาศให้มีการออกเสี ยงประชามติ
มีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้จบั คุ มขัง หรื อหมายเรี ยกตัวกรรมการการเลื อกตั้งไปทาการสอบสวน เว้นแต่
ในกรณี ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรื อในกรณี ที่จบั ในขณะกระทาความผิด
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ในกรณี ที่มีการจับกรรมการการเลื อกตั้งในขณะกระทาความผิด หรื อจับ หรื อคุ มขัง
กรรมการการเลือกตั้งในกรณี อื่น ให้รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธาน
กรรมการการเลื อกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผูถ้ ูกจับได้ แต่ถา้ ประธานกรรมการการเลื อกตั้งเป็ นผูถ้ ูกจับหรื อ
คุมขังให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยูเ่ ป็ นผูด้ าเนินการ

๒. ผู้ตรวจการแผ่ นดิน
มาตรา ๒๔๒ ผูต้ รวจการแผ่นดิ นมี จานวนสามคน ซึ่ ง พระมหากษัตริ ย ์ท รงแต่ งตั้ง
ตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผูซ้ ่ ึงเป็ นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์
ในการบริ หารราชการแผ่นดิ น วิสาหกิ จ หรื อกิ จกรรมอันเป็ นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมี
ความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ประจักษ์
ให้ผไู ้ ด้รับเลือกเป็ นผูต้ รวจการแผ่นดินประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ งเป็ นประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาเป็ นผู ้ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ง ประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดิน
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูต้ รวจการแผ่นดินให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
ผูต้ รวจการแผ่น ดิ น มี วาระการด ารงต าแหน่ ง หกปี นับ แต่ วนั ที่ พ ระมหากษัตริ ย ์ท รง
แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้มีสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินเป็ นหน่วยงานที่เป็ นอิสระในการบริ หารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๓ การสรรหาและการเลือกผูต้ รวจการแผ่นดิ นให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๖
และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจานวนเจ็ดคนประกอบด้วย
ประธานศาลฎี กา ประธานศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคลซึ่ งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่ ง
ที่ประชุ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดคัดเลื อกจานวนหนึ่ งคน และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๓๑ (๑)
วรรคสอง มาใช้บงั คับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔๔ ผูต้ รวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริ งตามคาร้องเรี ยนในกรณี
(ก) การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อปฏิบตั ินอกเหนืออานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจหรื อราชการ
ส่ วนท้องถิ่น
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(ข) การปฏิบตั ิหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อประชาชนโดยไม่เป็ นธรรม ไม่วา่ การนั้นจะชอบหรื อไม่ชอบด้วยอานาจ
หน้าที่ก็ตาม
(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิ บตั ิ หน้าที่ หรื อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายขององค์ก รตามรัฐธรรมนู ญ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่ รวมถึ ง
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
(ง) กรณี อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐
(๓) ติ ดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการปฏิ บตั ิตามรัฐธรรมนู ญ รวม
ตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณี ที่เห็นว่าจาเป็ น
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุ เบกษาและเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะด้วย
การใช้อานาจหน้าที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผตู ้ รวจการแผ่นดิ น ดาเนิ นการเมื่อมี
การร้ องเรี ย น เว้น แต่ เป็ นกรณี ที่ ผูต้ รวจการแผ่น ดิ น เห็ น ว่าการกระท าดัง กล่ าวมี ผ ลกระทบต่ อความ
เสี ยหายของประชาชนส่ วนรวมหรื อเพื่อคุ ม้ ครองประโยชน์สาธารณะผูต้ รวจการแผ่นดิ นอาจพิจารณา
และสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรี ยนได้
มาตรา ๒๔๕ ผูต้ รวจการแผ่นดิ นอาจเสนอเรื่ องต่อศาลรัฐธรรมนู ญหรื อศาลปกครอง
ได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) บทบัญญัติแห่ งกฎหมายใดมี ปัญหาเกี่ ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ ให้เสนอ
เรื่ องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คาสั่ง หรื อการกระทาอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย ให้เสนอเรื่ องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและ
ให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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๓. คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ งและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคาแนะนา
ของวุฒิสภา
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติตอ้ งเป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
เป็ นที่ ป ระจัก ษ์แ ละมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเป็ นรั ฐ มนตรี
กรรมการการเลื อกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิ น กรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ หรื อกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดินหรื อเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิ บดีหรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางบริ หารในหน่วยราชการ
ที่มีอานาจบริ หารเทียบเท่าอธิ บดี หรื อดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ ผูแ้ ทนองค์การพัฒนาเอกชน
หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชี พตามกฎหมายมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บปี ซึ่ งองค์การพัฒนา
เอกชนหรื อองค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอชื่ อเข้าสู่ กระบวนการสรรหา
การสรรหาและการเลื อกกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ให้นา
บทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจานวนห้าคนประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนู ญ
ประธานศาลปกครองสู งสุ ด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาเป็ นผู ้ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ง ประธาน
กรรมการและกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ให้ มี ก รรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าจัง หวัด โดยคุ ณ สมบัติ
กระบวนการสรรหา และอ านาจหน้ า ที่ ให้ เป็ นไปตามที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
มาตรา ๒๔๗ กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ มี วาระการดารง
ตาแหน่งเก้าปี นับแต่วนั ที่พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ ซ่ ึ งพ้น จากต าแหน่ งตามวาระ
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่ งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
การพ้น จากต าแหน่ ง การสรรหา และการเลื อ กกรรมการป้ องกัน และปราบปราม
การทุ จริ ตแห่ งชาติ แทนตาแหน่ ง ที่ ว่าง ให้น าบทบัญ ญัติมาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ มาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๔๘ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของจานวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิ
เข้าชื่ อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติผใู ้ ดกระทาการ
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ขาดความเที่ ย งธรรม จงใจฝ่ าฝื นรั ฐธรรมนู ญ หรื อกฎหมาย หรื อมี พ ฤติ ก ารณ์ ที่ เป็ นการเสื่ อมเสี ย แก่
เกียรติศกั ดิ์ของการดารงตาแหน่งอย่างร้ายแรง เพื่อให้วฒ
ุ ิสภามีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติพน้ จากตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภา
มาตรา ๒๔๙ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา หรื อสมาชิ กของทั้งสองสภา
มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา มีสิทธิ เข้าชื่ อร้อง
ขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองว่า กรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่ งชาติผใู ้ ดร่ ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อกระทาความผิดต่อตาแหน่ ง
หน้าที่ราชการ
ค าร้ องขอตามวรรคหนึ่ งต้อ งระบุ พ ฤติ ก ารณ์ ที่ ก ล่ าวหาว่าผูด้ ารงต าแหน่ งดัง กล่ า ว
กระท าการตามวรรคหนึ่ งเป็ นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และให้ ยื่น ต่ อ ประธานวุฒิ ส ภา เมื่ อประธานวุฒิ ส ภา
ได้รับคาร้องแล้ว ให้ส่งคาร้ องดังกล่าวไปยังศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง
เพื่อพิจารณาพิพากษา
กรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ผูถ้ ู ก กล่ าวหา จะปฏิ บตั ิ หน้าที่
ในระหว่างนั้นมิได้ จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้ยกคาร้องดังกล่าว
ในกรณี ที่ ก รรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ไม่ อาจปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่
ได้ตามวรรคสาม และมีกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ เหลื ออยู่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ท้ งั หมด ให้ป ระธานศาลฎี ก าและ
ประธานศาลปกครองสู งสุ ดร่ วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเช่ นเดียวกับ
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็ นกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่ งชาติเป็ นการชัว่ คราว โดยให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่ งได้จนกว่ากรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติที่ตนดารงตาแหน่ งแทนจะปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ หรื อจนกว่าจะมีคาพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองว่าผูน้ ้ นั กระทาความผิด
มาตรา ๒๕๐ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริ งและสรุ ปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจาก
ตาแหน่งเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
(๒) ไต่ ส วนข้อเท็ จจริ ง และสรุ ป ส านวนพร้ อมทั้งท าความเห็ น เกี่ ย วกับ การด าเนิ น
คดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองส่ งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๗๕
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(๓) ไต่ส วนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ข องรัฐตั้ง แต่ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง หรื อข้าราชการ
ซึ่ งดารงตาแหน่งตั้งแต่ผอู ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ้นไปร่ ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อ
หน้าที่หรื อกระทาความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ ราชการ หรื อความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ในการยุติธรรม
รวมทั้งดาเนิ นการกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐหรื อข้าราชการในระดับต่ ากว่าที่ ร่วมกระทาความผิดกับผูด้ ารง
ตาแหน่งดังกล่าวหรื อกับผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อที่กระทาความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติเห็นสมควรดาเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยูจ่ ริ ง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหนี้ สินของผูด้ ารงตาแหน่งตามมาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้
ยื่น ไว้ ทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่ ค ณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ
กาหนด
(๕) กากับดูแลคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุ เบกษาและเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะด้วย
(๗) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้น าบทบัญ ญัติม าตรา ๒๑๓ มาใช้บ งั คับ กับ การปฏิ บ ัติห น้าที่ ข องคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติดว้ ยโดยอนุ โลม
ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ และกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติเป็ นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
มาตรา ๒๕๑ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติมีหน่วยธุ รการ
ของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติที่เป็ นอิสระ โดยมีเลขาธิ การคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
การแต่ ง ตั้ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติและวุฒิสภา
ให้มีสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเป็ นหน่วยงาน
ที่ เป็ นอิ ส ระในการบริ หารงานบุ ค คล การงบประมาณ และการด าเนิ นการอื่ น ทั้ งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
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๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
มาตรา ๒๕๒ การตรวจเงิ นแผ่นดิ นให้กระทาโดยคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นที่
เป็ นอิสระและเป็ นกลาง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น
อีกหกคน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งจากผูม้ ีความชานาญและประสบการณ์ ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น
การสรรหาและการเลื อกกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นและผูว้ า่ การตรวจเงิ นแผ่นดิ นให้
น าบทบัญ ญัติ ม าตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้ บ ัง คับ
โดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็ นไปตามมาตรา ๒๔๓
ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาเป็ นผู ้ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ง ประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นมีวาระการดารงตาแหน่ งหกปี นับแต่วนั ที่พระมหากษัตริ ย ์
ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่ งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น
และผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผูว้ า่ การตรวจเงิน
แผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน
การก าหนดคุ ณ สมบัติและวิธี ก ารเลื อกบุ ค คลซึ่ ง จะได้รับ การแต่ ง ตั้งเป็ นกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน จะต้องเป็ นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมี
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของ
บุคคลดังกล่าว
มาตรา ๒๕๓ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น มี อ านาจหน้ า ที่ ก าหนดหลัก เกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้คาปรึ กษา แนะนา และเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่ อง
เกี่ ยวกับ การตรวจเงิ นแผ่นดิ น และมี อานาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงิ นและการคลังที่ เป็ น
อิสระเพื่อทาหน้าที่วินิจฉัยการดาเนิ นการที่เกี่ ยวกับวินยั ทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และ
ให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินยั ทางการเงินและการคลังในเรื่ องดังกล่าวเป็ นคดี
ที่อยูใ่ นอานาจของศาลปกครอง
ให้ผวู ้ ่าการตรวจเงิ นแผ่นดิ นมีอานาจหน้าที่ เกี่ ยวกับการตรวจเงิ นแผ่นดิ นที่เป็ นอิสระ
และเป็ นกลาง
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มาตรา ๒๕๔ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี ห น่ วยธุ รการของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็ นอิสระ โดยมีผวู ้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้มีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นหน่วยงานที่เป็ นอิสระในการบริ หารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่ วนที่ ๒
องค์ กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
----------------------๑. องค์ กรอัยการ
มาตรา ๒๕๕ พนัก งานอัย การมี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ บ ัญ ญัติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และ
ตามกฎหมายว่าด้วยอานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น
พนั ก งานอัย การมี อิ ส ระในการพิ จ ารณาสั่ ง คดี แ ละการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เป็ นไป
โดยเที่ยงธรรม
การแต่ ง ตั้ ง และการให้ อ ั ย การสู งสุ ดพ้ น จากต าแหน่ ง ต้ อ งเป็ นไปตามมติ ข อง
คณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ให้ประธานวุฒิสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสู งสุ ด
องค์ก รอัยการมี หน่ วยธุ รการที่ เป็ นอิ ส ระในการบริ หารงานบุ ค คล การงบประมาณ
และการดาเนินการอื่น โดยมีอยั การสู งสุ ดเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
พนักงานอัยการต้องไม่เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิ จหรื อกิ จการอื่นของรัฐในทานอง
เดี ยวกันเว้นแต่จะได้รับ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการอัยการ ทั้งต้องไม่ ประกอบอาชี พหรื อวิชาชี พ หรื อ
กระทากิจการใดอันเป็ นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่ งตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อดารงตาแหน่ งอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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๒. คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
มาตรา ๒๕๖ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผูซ้ ่ ึ งมี
ความรู้ หรื อประสบการณ์ ด้านการคุ ม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนเป็ นที่ ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้อง
คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของผูแ้ ทนจากองค์การเอกชนด้านสิ ทธิ มนุษยชนด้วย
ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาเป็ นผู ้ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ง ประธาน
กรรมการและกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรรมการสิ ทธิ ม นุ ษยชนแห่ งชาติ มี ว าระการด ารงต าแหน่ ง หกปี นั บ แต่ ว ัน ที่
พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙
(๒) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็ นไปตามมาตรา ๒๔๓
ให้ มี ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ นหน่ ว ยงานที่ เป็ นอิ ส ระ
ในการบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรื อการละเลยการกระท า อันเป็ นการละเมิ ด
สิ ทธิ มนุษยชน หรื อไม่เป็ นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเกี่ ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ประเทศไทยเป็ น
ภาคีและเสนอมาตรการการแก้ไขที่ เหมาะสมต่อบุ คคลหรื อหน่ วยงานที่ กระทาหรื อละเลยการกระทา
ดัง กล่ า วเพื่ อ ด าเนิ น การ ในกรณี ที่ ป รากฏว่า ไม่ มี ก ารด าเนิ น การตามที่ เสนอให้ ร ายงานต่ อ รั ฐ สภา
เพื่อดาเนินการต่อไป
(๒) เสนอเรื่ องพร้ อมด้วยความเห็ นต่ อศาลรั ฐธรรมนู ญ ในกรณี ที่ เห็ นชอบตามที่ มี
ผูร้ ้ องเรี ยนว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใดกระทบต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนและมีปัญหาเกี่ ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) เสนอเรื่ อ งพร้ อ มด้ว ยความเห็ น ต่อ ศาลปกครอง ในกรณี ที ่เห็ น ชอบตามที ่มี
ผูร้ ้ องเรี ยนว่ากฎ คาสั่ ง หรื อการกระท าอื่ นใดในทางปกครองกระทบต่อสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนและมี ปัญ หา
เกี่ ยวกับ ความชอบด้วยรั ฐธรรมนู ญ หรื อกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญ ญัติจดั ตั้ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
(๔) ฟ้ องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผูเ้ สี ยหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผูเ้ สี ยหายและเป็ น
กรณี ที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นส่ วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(๕) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุ งกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรื อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน
(๖) ส่ งเสริ มการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุษยชน
(๗) ส่ งเสริ มความร่ วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน
และองค์การอื่นในด้านสิ ทธิมนุษยชน
(๘) จัดทารายงานประจาปี เพื่อประเมินสถานการณ์ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนภายในประเทศ
และเสนอต่อรัฐสภา
(๙) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติตอ้ งคานึ งถึงผลประโยชน์
ส่ วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติมีอานาจเรี ยกเอกสารหรื อหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง
จากบุคคลใดหรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา รวมทั้งมีอานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๓. สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
มาตรา ๒๕๘ สภาที่ ป รึ กษาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ มี ห น้าที่ ให้ค าปรึ กษาและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตอ้ งให้สภา
ที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้
องค์ประกอบ ที่มา อานาจหน้าที่ และการดาเนิ นงานของสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีสานักงานสภาที่ ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เป็ นหน่ วยงานที่ เป็ นอิสระ
ในการบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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หมวด ๑๒
การตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ
---------------------ส่ วนที่ ๑
การตรวจสอบทรัพย์ สิน
มาตรา ๒๕๙ ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชี แสดงรายการ
ทรั พ ย์สิ นและหนี้ สิ นของตน คู่ สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บ รรลุ นิติภาวะต่ อคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับตาแหน่งหรื อพ้นจากตาแหน่ง
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น
(๖) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
บัญ ชี ต ามวรรคหนึ่ งให้ยื่น พร้ อมเอกสารประกอบซึ่ งเป็ นส าเนาหลัก ฐานที่ พิ สู จ น์
ความมี อยู่จริ งของทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น ดังกล่ าว รวมทั้งส าเนาแบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดาในรอบปี ภาษีที่ผา่ นมา
การยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้รวมถึง
ทรัพย์สินของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองที่มอบหมายให้อยูใ่ นความครอบครองหรื อดูแลของบุคคลอื่น
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมด้วย
มาตรา ๒๖๐ บัญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น ตามมาตรา ๒๕๙ ให้ แ สดง
รายการทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น ที่ มี อยู่จริ งในวัน ที่ เข้า รั บ ต าแหน่ ง หรื อ วัน ที่ พ ้น จากต าแหน่ ง แล้ว แต่
กรณี และต้องยืน่ ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่เป็ นการเข้ารับตาแหน่ง ให้ยนื่ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั เข้ารับตาแหน่ง
(๒) ในกรณี ที่เป็ นการพ้นจากตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิ บวันนับแต่วนั พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ในกรณี ที่บุค คลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่ งได้ยื่น บัญ ชี ไ ว้แล้ว ตายในระหว่า งดารง
ตาแหน่ ง หรื อ ก่ อนยื่น บัญ ชี ห ลัง จากพ้น จากตาแหน่ ง ให้ท ายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดก ยื่น บัญ ชี แ สดง
รายการทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น ที่ มี อยู่ใ นวัน ที่ ผูด้ ารงตาแหน่ ง นั้น ตาย ภายในเก้า สิ บ วัน นับ แต่ว นั ที่ ผู ้
ดารงตาแหน่ งตาย
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ผู ้ด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผู ้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่ งพ้นจากตาแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่น
บัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สินที่มีอยูจ่ ริ งในวันครบหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่พน้ จากตาแหน่งดังกล่าว
อีกครั้งหนึ่งโดยให้ยนื่ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พน้ จากตาแหน่งมาแล้วเป็ นเวลาหนึ่งปี ด้วย
มาตรา ๒๖๑ บัญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิ กวุฒิสภา ให้เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบ
โดยเร็ วแต่ตอ้ งไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดต้องยื่นบัญชี ดงั กล่าว บัญชี ของผูด้ ารงตาแหน่ง
อื่นจะเปิ ดเผยได้ต่อเมื่อการเปิ ดเผยดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรื อการวินิจฉัย
ชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ จดั ให้มีการประชุ ม
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยูจ่ ริ ง
ของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ ว
มาตรา ๒๖๒ ในกรณี ที่มีการยืน่ บัญชีเพราะเหตุที่ผดู ้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ผูใ้ ดพ้น
จากตาแหน่ งหรื อตาย ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ทาการตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้ สินของผูด้ ารงตาแหน่งนั้น แล้วจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า ผูด้ ารงต าแหน่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ผูใ้ ดมี ท รั พ ย์สิ น เพิ่ ม ขึ้ น ผิ ดปกติ
ให้ ป ระธานกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ส่ งเอกสารทั้งหมดที่ มี อยู่พ ร้ อมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสู งสุ ดเพื่อดาเนิ นคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมื องให้ทรัพย์สินที่ เพิ่มขึ้ นผิดปกติน้ นั ตกเป็ นของแผ่นดิ นต่อไป และให้นาบทบัญญัติมาตรา
๒๗๒ วรรคห้ามาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖๓ ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองผูใ้ ดจงใจไม่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้ สินและเอกสารประกอบตามที่ ก าหนดไว้ในรั ฐธรรมนู ญ นี้ หรื อจงใจยื่นบัญ ชี แสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้ สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่ควรแจ้งให้
ทราบให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเสนอเรื่ องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป
ถ้าศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองวินิจฉัยว่าผูด้ ารงตาแหน่ ง
ทางการเมืองผูใ้ ดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ผนู ้ ้ นั พ้นจากตาแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย โดยให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมและผู้
นั้นต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็ นเวลาห้าปี นับแต่
วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย
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มาตรา ๒๖๔ บทบัญ ญัติ ม าตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ ง ให้ใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติกาหนดด้วยโดยอนุ โลม
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ อ าจเปิ ดเผยบัญ ชี แ สดง
รายการทรัพย์สินและหนี้ สินและเอกสารประกอบที่มีการยื่นไว้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้ ถ้าเป็ นประโยชน์
ในการดาเนิ นคดี ห รื อการวินิ จฉัยการกระท าความผิด ตามที่ บ ัญ ญัติ ไว้ในพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

ส่ วนที่ ๒
การกระทาทีเ่ ป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์
มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งหรื อหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
(๒) ไม่รับ หรื อ แทรกแซงหรื อ ก้า วก่ า ยการเข้า รั บ สัม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการ
หน่ วยงานของรั ฐ หรื อรั ฐวิส าหกิ จ หรื อเข้าเป็ นคู่สั ญญากับ รัฐ หน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐหรื อ
รัฐวิส าหกิ จอันมี ล ักษณะเป็ นการผูก ขาดตัดตอน หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูถ้ ื อหุ ้นในห้างหุ ้นส่ วนหรื อ
บริ ษทั ที่รับสัมปทานหรื อเข้าเป็ นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(๓) ไม่รับเงิ นหรื อประโยชน์ใดๆ จากหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิ จ
เป็ นพิเศษนอกเหนื อไปจากที่หน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิ จ ปฏิ บตั ิต่อบุคคลอื่นๆ
ในธุ รกิจการงานตามปกติ
(๔) ไม่กระทาการอันเป็ นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
บทบัญ ญัติ ม าตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้บ ัง คับ ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก
วุฒิ ส ภารั บ เบี้ ย หวัด บ าเหน็ จ บ านาญ เงิ น ปี พระบรมวงศานุ วงศ์ หรื อเงิ น อื่ นใดในลัก ษณะเดี ยวกัน
และมิ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภารั บ หรื อ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมาธิ การของรัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อวุฒิสภา หรื อกรรมการที่ ได้รับ แต่งตั้งในการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
ให้ น าความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้ บ ั ง คับ กั บ คู่ ส มรสและบุ ต รของสมาชิ ก
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิส ภา และบุ คคลอื่ นซึ่ งมิ ใช่ คู่ส มรสและบุ ตรของสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภานั้น ที่ดาเนิ นการในลักษณะผูถ้ ูกใช้ ผูร้ ่ วมดาเนิ นการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
จากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาให้กระทาการตามมาตรานี้ดว้ ย
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มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ กวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรื อตาแหน่ง
การเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรื อแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ของผูอ้ ื่น หรื อของพรรคการเมือง ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิ บ ตั ิราชการหรื อการดาเนิ นงานในหน้าที่ประจาของข้าราชการ พนักงาน
หรื อ ลู ก จ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิส าหกิ จ กิ จการที่ รัฐถื อหุ ้ น ใหญ่ หรื อ ราชการ
ส่ วนท้องถิ่น
(๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่ อนตาแหน่ ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ซึ่ งมีตาแหน่ งหรื อเงินเดือนประจาและมิใช่ขา้ ราชการการเมือง พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่ วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ น้ ใหญ่ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อ
(๓) การให้ขา้ ราชการซึ่ งมีตาแหน่ งหรื อเงิ นเดื อนประจาและมิใช่ ขา้ ราชการการเมือง
พนักงาน หรื อลู ก จ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิสาหกิ จ กิ จการที่ รัฐถื อหุ ้นใหญ่ หรื อ
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๒๖๗ ให้นาบทบัญ ญัติม าตรา ๒๖๕ มาใช้บ งั คับ กับ นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรี ด้วย เว้นแต่เป็ นการดารงตาแหน่ งหรื อดาเนิ นการตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย และจะดารง
ตาแหน่ งใดในห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั หรื อองค์การที่ดาเนิ นธุ รกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน
หรื อเป็ นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ดว้ ย
มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะกระทาการใดที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๒๖๖
มิได้ เว้นแต่เป็ นการกระทาตามอานาจหน้าที่ ในการบริ หารราชการตามนโยบายที่ ได้แถลงต่อรัฐสภา
หรื อตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตอ้ งไม่เป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ ้น ในห้างหุ ้นส่ วน
หรื อบริ ษทั หรื อไม่คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูถ้ ื อหุ ้นในห้างหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั ต่อไปทั้งนี้ ตาม
จานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณี ที่นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ผใู้ ดประสงค์จะได้รับประโยชน์จาก
กรณี ดงั กล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ผนู ้ ้ นั แจ้งให้ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่ งชาติทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี
ผูน้ ้ นั โอนหุ ้นในห้างหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั ดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่ งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะกระทาการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริ หารหรื อ
จัดการใดๆ เกี่ยวกับหุ น้ หรื อกิจการของห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง มิได้
บทบัญญัติมาตรานี้ ให้นามาใช้บงั คับ กับคู่สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ดว้ ย และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ส่ วนที่ ๓
การถอดถอนจากตาแหน่ ง
มาตรา ๒๗๐ ผู ด้ ารงตาแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี รัฐ มนตรี สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิ กวุฒิสภาประธานศาลฎี ก า ประธานศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด หรื ออัยการ
สู งสุ ดผูใ้ ดมีพฤติการณ์ ร่ ารวยผิดปกติ ส่ อไปในทางทุจริ ตต่อหน้าที่ ส่ อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่
ราชการส่ อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่ อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขดั ต่อบทบัญญัติ
แห่ ง รั ฐธรรมนู ญ หรื อ กฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมอย่า งร้ ายแรง
วุฒิสภามีอานาจถอดถอนผูน้ ้ นั ออกจากตาแหน่งได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับกับผูด้ ารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ดว้ ย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน และกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผูพ้ ิพากษาหรื อตุลาการ พนักงานอัยการ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับสู ง ทั้งนี้ ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
มาตรา ๒๗๑ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสี่ ของจานวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิ เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วฒ
ุ ิสภามีมติตาม
มาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุค คลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตาแหน่ งได้ คาร้ องขอดังกล่ าวต้องระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผูด้ ารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาความผิดเป็ นข้อๆ ให้ชดั เจน
สมาชิ ก วุฒิ ส ภาจานวนไม่ น้อ ยกว่า หนึ่ ง ในสี่ ข องจานวนสมาชิ ก ทั้ง หมดเท่ าที่ มี อ ยู่
ของวุฒิสภามีสิทธิ เข้าชื่ อร้ องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากตาแหน่งได้
ประชาชนผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้งจานวนไม่ น้อยกว่าสองหมื่ น คนมี สิ ท ธิ เข้าชื่ อร้ องขอให้
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตาแหน่งได้ตามมาตรา ๑๖๔
มาตรา ๒๗๒ เมื่อได้รับคาร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาส่ งเรื่ องให้
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติดาเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
เมื่ อไต่ ส วนเสร็ จแล้ว ให้ค ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ
ทารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกล่าวต้องระบุให้ชดั เจนว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใด
มี มู ล หรื อไม่ เพี ยงใด มี พ ยานหลัก ฐานที่ ควรเชื่ อได้อย่างไร พร้ อมทั้ง ระบุ ข ้อยุติว่าจะให้ ดาเนิ น การ
อย่างไรด้วย
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ในกรณี ที่คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหา
ตามค าร้ อ งขอข้อ ใดเป็ นเรื่ อ งส าคัญ จะแยกท ารายงานเฉพาะข้อ นั้ นส่ ง ไปให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภา
ตามวรรคหนึ่งเพื่อให้พิจารณาไปก่อนก็ได้
ถ้าคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ มี ม ติ ด้วยคะแนนเสี ย ง
ไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่ มี อยู่ ว่าข้อกล่ าวหาใดมี มู ล นับ แต่วนั ดังกล่ าว
ผูด้ ารงตาแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้ประธานกรรมการ
ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตแห่ ง ชาติ ส่ งรายงานและเอกสารที่ มี อ ยู่ พ ร้ อ มทั้ ง ความเห็ น
ไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และอัยการสู งสุ ด เพื่อดาเนิ นการฟ้ องคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถา้ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ขอ้ กล่าวหาข้อนั้นเป็ นอันตกไป
ในกรณี ที่อยั การสู งสุ ดเห็ นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็ นที่คณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติส่งให้ตามวรรคสี่ ยงั ไม่สมบูรณ์พอที่จะดาเนิ นคดีได้ ให้อยั การสู งสุ ด
แจ้งให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติทราบเพื่อดาเนิ นการต่อไป โดยให้ระบุ
ข้อที่ไม่สมบูรณ์ น้ นั ให้ครบถ้วนในคราวเดี ยวกัน ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุ จริ ตแห่ งชาติ และอัย การสู งสุ ดตั้งคณะท างานขึ้ น คณะหนึ่ ง โดยมี ผูแ้ ทนจากแต่ล ะฝ่ ายจานวน
เท่ากัน เพื่อดาเนิ นการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่ งให้อยั การสู งสุ ด เพื่อฟ้ องคดีต่อไปใน
กรณี ที่คณะทางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนิ นการฟ้ องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติมีอานาจดาเนินการฟ้ องคดีเองหรื อแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนก็ได้
มาตรา ๒๗๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๒๗๒ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการ
ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณี ดงั กล่าวโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ ง ชาติ ส่ งรายงานให้
นอกสมัย ประชุ ม ให้ ป ระธานวุฒิ ส ภาแจ้งให้ ป ระธานรั ฐ สภาทราบเพื่ อ น า ความกราบบัง คมทู ล
เพื่ อมี พ ระบรมราชโองการเรี ยกประชุ มรัฐสภาเป็ นการประชุ มสมัยวิส ามัญ และให้ประธานรัฐสภา
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๗๔ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสี ยงลงคะแนนซึ่ งต้องกระทา โดยวิธี
ลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผูใ้ ดออกจากตาแหน่ ง ให้ถือเอาคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภา
ผูใ้ ดถู กถอดถอนออกจากตาแหน่ งให้ผูน้ ้ ันพ้นจากตาแหน่ งหรื อให้ออกจากราชการ
นับแต่วนั ที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตดั สิ ทธิ ผนู ้ ้ นั ในการดารงตาแหน่ งใดในทางการเมืองหรื อ
ในการรับราชการเป็ นเวลาห้าปี
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มติ ข องวุ ฒิ ส ภาตามมาตรานี้ ให้ เป็ นที่ สุ ด และจะมี ก ารร้ อ งขอให้ ถ อดถอนบุ ค คล
ดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดี อาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง

ส่ วนที่ ๔
การดาเนินคดีอาญาผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง
มาตรา ๒๗๕ ในกรณี ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา
หรื อข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรื อกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรื อทุจริ ตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง มีอานาจพิจารณาพิพากษา
บทบัญญัติวรรคหนึ่ งให้ใช้บ งั คับกับ กรณี ที่บุคคลดังกล่ าวหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นตัวการ
ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุน รวมทั้งผูใ้ ห้ ผูข้ อให้ หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ดว้ ย
การยื่น ค าร้ องต่ อคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ ง ชาติ เพื่ อให้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
ในกรณี ที่ ผูถ้ ู ก กล่ าวหาตามวรรคหนึ่ ง เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งนายกรั ฐมนตรี รัฐมนตรี
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อประธานวุฒิ ส ภา ผูเ้ สี ยหายจากการกระท าดังกล่ าวจะยื่นค าร้ องต่ อ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติเพื่อให้ดาเนิ นการตามมาตรา๒๕๐ (๒) หรื อจะ
ยืน่ คาร้องต่อที่ประชุ มใหญ่ศาลฎีกาเพื่อขอให้ต้ งั ผูไ้ ต่สวนอิสระตามมาตรา๒๗๖ ก็ได้แต่ถา้ ผูเ้ สี ยหายได้
ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติแล้ว ผูเ้ สี ยหายจะยื่นคาร้องต่อที่
ประชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าได้ต่ อ เมื่ อ คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ม่ รั บ
ดาเนิ นการไต่สวน ดาเนิ นการล่าช้าเกินสมควร หรื อดาเนิ นการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดตาม
ข้อกล่าวหา
ในกรณี ที่คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเห็นว่ามีเหตุอนั ควร
สงสั ย ว่ามี ก รณี ต ามวรรคสี่ และคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ มี ม ติ ใ ห้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่
มี อยู่ให้ ค ณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ดาเนิ น การตามมาตรา ๒๕๐ (๒)
โดยเร็ วในกรณี น้ ี ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ คาร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๗๖ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ศ าลฎี ก าเห็ นควรดาเนิ นการตามคาร้ องที่ ยื่น
ตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ให้ที่ประชุ มใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผูไ้ ต่สวนอิสระจากผูซ้ ่ ึ งมีความเป็ น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ประจักษ์ หรื อจะส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติดาเนิ นการไต่สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตั้งผูไ้ ต่สวนอิสระ ก็ได้
คุณสมบัติ อานาจหน้าที่ วิธีการไต่สวน และการดาเนิ นการอื่นที่ จาเป็ นของผูไ้ ต่สวน
อิสระให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่ อ ผูไ้ ต่ ส วนอิ ส ระได้ด าเนิ น การไต่ ส วนหาข้อ เท็ จจริ ง และสรุ ป ส านวนพร้ อ มท า
ความเห็ น แล้วถ้าเห็ นว่าข้อกล่ าวหามี มู ล ให้ ส่ งรายงานและเอกสารที่ มี อยู่พ ร้ อ มทั้งความเห็ น ไปยัง
ประธานวุฒิ ส ภาเพื่ อดาเนิ นการตามมาตรา ๒๗๓ และส่ งส านวนและความเห็ นไปยังอัยการสู งสุ ด
เพื่อยื่นฟ้ องคดี ต่อศาลฎี กาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองต่อไป และให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๒๗๒ วรรคห้ามาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๗ ในการพิ จารณาคดี ให้ ศ าลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ้ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองยึดสานวนของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติหรื อของผูไ้ ต่สวน
อิสระ แล้วแต่กรณี เป็ นหลักในการพิจารณา และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ได้ตามที่เห็นสมควร
วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองให้เป็ นไป
ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ ง
ทางการเมือง และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใช้บงั คับกับการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของศาลฎี กาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางเมืองด้วยโดยอนุ โลม
บทบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยความคุ ้ม กัน ของสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ตามมาตรา ๑๓๑ มิให้นามาใช้บงั คับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
มาตรา ๒๗๘ การพิ พ ากษาคดี ให้ถื อเสี ย งข้างมาก โดยผูพ้ ิ พ ากษาซึ่ งเป็ นองค์ค ณะ
ทุ กคนต้องทาความเห็ นในการวินิจฉัยคดี เป็ นหนังสื อพร้ อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่ อที่ ประชุ มก่ อน
การลงมติ
คาสั่งและคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองให้
เปิ ดเผยและเป็ นที่สุด เว้นแต่เป็ นกรณี ตามวรรคสาม
ในกรณี ที่ ผูต้ ้อ งค าพิ พ ากษาของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผูด้ ารงต าแหน่ ง ทาง
การเมืองมีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจทาให้ขอ้ เท็จจริ งเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ อาจยืน่ อุทธรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมืองได้
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หลัก เกณฑ์ ก ารยื่ น อุ ท ธรณ์ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า
ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด

หมวด ๑๓
จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริ ยธรรมตามวรรคหนึ่ ง จะต้องมี ก ลไกและระบบในการดาเนิ นงาน
เพื่อให้การบังคับใช้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ ายแรง
แห่งการกระทา
การฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อว่า เป็ น
การกระทาผิดทางวินยั ในกรณี ที่ผดู ้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตาม ให้ผูต้ รวจการ
แผ่ น ดิ น รายงานต่ อ รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี หรื อ สภาท้อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง แล้วแต่ ก รณี และหากเป็ น
การกระทาผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่ องให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติพิจารณา
ดาเนินการ โดยให้ถือเป็ นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลัน่ กรอง หรื อแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ ตาแหน่ งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการใช้อานาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น
จะต้องเป็ นไปตามระบบคุณธรรมและคานึงถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการตามหมวดนี้ ให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินมีอานาจ
หน้าที่เสนอแนะหรื อให้คาแนะนาในการจัดทาหรื อปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ ง
และส่ งเสริ มให้ผดู ้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้านจริ ยธรรม
รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมเพื่อให้ผทู้ ี่รับผิดชอบในการบังคับการ
ให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมดาเนิ นการบังคับให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
วรรคสาม
ในกรณี ที่การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมมีลกั ษณะร้ ายแรงหรื อ
มี เหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่าการดาเนิ น การของผูร้ ั บ ผิด ชอบจะไม่ เป็ นไปด้วยความเป็ นธรรมผูต้ รวจการ
แผ่นดินจะไต่สวนและเปิ ดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้
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หมวด ๑๔
การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็ นอิ สระแก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นตามหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่นและส่ งเสริ มให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการจัด ท าบริ ก ารสาธารณะ และมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาในพื้นที่
ท้องถิ่นใดมีลกั ษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิ จดั ตั้งเป็ นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๒ การกากับ ดู แ ลองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องทาเท่ า ที่ จาเป็ นและ
มีห ลัก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขที่ ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับ รู ป แบบขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็ นไปเพื่ อการคุ ม้ ครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นหรื อประโยชน์ของประเทศเป็ นส่ วนรวม และจะกระทบถึงสาระสาคัญแห่งหลักการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรื อนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้
ในการก ากับ ดู แลตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ก ารก าหนดมาตรฐานกลางเพื่ อเป็ นแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเลื อกไปปฏิ บตั ิ ได้เอง โดยคานึ งถึ งความเหมาะสมและความแตกต่าง
ในระดับ ของการพัฒนาและประสิ ท ธิ ภาพในการบริ หารขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในแต่ ล ะ
รู ป แบบโดยไม่ ก ระทบต่ อ ความสามารถในการตัด สิ น ใจด าเนิ น งานตามความต้อ งการขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นรวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานโดยประชาชนเป็ นหลัก
มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นย่อมมี อานาจหน้าที่ โดยทัว่ ไปในการดูแล
และจัด ท าบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้อ งถิ่ น และย่อ มมี ค วามเป็ นอิ ส ระ
ในการกาหนดนโยบาย การบริ หาร การจัดบริ การสาธารณะ การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลัง
และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเป็ นส่ วนรวมด้วย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นย่อมได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีความเข้มแข็ง
ในการบริ หารงานได้โดยอิ สระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นได้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จดั บริ การสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอานาจ
หน้าที่ จัดตั้งหรื อร่ วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทาบริ การสาธารณะตามอานาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความ
คุม้ ค่าเป็ นประโยชน์ และให้บริ การประชาชนอย่างทัว่ ถึง

102

ให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ เพื่อกาหนดการแบ่งอานาจ
หน้ า ที่ แ ละจัด สรรรายได้ร ะหว่า งราชการส่ ว นกลางและราชการส่ ว นภู มิ ภ าคกับ องค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคานึ งถึงการกระจายอานาจเพิ่มขึ้น
ตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบ รวมทั้งกาหนดระบบตรวจสอบ
และประเมิ น ผล โดยมี ค ณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่ ว ยราชการที่ เกี่ ย วข้อ ง ผูแ้ ทนองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีจานวนเท่ากัน เป็ นผูด้ าเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ให้มีกฎหมายรายได้ทอ้ งถิ่น เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยมี หลัก เกณฑ์ที่ เหมาะสมตามลัก ษณะของภาษี แต่ล ะชนิ ด การ
จัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทั้งนี้ โดยคานึ งถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นสถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และความยัง่ ยืนทางการคลังของรัฐ
ในกรณี ที่ มี ก ารก าหนดอ านาจหน้า ที่ แ ละการจัด สรรรายได้ให้ แก่ อ งค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น แล้ว คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้องน าเรื่ องดังกล่ าวมาพิ จารณาทบทวนใหม่ ทุ ก
ระยะเวลาไม่ เกิ นห้าปี เพื่ อพิจารณาถึ งความเหมาะสมของการก าหนดอานาจหน้าที่ และการจัดสรร
รายได้ที่ ได้ก ระท าไปแล้ว ทั้ง นี้ ต้องค านึ ง ถึ งการกระจายอานาจเพิ่ ม ขึ้ น ให้ แก่ องค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็ นสาคัญ
การดาเนิ นการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงาน
รัฐสภาแล้วให้มีผลบังคับได้
มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
คณะผู ้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อผู ้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ ม าจากการเลื อ กตั้ง โดยตรงของ
ประชาชน หรื อมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น
การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น และคณะผู ้บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น หรื อ ผู ้บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วธิ ีออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น คณะผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น หรื อผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น มี วาระการด ารง
ตาแหน่งคราวละสี่ ปี
คณะผู ้บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น หรื อ ผู ้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จะเป็ นข้า ราชการซึ่ งมี ต าแหน่ ง หรื อ
เงิ นเดื อนประจาพนักงานหรื อลู กจ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อรั ฐวิสาหกิ จ หรื อของ
ราชการส่ วนท้องถิ่น และจะมีผลประโยชน์ขดั กันกับการดารงตาแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติมิได้
คุ ณสมบัติของผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งและผูม้ ี สิท ธิ สมัครรั บเลื อกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ในกรณี ที่ ค ณะผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ นต้องพ้น จากตาแหน่ งทั้งคณะ หรื อผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ น
พ้นจากตาแหน่งและจาเป็ นต้องมีการแต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นการชัว่ คราว
มิให้นาบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใช้บงั คับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัด ตั้ง องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เศษที่ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารที่
แตกต่างจากที่บญั ญัติไว้ในมาตรานี้ ให้กระทาได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
ให้น าบทบัญ ญัติม าตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใช้
บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘๕ ประชาชนผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ใดเห็ นว่า
สมาชิ กสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นผูใ้ ดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
ไม่สมควรดารงตาแหน่ งต่อไป ให้มีสิ ทธิ ลงคะแนนเสี ยงถอดถอนสมาชิ กสภาท้องถิ่ นคณะผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นผูน้ ้ นั พ้นจากตาแหน่ ง ทั้งนี้ จานวนผูม้ ีสิทธิ เข้าชื่ อหลักเกณฑ์และวิธีการ
เข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสี ยง ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๖ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีสิทธิ เข้าชื่ อ
ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นได้
จานวนผูม้ ี สิ ท ธิ เข้าชื่ อ หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารเข้าชื่ อ รวมทั้ง การตรวจสอบรายชื่ อ
ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิ่ นมีสิทธิ มีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องจัดให้มีวิธีการที่ ให้ป ระชาชนมี ส่วนร่ วม
ดังกล่าวได้ดว้ ย
ในกรณี ที่ การกระท าขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะมี ผลกระทบต่อชี วิตความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนในท้องถิ่นในสาระสาคัญ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียด
ให้ประชาชนทราบก่อนกระทาการเป็ นเวลาพอสมควร และในกรณี ที่เห็นสมควรหรื อได้รับการร้องขอ
จากประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นก่อน
การกระท านั้น หรื ออาจจัดให้ป ระชาชนออกเสี ยงประชามติ เพื่ อตัดสิ น ใจก็ ไ ด้ท้ งั นี้ ตามที่ ก ฎหมาย
บัญญัติ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องรายงานการดาเนิ นงานต่อประชาชนในเรื่ องการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนิ นงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
และกากับการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในการจัด ท างบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามวรรคสาม ให้ น า
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๘๘ การแต่งตั้งและการให้ขา้ ราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ้นจากตาแหน่ง ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละท้องถิ่น โดยการบริ หารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจได้รับการพัฒนาร่ วมกัน
หรื อสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้า ราชการส่ ว นท้องถิ่ นซึ่ ง เป็ นองค์ก รกลางบริ ห ารงานบุค คลส่ วนท้อ งถิ่ น ก่อ น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ต้องมีองค์กรพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบคุม้ ครองคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงาน
บุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการข้าราชการส่ วนท้องถิ่ นตามวรรคหนึ่ งจะต้องประกอบด้วย ผูแ้ ทนของ
หน่ วยราชการที่ เกี่ ยวข้อง ผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผูแ้ ทนข้าราชการส่ วนท้องถิ่ นและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีจานวนเท่ากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การโยกย้าย การเลื่ อนตาแหน่ ง การเลื่ อนเงิ น เดื อน และการลงโทษข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๙ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นย่อมมีอานาจหน้าที่ บารุ งรักษาศิลปะจารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ย่อมมี สิ ทธิ ที่ จะจัดการศึ ก ษาอบรม และการฝึ กอาชี พ
ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ
การจัดการศึ ก ษาอบรมภายในท้องถิ่ น ตามวรรคสอง องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ต้องคานึงถึงการบารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย
มาตรา ๒๙๐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่
(๒) การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่อยู่
นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณี ที่อาจมีผลกระทบต่อการดารงชีวติ ของประชาชนในพื้นที่ของตน
(๓) การมีส่วนร่ วมในการพิจารณาเพื่อริ เริ่ มโครงการหรื อกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ่ ึ งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรื อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
(๔) การมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น
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หมวด ๑๕
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ การแก้ไขเพิ่ มเติ มรั ฐธรรมนู ญให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีจานวน
ไม่น้อยกว่า หนึ่ งในห้า ของจานวนสมาชิ กทั้ง หมดเท่า ที่ มี อยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อจากสมาชิ ก
สภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ กวุฒิสภามีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มี
อยูข่ องทั้งสองสภา หรื อจากประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติ ข อแก้ไขเพิ่ ม เติ มรั ฐธรรมนู ญที่ มี ผลเป็ นการเปลี่ ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปของรัฐ จะเสนอมิได้
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็ นร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภา
พิจารณาเป็ นสามวาระ
(๓) การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรี ยกชื่อและลงคะแนน
โดยเปิ ดเผย และต้องมีคะแนนเสี ยงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา
(๔) การพิ จารณาในวาระที่ สองขั้นพิจารณาเรี ยงลาดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับฟั ง
ความคิดเห็นจากประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ ส องขั้นพิ จารณาเรี ยงลาดับมาตรา ให้ถือเอาเสี ยง
ข้างมากเป็ นประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกาหนดนี้ แล้ว
ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
(๖) การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุ ดท้าย ให้ใช้วิธีเรี ยกชื่อและลงคะแนน
โดยเปิ ดเผยและต้องมีคะแนนเสี ยงเห็ นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็ นรัฐธรรมนู ญมากกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไ ด้เป็ นไปตามที่ ก ล่ า วแล้ว ให้นาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ไ ขเพิ่ม เติม
ขึ้ น ทูล เกล้า ทูล กระหม่อ มถวาย และให้นาบทบัญ ญัติม าตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บ งั คับ
โดยอนุโลม
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๙๒ ให้คณะองคมนตรี ซ่ ึ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้
เป็ นคณะองคมนตรี ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๙๓ ให้ส ภานิ ติบ ญ
ั ญัติ แ ห่ ง ชาติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทาหน้าที่รัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่ ง
รัฐธรรมนูญนี้จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเป็ นครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗
ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ ง ถ้าบทบัญ ญัติใดในรั ฐธรรมนู ญ นี้ หรื อกฎหมายอื่ น
บัญ ญัติให้ป ระธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อประธานวุฒิ ส ภา เป็ นผูล้ งนามรับ สนอง
พระบรมราชโองการให้ประธานสภานิติบญั ญัติแห่งชาติเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในวาระเริ่ มแรก หากปรากฏว่ า เมื่ อ ต้ อ งมี ก ารประชุ ม รั ฐ สภาเป็ นครั้ งแรกตาม
มาตรา ๑๒๗ แล้ ว แต่ ย งั ไม่ มี วุ ฒิ ส ภา ให้ ส ภานิ ติ บ ัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ วุ ฒิ ส ภาต่ อ ไป เว้น แต่
การพิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่ งและการถอดถอนจากตาแหน่ งตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญนี้
จนกว่าจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้ดาเนิ นการ ในระหว่าง
เวลาดังกล่าว ให้มีผลเป็ นการดาเนิ นการของวุฒิสภา และในกรณี ที่บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนู ญนี้ หรื อ
กฎหมายอื่นบัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ ให้ประธานสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มิ ใ ห้ น าบทบัญ ญัติ ม าตรา 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
วรรคสี่ มาตรา ๒๖๑ และบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดารงตาแหน่งทางการเมือง มาใช้
บังคับกับการดารงตาแหน่งของสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใช้บงั คับกับการสิ้ นสุ ดของสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ
ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๔ ให้ส ภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ สิ้ นสุ ดลงในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
เพื่ อประโยชน์ แห่ งการขจัดส่ วนได้เสี ย ห้ามมิ ให้กรรมาธิ ก ารยกร่ างรั ฐธรรมนู ญลง
สมัครรับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อดารงตาแหน่ งสมาชิ กวุฒิสภาภายในสองปี นับแต่
วันที่พน้ จากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา ๒๙๕ ให้ส ภานิ ติ บ ญ
ั ญัติ แ ห่ ง ชาติ พ ิจ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภาร่ างพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้วยพรรคการเมื อ ง และร่ า งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ว ย
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ที่ ไ ด้รั บ จากคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ แ ล้ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ในกรณี ที่พน้ กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งแล้ว แต่สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ยงั พิจารณา
ร่ างพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ดังกล่ าวไม่ แล้วเสร็ จ ให้ ป ระธานสภานิ ติบ ัญ ญัติแห่ ง ชาติ
นาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญที่ คณะกรรมาธิ การยกร่ างรั ฐธรรมนู ญ จัดท าขึ้ นทู ลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนว่าสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติได้
ให้ความเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว
ในระหว่างที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ยังไม่มีผลใช้บงั คับให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใช้บ ังคับ ต่ อไปจนกว่าพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ
มาตรา ๒๙๖ ให้ดาเนิ นการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนู ญนี้ ให้แล้ว
เสร็ จ ภายในเก้า สิ บ วัน และด าเนิ น การให้ ไ ด้ม าซึ่ งสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ แ ล้ว เสร็ จ
ภายในหนึ่ ง ร้ อยห้า สิ บ วัน ทั้งนี้ นับ แต่วนั ที่ พ ระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญตามมาตรา ๒๙๕
มีผลใช้บงั คับ
ในการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรทั่ว ไปครั้ งแรกภายหลัง วัน ประกาศใช้
รัฐธรรมนู ญนี้ ผมู ้ ีสิทธิ สมัครรับเลื อกตั้งต้องเป็ นสมาชิ กพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง แต่เพียง
พรรคเดียวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันนับถึงวันเลือกตั้ง ส่ วนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ก)ให้ใช้กาหนด
เป็ นเวลาหนึ่งปี และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ให้ใช้กาหนดเป็ นสองปี
ในวาระเริ่ ม แรก ห้ า มมิ ใ ห้ ผูเ้ คยเป็ นสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาซึ่ งได้รับ เลื อ กตั้ง เป็ นครั้ งแรก
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๐ ด ารงต าแหน่ ง เป็ นสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ซึ่ งจะมีการได้มาเป็ นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖
วรรคสอง มาใช้บงั คับกับผูเ้ คยเป็ นสมาชิ กวุฒิสภาซึ่ งได้รับเลื อกตั้งครั้งหลังสุ ดตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙๗ ในวาระเริ่ มแรก ให้สมาชิ กวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามปี นับ
แต่วนั เริ่ มต้นสมาชิ กภาพ และมิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่ งวาระ
มาใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้ นสุ ดสมาชิกสภาพ

108

มาตรา ๒๙๘ ให้คณะรัฐมนตรี ที่บริ หารราชการแผ่นดินอยูใ่ นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
คงเป็ นคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญนี้ และให้พน้ จากตาแหน่ งทั้งคณะเมื่ อคณะรัฐมนตรี
ที่ต้ งั ขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่
ให้ ค ณะมนตรี ความมั่ น คงแห่ งชาติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะพร้ อมกับคณะรัฐมนตรี ที่บริ หารราชการ
แผ่นดินอยูใ่ นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ดว้ ย
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒
(๔) (๗) และ (๘) มาใช้บงั คับกับการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ที่บริ หารราชการแผ่นดิน
อยูใ่ นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๙๙ ให้ผตู ้ รวจการแผ่นดิ นของรัฐสภา ซึ่ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็ นผูต้ รวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญนี้ และให้คงดารงตาแหน่ งต่อไป
จนกว่าจะสิ้ นสุ ดวาระ โดยให้เริ่ ม นับ วาระตั้งแต่ วนั ที่ พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งและให้ผูต้ รวจการ
แผ่นดินดังกล่าวเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็ นประธานผูต้ รวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับ
แต่วนั ที่ ประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้ และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ให้ กรรมการการเลื อกตั้ง กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ และ
สมาชิ กสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ซึ่ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้
คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดวาระ โดยให้เริ่ มนับวาระตั้งแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติซ่ ึ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันประกาศใช้รัฐธรรมนู ญ
นี้ คงดารงตาแหน่ งต่อไปจนกว่าจะมี การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติตามบทบัญญัติ
แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แต่ ถ้า บุ ค คลดัง กล่ า วได้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ยัง ไม่ เกิ น หนึ่ งปี นั บ ถึ ง วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่ งวาระมาใช้
บังคับกับบุคคลนั้นในการแต่งตั้งกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติข้ ึนใหม่เป็ นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้บุ ค คลตามมาตรานี้ ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ต ามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ หรื อ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ใ ช้ บ ั ง คับ อยู่ ใ นวัน ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ต่ อ ไป จนกว่ า จะมี ก ารตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายเพื่อให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ ข้ ึนใช้บงั คับ เว้นแต่
บทบัญญัติใดขัดหรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้แทน
มาตรา ๓๐๐ ให้ค ณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
(ฉบับ ชั่วคราว) พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๙ เป็ นศาลรั ฐธรรมนู ญ ตามบทบัญ ญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญ นี้ โดยให้
ผูด้ ารงตาแหน่ งประธานศาลฎี กาเป็ นประธานศาลรัฐธรรมนู ญ ผูด้ ารงตาแหน่ งประธานศาลปกครอง
สู งสุ ดเป็ นรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้ผพู ้ ิพากษาในศาลฎีกาหรื อตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
ที่ ไ ด้รับ เลื อ กตามมาตรา ๓๕ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พุ ท ธศัก ราช
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๒๕๔๙ คงด ารงต าแหน่ ง เป็ นตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ ไปจนกว่า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ง ตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนู ญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญนี้ ซึ่ งต้องไม่เกินหนึ่ งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้มี
การแต่งตั้งประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรภายหลังจากการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรกตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙(๕) มาใช้
บังคับกับการดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ให้ บ ทบัญ ญัติ ม าตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมี การตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บงั คับ
บรรดาคดี หรื อการใดที่ อยู่ในระหว่างดาเนิ นการของคณะตุ ลาการรั ฐธรรมนู ญ ตาม
วรรคหนึ่ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรานี้ ด าเนิ น การต่ อ ไป และเมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ง ตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ แล้ว บรรดาคดีหรื อการที่คา้ งดาเนิ นการนั้นให้โอนไปอยูใ่ นอานาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่น้ นั
ในระหว่างที่ยงั มิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนู ญ ให้ ศาลรั ฐธรรมนู ญ มี อานาจออกข้อก าหนดเกี่ ยวกับ วิธีพิ จารณาและการท าค า
วินิจฉัยได้แต่ท้ งั นี้ ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่ งปี นับ
แต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๑ ให้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงิน
แผ่นดินภายในหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่มีการแต่งตั้งประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ ายค้านใน
สภาผูแ้ ทนราษฎร ภายหลังจากการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรกตามบทบัญญัติ
แห่ งรัฐธรรมนู ญนี้ และหากยังไม่มีป ระธานศาลรัฐธรรมนู ญที่ม าจากการสรรหาตามรัฐธรรมนู ญนี้
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ในระหว่างที่ ย งั ไม่ มี ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ให้ ผูว้ ่าการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น
เป็ นผูใ้ ช้อานาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๓๐๒ ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญดังต่อไปนี้ มีผลใช้บงั คับต่อไป
ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรานี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยให้ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินเป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเป็ นผูร้ ักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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(๓) พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจเงิ นแผ่นดิ น พ.ศ.๒๕๔๒
โดยให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานศาลฎีกาเป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญโดยพระราชบัญญัติ
ที่ได้ประกาศใช้บงั คับในระหว่างวันที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ มีผลใช้บงั คับ เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้ผูร้ ัก ษาการตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ตามวรรคหนึ่ ง ดาเนิ นการ
ปรั บ ปรุ ง พระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ภายในหนึ่ งปี นับ แต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้ ในกรณี ที่ ยงั ไม่ มีผูด้ ารงตาแหน่ งที่ เป็ นผูร้ ั กษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญดังกล่าว ระยะเวลาหนึ่ งปี ให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ มีการแต่งตั้ง
ผูด้ ารงตาแหน่งนั้น
ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญตามมาตรานี้
ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
และให้วุฒิส ภาพิ จารณาให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิ บ วันนับแต่วนั ที่ ได้รับ ร่ างพระราชบัญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น
การลงมติ ให้ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ ให้ ค วามเห็ น ชอบร่ างพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสี ยงประชามติเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นาความในวรรคสาม วรรค
สี่ และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๓ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เข้า บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ภาย
หลัง จากการเลื อกตั้ง ทัว่ ไปเป็ นครั้ งแรกตามรั ฐธรรมนู ญ นี้ ดาเนิ น การจัดท าหรื อปรั บปรุ งกฎหมาย
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
(๑) กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการกาหนดรายละเอี ยดเพื่อส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองการใช้สิท ธิ
และเสรี ภาพตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในส่ วนที่ ๗ เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
บุ ค คลและสื่ อมวลชน ส่ วนที่ ๘ สิ ท ธิ และเสรี ภาพในการศึ ก ษา ส่ วนที่ ๙ สิ ท ธิ ในการได้รับบริ ก าร
สาธารณสุ ขและสวัสดิการจากรัฐ ส่ วนที่ ๑๐ สิ ทธิ ในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรี ยนรวมทั้งกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลตามมาตรา ๕๖ ส่ วนที่ ๑๒ สิ ท ธิ ชุ มชน กฎหมายว่าด้วยการจัด ตั้งองค์ก าร
เพื่อการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เป็ นอิส ระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมื อง
ตามมาตรา ๗๘ (๗) กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิ รูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔)
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกองทุ นพัฒนา

111

การเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา ๘๐ โดยส่ งเสริ มการศึกษา
ในระบบการศึก ษานอกโรงเรี ยน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต
วิทยาลัยชุ มชนหรื อรู ปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุ งกฎหมายเพื่อกาหนดหน่ วยงานรับผิดชอบ การจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในหนึ่งปี นับ
แต่วนั ที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการดาเนิ นการจัดทาหนังสื อสัญญาที่มีการตรวจสอบถ่วงดุ ลระหว่างคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
มีความโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจยั ที่มีความเป็ นอิสระซึ่ งดาเนิ นการก่อนการเจรจาทาหนังสื อสัญญา โดยไม่มีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผูศ้ ึ กษาวิจยั ไม่ว่าใช่ วงเวลาใดของการบังคับใช้หนังสื อสัญญา
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ภายในสองปี นับ แต่วนั ที่
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๕) กฎหมายว่า ด้วยการกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น กฎหมายรายได้ท ้องถิ่ น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกฎหมาย
เกี่ ยวกับ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่ อให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญนี้ ภายในสองปี นับแต่วนั ที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา
๑๗๖ ในการนี้ จะจัดทาเป็ นประมวลกฎหมายท้องถิ่นก็ได้
ในกรณี ที่ป รากฏว่ากฎหมายใดที่ ตราขึ้ นก่ อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้ มี เนื้ อหา
สาระเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญนี้ แล้ว ให้ถือเป็ นการยกเว้นที่ จะไม่ ตอ้ งดาเนิ นการตาม
มาตรานี้อีก
มาตรา ๓๐๔ ให้ดาเนิ น การจัดท าประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็ จ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๕ ในวาระเริ่ มแรก มิให้นาบทบัญญัติดงั ต่อไปนี้ มาใช้บงั คับกับกรณี ต่างๆ
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช้บงั คับจนกว่าจะมีการตรากฎหมาย
ตามมาตรา ๔๗ จัดตั้ง องค์ก รเพื่ อ ท าหน้ าที่ จดั สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากับ ดู แลการประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่ งต้องไม่เกินหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยอย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน
เป็ นหน่ วยย่ อ ยภายในองค์ ก รนั้ น แยกต่ า งหากจากกั น ท าหน้ า ที่ ก ากั บ การประกอบกิ จ การ
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วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ และกากับการประกอบกิ จการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่า
ด้วยการกากับและคุม้ ครองการดาเนินกิจการ การจัดให้มีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่ อสารและส่ งเสริ มให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการสื่ อมวลชนสาธารณะ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนถึงการ
อนุ ญาต สัมปทาน หรื อสั ญ ญาที่ ชอบด้วยกฎหมายที่ ได้กระทาขึ้ นก่ อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนู ญ นี้
จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญานั้นจะสิ้ นผล
(๒) ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะ
ในส่ วนที่เกี่ ยวกับการเคยเป็ นสมาชิ กวุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บงั คับ
กับ การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรและการด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งเป็ นครั้ งแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้
(๓) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใช้บงั คับกับการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕
(๔) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้า
มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณี การกาหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อน
และมาตรา ๑๗๐ มาใช้บงั คับภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๕) การใดที่เกี่ยวกับการจัดทาหรื อดาเนิ นการตามหนังสื อสัญญาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็ นอันใช้ได้ และมิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสามมาใช้บงั คับ
แต่ใ ห้นาบทบัญ ญัติ ม าตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บ งั คับ กับ การดาเนิ น การที่ ย งั คงค้า งอยู่แ ละต้อ ง
ดาเนินการต่อไป
(๖) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บงั คับกับคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติซ่ ึ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๗) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า และมาตรา ๒๘๘ วรรคสาม มาใช้บงั คับ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๖ ในวาระเริ่ มแรก ให้ผูพ้ ิพากษาในศาลฎี กาที่เคยดารงตาแหน่ งไม่ต่ ากว่า
ผูพ้ ิ พ ากษาศาลฎี ก าซึ่ งมี อ ายุค รบหกสิ บ ปี บริ บู รณ์ ใ นปี งบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิ บ ัติ ห น้าที่
ผูพ้ ิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการปรับปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกับการ
กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูพ้ ิพากษาอาวุโส
ภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ตรากฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ให้
ผูพ้ ิพากษาศาลยุติธรรมดารงตาแหน่ งได้จนถึ งอายุครบเจ็ดสิ บปี และผูพ้ ิพากษาศาลยุติธรรมซึ่ งมีอายุ
ครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในปี งบประมาณใดซึ่ งได้ปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้วไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บปี และผ่านการ
ประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ สามารถขอไปดารงตาแหน่งผูพ้ ิพากษาอาวุโสในศาลซึ่ งไม่สูง
กว่าขณะดารงตาแหน่งได้
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กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง จะต้องมีบทบัญญัติให้ผทู้ ี่จะมีอายุ
ครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ ข้ ึนไปในปี งบประมาณใดในระยะสิ บปี แรกนับแต่วนั ที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ ทยอยพ้นจากตาแหน่ งที่ ดารงอยู่เป็ นล าดับ ในแต่ ล ะปี ต่ อเนื่ องกัน ไปและสามารถขอไปดารง
ตาแหน่งผูพ้ ิพากษาอาวุโสต่อไปได้
ให้นาบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช้กบั พนักงานอัยการด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๗ ให้ก รรมการตุล าการศาลยุติธ รรมผูท้ รงคุ ณ วุฒิซ่ึ ง ดารงตาแหน่ ง อยู่
ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้ คงดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป เว้นแต่กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ในปี งบประมาณ ๒๕๕๐ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในชั้นศาล
ใดที่ยา้ ยไปจากชั้นศาลนั้น ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๘ ให้คณะรัฐมนตรี ที่บริ หารราชการแผ่นดินอยูใ่ นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมายที่ มีการดาเนิ นการที่ เป็ นอิสระภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศใช้
รัฐธรรมนู ญนี้ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมี หน้าที่ ศึกษาและเสนอแนะการจัดทากฎหมายที่ จาเป็ นต้อง
ตราขึ้นเพื่ออนุ วตั ิการตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ และให้คณะกรรมการดังกล่าวจัดทากฎหมายเพื่อ
จัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ตามมาตรา ๘๑(๓) ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ โดยในกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติกาหนดให้มีหน้าที่สนับสนุนการดาเนิ นการ
ร่ างกฎหมายของประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง ไม่เป็ นการตัดอานาจหน้าที่ของหน่ วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ต้องจัดทากฎหมายในความรับผิดชอบ
มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใดๆ ที่ ไ ด้รับ รองไว้ในรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็ นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนู ญ รวมทั้งการกระทาที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ กรณี ดัง กล่ า วไม่ ว่า ก่ อ นหรื อ หลัง วัน ประกาศใช้รัฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ ถื อ ว่า การนั้น และ
การกระทานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
มีชยั ฤชุพนั ธุ์
ประธานสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
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พระราชบัญญัติ
เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
-----------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
เป็ นปี ที่ ๘ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภาผูแ้ ทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย
กฎ ข้อบังคับอื่นๆ ในส่ วนที่บญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๒ เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ท้องถิ่ นใดเป็ นเทศบาลเมืองหรื อเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ในส่ วนที่ บญ
ั ญัติถึงการแต่งตั้งกานัน ผูใ้ หญ่ บ ้าน ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ บ ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตร
กานันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล
และสารวัตรกานันพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

๒

มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในเขตเทศบาลตาบลใด ถ้าหมดความจาเป็ นที่ จะต้องมี ตาแหน่ งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล หรื อสารวัตรกานัน ให้รัฐมนตรี ประกาศยกเลิกตาแหน่ งดังกล่าว
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ให้เทศบาลที่ได้จดั ตั้งขึ้นแล้วในวันใช้พระราชบัญญัติน้ ี คงมีฐานะเป็ นเทศบาลตาบล
เทศบาลเมือ ง และเทศบาลนคร ตามที่ เ ป็ นอยู่ แล้ว แต่ก รณี มี อานาจหน้า ที่ แ ละอยู่ใ นบัง คับ แห่ ง
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติที่ได้ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติจดั ระเบียบ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรื อโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นให้คงใช้บงั คับได้
ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาผิดเทศบัญญัติดงั กล่าวในวรรคก่อนไม่ชาระค่าปรับ ให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๖๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติน้ ีมาใช้บงั คับ

ส่ วนที่ ๑
การจัดตั้งเทศบาล
มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็ นเทศบาล ให้จดั ตั้งท้องถิ่นนั้นๆ
เป็ นเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง หรื อเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้เทศบาลเป็ นทบวงการเมือง มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี และกฎหมายอื่น
มาตรา ๘๓ เมื่ อมี การจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายว่าด้วยสภาตาบล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้เลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้จดั ตั้งเป็ นเทศบาล
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลซึ่ งดารงตาแหน่ ง
อยูก่ ่อนวันที่จดั ตั้งเทศบาลปฏิบตั ิหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบตั ิหน้าที่นายกเทศมนตรี เท่าที่จาเป็ นได้
เป็ นการชัว่ คราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาตรา ๙๔ เทศบาลตาบล ได้แก่ ท้องถิ่ นซึ่ งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้น
เป็ นเทศบาลตาบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ดว้ ย

๓

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔

มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๐๕ เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็ นที่ต้ งั ศาลากลางจังหวัด หรื อท้องถิ่นชุมนุมชน
ที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อนั ต้องทาตามพระราชบัญญัติน้ ี
และซึ่ งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็ นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุ
ชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๑๖ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่ นชุ มนุ มชนที่ มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้ นไป
ทั้ง มี ร ายได้พ อควรแก่ ก ารที่ จ ะปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ อ นั ต้อ งท าตามพระราชบัญ ญัติ น้ี และซึ่ ง มีป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็ นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของ
เทศบาลไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๒๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่ อเทศบาล
หรื อการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณี ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรื อเทศบาลนคร ให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ในท้องถิ่ นที่ได้เปลี่ ยนแปลงเขตเป็ นเทศบาล
ตามความในวรรคหนึ่ งสิ้ นสุ ดอานาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งปี นับ
แต่วนั ที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บงั คับเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๓ ๘ ภายใต้บ ังคับ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถิ่ น
ซึ่ งได้ ย กฐานะเป็ นเทศบาลแล้ ว อาจถู ก เปลี่ ย นแปลงฐานะหรื อยุ บ เลิ ก ได้ โ ดยท าเป็ นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
ท้องถิ่ นที่ได้เปลี่ ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ ง ให้พน้ จากสภาพแห่ งเทศบาล
เดิ มนับแต่วนั ที่ได้ถูกเปลี่ ยนแปลงฐานะเป็ นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิ ทธิ และสิ ทธิ เรี ยกร้องของ
เทศบาลเดิมให้โอนไปเป็ นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บงั คับอยู่
ก่อนแล้วคงให้ใช้บงั คับต่อไป
ในการยุบเลิกเทศบาล ให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย
นั้นด้วย

๕

มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๖

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๗

มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๘

มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ส่ วนที่ ๒
องค์ การเทศบาล
-------------------มาตรา ๑๔๙ องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

บทที่ ๑
สภาเทศบาล
มาตรา ๑๕๑๐ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิ ก สภาเทศบาลซึ่ งมาจากการเลื อกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่า ด้วยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อ ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น
ตามจานวนดังต่อไปนี้
(๑) สภาเทศบาลตาบล ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสิ บสองคน
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสิ บแปดคน
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจานวนยีส่ ิ บสี่ คน
ผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นแล้ว จะต้อง
ไม่เป็ นผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่งสมาชิ กสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นรองผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่ นหรื อที่ ปรึ กษาหรื อเลขานุ การของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น เพราะเหตุ มีส่วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในสัญญาหรื อกิจการที่กระทากับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง
ในกรณี ที่ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่งที่วา่ ง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๖๑๑ สมาชิ กสภาเทศบาลให้อยู่ในตาแหน่ งได้คราวละสี่ ปี นับ แต่วนั เลื อกตั้ง
ถ้าตาแหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระหรื อมีการยุบสภา
ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น
๙

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๑

มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ ข้ามาแทนให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผูซ้ ่ ึ งตนแทน
มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุ มสภาเทศบาลว่า
จะรักษาไว้และปฏิ บตั ิตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่ อสัตย์สุจริ ตและปฏิ บตั ิหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
มาตรา ๑๘ สมาชิ กสภาเทศบาลย่อมเป็ นผูแ้ ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้นและต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริ สุทธิ์ ใจ ไม่อยูใ่ นความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ
มาตรา ๑๘ ทวิ๑๒ สมาชิ กสภาเทศบาลต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็ นคู่สัญญาหรื อในกิจการที่กระทาให้แก่เทศบาลนั้นหรื อที่เทศบาลนั้น
จะกระทา
มาตรา ๑๙๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรื อมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามา
ซึ่ งความเสื่ อมเสี ยหรื อก่อความไม่สงบเรี ยบร้ อยแก่เทศบาลหรื อกระทาการอันเสื่ อมเสี ยประโยชน์ของ
สภาเทศบาล โดยมีสมาชิ กสภาเทศบาลจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิ กสภาเทศบาล
ทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่เข้าชื่ อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติ ดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ของจานวนสมาชิ กสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลงนับแต่วนั ที่
สภาเทศบาลมีมติ
(๘) ราษฎรผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งในเขตเทศบาลมี จานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวน
ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้งที่ ม าลงคะแนนเสี ยง เห็ นว่าสมาชิ ก สภาเทศบาลผูใ้ ดไม่ ส มควรดารงตาแหน่ งต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสี ยงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาเทศบาลผูใ้ ดสิ้ นสุ ดลงตาม (๔) (๕)
หรื อ (๖) ให้ผวู ้ า่ ราชจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ ว คาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้เป็ นที่สุด
๑๒

มาตรา ๑๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อมา
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓
มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ กสภาเทศบาลสิ้ นสุ ดลงตาม (๘) พร้ อมกันทั้งหมด
ให้ถือว่าเป็ นการยุบสภาเทศบาล
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่ งผูว้ า่ ราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดารงตาแหน่ งจนครบอายุข อง
สภาเทศบาล๑๔
มาตรา ๒๐ ทวิ๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธาน
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๒) สิ้ นสุ ดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พน้ จากตาแหน่งตามมาตรา ๗๓
(๔) สภาเทศบาลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนามา
ซึ่งความเสื่ อมเสี ยแก่ศกั ดิ์ตาแหน่งหรื อสภาเทศบาล ปฏิบตั ิการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิการหรื อปฏิบตั ิการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล
จานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิ กสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยูเ่ ข้าชื่ อเสนอให้สภาเทศบาล
พิจารณา และมติดงั กล่าวต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พน้ จากตาแหน่งนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลมีมติ
ผูซ้ ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งประธานสภาเทศบาลหรื อรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรื อ
(๔) จะดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาลหรื อรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น
ให้ประธานสภาเทศบาล หรื อรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลื อกใหม่อยู่ในตาแหน่ ง
ตามวาระของผูซ้ ่ ึงตนแทน
มาตรา ๒๐ ตรี ๑๖ ในกรณี ที่ตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลหรื อรองประธานสภาเทศบาล
ว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิ กสภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่ ง
ที่วา่ งภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างลง
๑๔

มาตรา ๒๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ต่อมาแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕
มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และต่อมา
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๖
มาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
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มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดาเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทากิจการแทนประธานสภาเทศบาล ในเมื่อประธาน
สภาเทศบาลไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้สมาชิก
สภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็ นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้
มาตรา ๒๔๑๗ ในปี หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่ สมัย สมัยประชุ มสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่ มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนด
ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ต้อ งก าหนดให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลได้ม าประชุ ม สภาเทศบาล
ครั้งแรกภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจานวนแล้วและ
ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
กรณี ที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุ มครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาในวรรคสอง
หรื อมี การประชุ มสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลื อกประธานสภาเทศบาลได้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดอาจเสนอ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิ บวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม
และเป็ นผูเ้ ปิ ดหรื อปิ ดประชุม
ในกรณี ที่ยงั ไม่มีประธานสภาเทศบาล หรื อประธานสภาเทศบาลไม่เรี ยกประชุมตามกฎหมาย
ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมและเป็ นผูเ้ ปิ ดหรื อปิ ดประชุม
มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุ มสามัญแล้ว เมื่อเห็ นว่าเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์
แห่ งเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรื อนายกเทศมนตรี ก็ดี หรื อสมาชิ กสภาเทศบาลมีจานวนไม่ต่ากว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิกที่อยูใ่ นตาแหน่งก็ดี อาจทาคาร้องยื่นต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอให้เปิ ดประชุ ม
วิสามัญให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเรี ยกประชุมวิสามัญได้
สมัยประชุ มวิสามัญให้มีกาหนดไม่เกิ นสิ บห้าวัน แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มาตรา ๒๗๑๘ การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
๑๗

มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

121
มาตรา ๒๘ การลงมติวนิ ิจฉัยข้อปรึ กษานั้น ให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นประมาณเว้นแต่
จะมีบญั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติน้ ี
สมาชิ ก สภาเทศบาลคนหนึ่ งย่อมมี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้ามี จานวนลงเสี ย ง
ลงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นได้อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึ กษาหารื อในเรื่ องนอกเหนืออานาจหน้าที่
หรื อเรื่ องที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อเรื่ องการเมืองแห่งรัฐ
มาตรา ๓๐ การประชุ มของสภาเทศบาลย่อมเป็ นการเปิ ดเผยตามลักษณะที่จะได้กาหนด
ไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
เมื่ อนายกเทศมนตรี หรื อสมาชิ ก สภาเทศบาลรวมกัน ไม่ น้อ ยกว่าหนึ่ ง ในสามของ
จานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทาการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดาเนิ นการประชุ มลับ
ได้โดยไม่ตอ้ งขอมติที่ประชุม๑๙
มาตรา ๓๑๒๐ ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิ ต้ งั กระทูถ้ ามนายกเทศมนตรี
หรื อรองนายกเทศมนตรี ใ นข้อความใดๆ อันเกี่ ย วกับ การงานในหน้าที่ ไ ด้ แต่นายกเทศมนตรี ห รื อ
รองนายกเทศมนตรี มี สิ ท ธิ ที่ จะไม่ ต อบ เมื่ อเห็ น ว่า ข้อความนั้น ๆ ยัง ไม่ ค วรเปิ ดเผยเพราะเกี่ ย วกับ
ความปลอดภัยหรื อประโยชน์สาคัญของเทศบาล
มาตรา ๓๒๒๑ สภาเทศบาลมี อานาจเลื อกสมาชิ กสภาเทศบาลตั้งเป็ นคณะกรรมการ
สามัญของสภาเทศบาล และมีอานาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็ นหรื อมิได้เป็ นสมาชิกตั้งเป็ นคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเทศบาล เพื่อกระทากิ จการหรื อพิจารณาสอบสวนหรื อศึกษาเรื่ องใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ ง นายกเทศมนตรี มีสิทธิ เสนอชื่ อบุคคล
ผูเ้ ป็ นหรื อมิได้เป็ นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิ น
หนึ่งในสี่ ของจานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ ง จะแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณา
หรื อปฏิบตั ิการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
๑๘
๑๙

มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
๒๐
มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑
มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
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มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒ ในกรณี กิจการอื่นใดอาจกระทบถึ งประโยชน์ได้เสี ยของเทศบาล
หรื อประชาชนในท้องถิ่น สมาชิ กสภาเทศบาลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กเท่าที่มีอยู่
หรื อนายกเทศมนตรี อาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสี ยงประชามติในท้องถิ่ นได้
และประกาศให้ประชาชนทราบ
การออกเสี ย งประชามติ ต้องเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ในการขอปรึ ก ษาความเห็ น ของ
ประชาชนว่าจะเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบกิจการสาคัญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งตามวรรคหนึ่ ง ซึ่ งมิใช่เรื่ องที่
ขัดหรื อแย้งต่อกฎหมาย การออกเสี ยงประชามติที่เกี่ ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อคณะบุคคลใด
คณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทามิได้
ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิ ออกเสี ยงประชามติ
การออกเสี ยงประชามติตามมาตรานี้ ให้มีผลเป็ นเพียงการให้คาปรึ กษาแก่สภาเทศบาล
หรื อนายกเทศมนตรี ในเรื่ องนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสี ยงประชามติให้เป็ นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสี ยงประชามติ
มาตรา ๓๓ การประชุ ม คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไม่ต่ากว่ากึ่งจานวนของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔๒๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๕๒๔ (ยกเลิก)

๒๒

มาตรา ๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และต่อมา
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๓
มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔

มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บทที่ 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

บทที่ ๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๖

มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๗

มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๘

มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๙

มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๐

มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๑

มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๒

มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๓

มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๔

มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๕

มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๖

มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๗

มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘๓๘ (ยกเลิก)

บทที่ ๒ ทวิ
นายกเทศมนตรี๓๙
มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรี คนหนึ่ งซึ่ งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
มาตรา ๔๘ ตรี๔๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ จัตวา๔๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ เบญจ๔๓ บุคคลผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลื อกตั้งเป็ นนายกเทศมนตรี ตอ้ งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิ บปี บริ บูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อเคยเป็ นสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็ นผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่งสมาชิ กสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อที่ปรึ กษาหรื อเลขานุ การของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสี ย
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาที่กระทากับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันรับ
สมัครเลือกตั้ง
(๔) เคยเป็ นสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ซึ่ งถูกให้พน้ จากตาแหน่ งเนื่องจาก
กระทาการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ
มาตรา ๔๘ ฉ๔๔ (ยกเลิก)
๓๘

มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๙

บทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึงมาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๔๐
มาตรา ๔๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๑

มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๒

มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๓

มาตรา ๔๘ เบญจ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ สั ตต๔๕ ให้นายกเทศมนตรี ดารงตาแหน่งนับแต่วนั เลือกตั้งและมีระยะเวลา
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปีนับแต่วนั เลือกตั้ง แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณี ที่นายกเทศมนตรี ดารงตาแหน่ งไม่ครบระยะเวลาสี่ ปีก็ให้ถือว่าเป็ นหนึ่ งวาระ
และเมื่ อได้ดารงตาแหน่ งสองวาระติ ดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่ งได้อีกเมื่ อพ้นระยะเวลาสี่ ปี นับ แต่
วันพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖ นายกเทศมนตรี อาจแต่ง ตั้ง รองนายกเทศมนตรี ซ่ ึ ง มิ ใ ช่ ส มาชิ ก
สภาเทศบาลเป็ นผูช้ ่วยเหลื อในการบริ หารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายได้ตาม
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) เทศบาลตาบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ได้ไม่เกินสองคน
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ได้ไม่เกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ได้ไม่เกินสี่ คน
นายกเทศมนตรี อาจแต่ งตั้งที่ ป รึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุ การนายกเทศมนตรี
ซึ่ งมิ ใช่ ส มาชิ กสภาเทศบาลได้ โดยในกรณี เทศบาลตาบลให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกิ นสองคน
ในกรณี เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกิ นสามคน และในกรณี เทศบาลนครให้แต่งตั้งได้
จานวนรวมกันไม่เกินห้าคน
มาตรา ๔๘ นว ๔๗ รองนายกเทศมนตรี ต อ้ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่มี ล กั ษณะต้อ งห้า ม
ตามมาตรา ๔๘ เบญจ
มาตรา ๔๘ ทศ๔๘ ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรี ยกประชุ ม
สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
กรณี ที่ ไม่มีผูด้ ารงตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรื อ
สภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณี ที่สาคัญและจาเป็ นเร่ งด่วนซึ่ งปล่อยให้เนิ่ นช้าไปจะกระทบ
ต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรื อราษฎร นายกเทศมนตรี จะดาเนิ นการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็ นก็ได้
เมื่อได้มีการเลื อกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรี ยกประชุ มสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล
๔๔

มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๕

มาตรา ๔๘ สัตต แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๖๔๖

มาตรา ๔๘ อัฏฐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๗

มาตรา ๔๘ นว แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๘

มาตรา ๔๘ ทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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การประชุ มเพื่ อแถลงน โยบ ายของนายกเทศมน ตรี ให้ ก ระท าโดยเปิ ดเผย
โดยนายกเทศมนตรี ต้องจัดท านโยบายเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรแจกให้ส มาชิ ก สภาเทศบาลทุ กคนที่ มา
ประชุมด้วย
หากนายกเทศมนตรี ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
แจ้งให้นายกเทศมนตรี จดั ทานโยบายแจ้งเป็ นหนังสื อส่ งให้สมาชิ กสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน
โดยให้นาวิธีการแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็ นหนังสื อตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว
ให้นายกเทศมนตรี จดั ท ารายงานแสดงผลการปฏิ บ ัติ งานตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็ นประจาทุกปี
คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานให้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย
มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรื อผูซ้ ่ ึ งนายกเทศมนตรี
มอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิ แถลงข้อเท็จจริ งตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิ กจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิ กเท่าที่มี
อยูม่ ีสิทธิ เข้าชื่ อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในที่ประชุ มสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลง
ข้อเท็จจริ งหรื อแสดงความเห็นในปั ญหาอันเกี่ยวกับการบริ หารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ
ญัต ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ยื่น ต่ อ ประธานสภาเทศบาล และให้ ป ระธานสภาเทศบาล
กาหนดวันสาหรับการอภิปรายทัว่ ไป ซึ่ งต้องไม่เร็ วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
ญัตติ แล้วแจ้งให้นายกเทศมนตรี ทราบ
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)๔๙ กาหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริ หารราชการของ
เทศบาลให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมตั ิเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีและกฎหมายอื่น
๔๙

มาตรา ๔๘ เตรส (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ จตุ ทศ๕๐ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตอ้ งไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ด ารงตาแหน่ งหรื อ ปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ อื่ น ใดในส่ วนราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตาแหน่งที่ดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) รั บ เงิ น หรื อ ประโยชน์ ใดๆ เป็ นพิ เศษจากส่ วนราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
รั ฐวิส าหกิ จ นอกเหนื อไปจากที่ ส่ วนราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐวิส าหกิ จ ปฏิ บ ัติก ับ บุ ค คล
ในธุ รกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในสั ญ ญาที่ เทศบาลนั้นเป็ น
คู่สัญญา หรื อในกิจการที่กระทาให้แก่เทศบาลนั้น หรื อที่เทศบาลนั้นจะกระทา
บทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คับ กั บ กรณี ที่ บุ ค คลดั ง กล่ า วตามวรรคหนึ่ ง
ได้รั บ เบี้ ย หวัด บ าเหน็ จบ านาญ หรื อ เงิ น ปี พระบรมวงศานุ วงศ์ หรื อ เงิ น อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกัน
และมิให้ใช้บงั คับกับกรณี ที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุ มหรื อเงินอื่นใด
เนื่ องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิ การของรัฐสภาหรื อวุฒิสภาหรื อสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสภาเทศบาล
หรื อสภาท้องถิ่นอื่น หรื อกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นโดยตาแหน่ง
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ๕๑ นายกเทศมนตรี พน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ
(๕) กระทาการฝ่ าฝื นมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๖) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พน้ จากตาแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า
หรื อมาตรา ๗๓
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) ราษฎรผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสี ยง เห็นว่านายกเทศมนตรี ไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสี ยงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ในระหว่างที่ ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบตั ิหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
เท่าที่จาเป็ นได้เป็ นการชัว่ คราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
๕๐

มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๖

๕๑

มาตรา ๔๘ ปั ญจทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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เมื่ อ มี ข ้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ ความเป็ นนายกเทศมนตรี สิ้ น สุ ด ลงตาม (๔) หรื อ (๕) ให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ ว คาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรี พน้ จากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) นายกเทศมนตรี พน้ จากตาแหน่ง
(๒) นายกเทศมนตรี มีคาสั่งให้พน้ จากตาแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อนายกเทศมนตรี
(๕)๕๒ ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว
(๖) กระทาการฝ่ าฝื นตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตาแหน่ง
ตามมาตรา ๗๓
ให้นาความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บงั คับกับการพ้นจากตาแหน่งของที่ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ดว้ ยโดยอนุโลม๕๓
ให้นาความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปั ญจทศ มาใช้บงั คับกับกรณี ของรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ดว้ ยโดยอนุโลม๕๔
มาตรา ๔๘ สั ตตรส ให้นายกเทศมนตรี ควบคุ มและรับผิดชอบในการบริ หารกิ จการ
ของเทศบาลและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่ วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล
(๒) ส่ วนราชการอื่ น ตามที่ น ายกเทศมนตรี ป ระกาศกาหนดโดยความเห็ น ชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย
การกาหนดอานาจหน้าที่ ของสานักปลัดเทศบาลและส่ วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตามที่นายกเทศมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

๕๒

มาตรา ๔๘ โสฬส (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖

๕๓

มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๖

๕๔

มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุ มดูแลราชการประจาของเทศบาล
ให้เป็ นไปตามนโยบาย และมี อานาจหน้าที่ อื่ นตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดหรื อตามที่ นายกเทศมนตรี
มอบหมาย
การบริ หารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๘ วีสติ อานาจหน้าที่ในการสั่งหรื อการปฏิ บตั ิราชการของรองนายกเทศมนตรี
ให้เป็ นไปตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ในกรณี ที่นายกเทศมนตรี ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี ตามลาดับที่
นายกเทศมนตรี จดั ไว้เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการ
ได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
อานาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มตั ิ หรื อการปฏิ บตั ิ ราชการที่ นายกเทศมนตรี
จะพึงปฏิ บตั ิหรื อดาเนิ นการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อคาสั่งใด
หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อ
คาสั่งนั้น หรื อมติ ของคณะรั ฐมนตรี ในเรื่ องนั้นไม่ได้กาหนดในเรื่ องการมอบอานาจไว้เป็ นอย่างอื่ น
นายกเทศมนตรี อาจมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสื อให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรื อรองปลัดเทศบาลปฏิ บตั ิราชการแทน ให้ทาเป็ น
คาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี ตามวรรคสาม ต้องระทาภายใต้การกากับดูแล
และกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรี กาหนดไว้
มาตรา ๔๘ เอกวีสติ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ
พนักงานเทศบาลเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็ น
การสมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรื อหัวหน้าส่ วนราชการ
ในเขตเทศบาลนั้นมีอานาจเปรี ยบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเปรี ยบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้นาบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บงั คับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรี ยบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่ งบันทึกการเปรี ยบเทียบพร้อมด้วย
สานวนไปยังพนักงานสอบสวนผูร้ ั บผิดชอบแห่ งเขตท้องที่ซ่ ึ งเทศบาลนั้นตั้งอยู่เพื่อดาเนิ นการต่อไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ชกั ช้า
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มาตรา ๔๘ เตวีสติ๕๕ เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็ นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับอานาจหน้าที่ของกานัน
และผูใ้ หญ่บา้ น บรรดาที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรื อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่เทศบาลตาบลใดมีท้ งั นายกเทศมนตรี และกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน ให้บุคคลดังกล่ าวมี อานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่หรื อกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตาบลตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ จตุวีสติ๕๖ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุ การนายกเทศมนตรี ให้เป็ นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๔๘ ปั ญจวีสติ ในกรณี ที่ บ ทบัญ ญัติ ม าตราใดในพระราชบัญ ญัติ น้ ี ก ล่ า วถึ ง
คณะเทศมนตรี ให้หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรี ให้หมายถึงรองนายกเทศมนตรี
เว้นแต่บทบัญญัติมาตราใดมีขอ้ ความเป็ นอย่างเดียวกันหรื อขัดแย้งกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติ
ในบทนี้แทน
บรรดาบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ
หรื อค าสั่ ง ใดที่ อ้างถึ งคณะเทศมนตรี ห รื อเทศมนตรี ให้ ถื อว่าบทบัญ ญัติ แห่ งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรื อคาสั่ งนั้น อ้างถึ งนายกเทศมนตรี ตามบทนี้ ทั้งนี้ เท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งบทนี้

ส่ วนที่ ๓
หน้ าทีข่ องเทศบาล
----------------บทที่ ๑
เทศบาลตาบล
มาตรา ๔๙๕๗ (ยกเลิก)
๕๕

มาตรา ๔๘ เตวีสติ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๕๖

มาตรา ๔๘ จตุวสี ติ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๕๗

มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
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มาตรา ๕๐๕๘ ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุ งทางบกและทางน้ า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่ งปฏิกลู
(๔) ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่ องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗)๕๙ ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
(๘)๖๐ บารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)๖๑ หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วธิ ี การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานและ
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด๖๒
มาตรา ๕๑๖๓ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรื อการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้าม
๕๘

มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม๒๕๑๕

๕๙

มาตรา ๕๐ (๗) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๐

มาตรา ๕๐ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๑

มาตรา ๕๐ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๒

มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๖๓

มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
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(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บารุ งและส่ งเสริ มการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุ งสถานที่ทาการพิทกั ษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า
(๙) เทศพาณิ ชย์

บทที่ ๒
เทศบาลเมือง
มาตรา ๕๒๖๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๓๖๕ ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรื อการประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบารุ งสถานที่ทาการพิทกั ษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า
(๖) ให้มีและบารุ งส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ า หรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรื อสถานสิ นเชื่อท้องถิ่น
มาตรา ๕๔๖๖ ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้าม
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บารุ งและส่ งเสริ มการทามาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๖๔

มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖๕

มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗

๖๖

มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑

133
(๕) ให้มีและบารุ งโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทากิจการซึ่ งจาเป็ นเพื่อการสาธารณสุ ข
(๘) จัดตั้งและบารุ งโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบารุ งสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ให้มีและบารุ งสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) ปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม และรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒) เทศพาณิ ชย์

บทที่ ๓
เทศบาลนคร
มาตรา ๕๕๖๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๖ ภายใต้บ งั คับแห่ งกฎหมาย เทศบาลนคร มี หน้าที่ ต้องทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓
(๒) ให้มีและบารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๓) กิจการอย่างอื่นซึ่ งจาเป็ นเพื่อการสาธารณสุ ข
(๔)๖๘ การควบคุ ม สุ ข ลัก ษณะและอนามัยในร้ านจาหน่ ายอาหาร โรงมหรสพ และ
สถานบริ การอื่น
(๕)๖๙ จัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยและการปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม
(๖)๗๐ จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๗)๗๑ การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๘)๗๒ การส่ งเสริ มกิจการการท่องเที่ยว
๖๗

มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖๘

มาตรา ๕๖ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๙

มาตรา ๕๖ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๐

มาตรา ๕๖ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๑

มาตรา ๕๖ (๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทากิจการอื่นๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้

บทที่ ๓ ทวิ
การทาการนอกเขตเทศบาลและการทาการร่ วมกับบุคคลอืน่ ๗๓
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจาเป็ นต้องทาและเป็ นการที่เกี่ยวเนื่ องกับกิจการที่ดาเนิ นตามอานาจหน้าที่
อยูภ่ ายในเขตของตน
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุ ขาภิบาล สภาจังหวัดหรื อ
สภาตาบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
(๓) ได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทาการร่ วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริ ษทั จากัด หรื อถือหุ ้น
ในบริ ษทั จากัด เมื่อ
(๑) บริ ษทั จากัดนั้นมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลต้องถือหุ ้นเป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของทุนที่บริ ษทั นั้นจดทะเบียนไว้
ในกรณี ที่มีหลายเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อสุ ขาภิบาล ถือหุ น้ อยู่
ในบริ ษทั เดียวกันให้นบั หุ น้ ที่ถือนั้นรวมกันและ
(๓) ได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ ย นแปลงจ านวนหุ ้ น ที่ เทศบาลถื อ อยู่ใ นบริ ษ ัท จ ากัด ต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ ง ไม่ ใช้บ ังคับ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จากัดที่ เทศบาล
ร่ วมก่อตั้งหรื อถือหุ น้ นั้น ไม่มีเอกชนถือหุ น้ อยูด่ ว้ ย

๗๒

มาตรา ๕๖ (๘) เพิม่ โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๓

บทที่ ๓ ทวิ การทาการนอกเขตเทศบาลและการทาการร่ วมกับบุคคลอื่น มาตรา ๕๗ ทวิ
ถึงมาตรา ๕๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
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บทที่ ๔
สหการ
มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยูภ่ ายในอานาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่ งขึ้นไป
ที่จะร่ วมกันทาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จดั ตั้งเป็ นองค์การขึ้นเรี ยกว่าสหการ มีสภาพเป็ นทบวง
การเมือง และมีคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยผูแ้ ทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ย
การจัดตั้งสหการจะทาได้ก็แต่โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาซึ่ งจะได้กาหนดชื่ ออานาจ
หน้าที่ และระเบียบการดาเนินงานไว้
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาโดยกาหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ดว้ ย
มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาล และอาจกู้เงิ นได้ภายใต้บงั คับ
มาตรา ๖๖ (๕) หรื อ (๖)

ส่ วนที่ ๔
เทศบัญญัติ
มาตรา ๖๐๗๔ เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรื อให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญ ญัติน้ ัน จะก าหนดโทษปรั บ ผูล้ ะเมิ ดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ ได้ แต่ห้ามมิ ให้
กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท
มาตรา ๖๑๗๕ เทศพาณิ ชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็ นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้
หรื อผลพลอยได้อนั เกิดจากการกระทาตามอานาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็ นเทศบัญญัติก็ได้
มาตรา ๖๑ ทวิ๗๖ ร่ างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรื อ
๗๔

มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐

๗๕

มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม๒๕๑๕

๗๖

มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
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(๓) ราษฎรผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาเทศบาลเป็ นผูเ้ สนอร่ างเทศบัญญัติต้องมี ส มาชิ กสภาเทศบาล
ลงนามรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ร่ างเทศบัญ ญัติ เกี่ ยวกับ การเงิ น สมาชิ ก สภาเทศบาลจะเสนอได้ต่ อเมื่ อ มี ค ารั บ รอง
ของนายกเทศมนตรี
มาตรา ๖๑ ตรี ๗๗ ร่ า งเทศบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ การเงิ น หมายความถึ ง ร่ า งเทศพาณิ ช ย์
หรื อร่ างเทศบัญญัติวา่ ด้วยเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การจัด เก็ บ ยกเลิ ก ลด เปลี่ ย นแปลง แก้ไ ข ผ่ อ น หรื อ วางระเบี ย บ การบัง คับ
อันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรื อการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกูเ้ งิน การค้ าประกัน หรื อการใช้เงินกู้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การจ้าง และการพัสดุ
ในกรณี เป็ นที่สงสัยว่าร่ างเทศบัญญัติใดเป็ นร่ างเทศบัญญัติเกี่ ยวกับการเงินที่จะต้องมี
คารับรองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
มาตรา ๖๒๗๘ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่ างเทศบัญญัติใด
ในกรณี เทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งร่ างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอเพื่อส่ งไปยังผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพิจารณา ในกรณี เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งไปยังผูว้ ่าราชการ
จังหวัดพิจารณา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่ างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็ จและส่ งคืนประธาน
สภาเทศบาลภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างเทศบัญญัติน้ นั ถ้าผูว้ ่าราชการจังหวัดไม่พิจารณา
ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้ถือว่าผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็ นชอบด้วยกับ ร่ างเทศบัญญัติ
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็ นชอบด้วยกับ ร่ างเทศบัญ ญัติ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส่ ง
นายกเทศมนตรี ล งนามใช้บ ัง คับ เป็ นเทศบัญ ญัติ ต่ อ ไป แต่ ถ้า ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ไม่ เห็ น ชอบด้ว ย
ให้ส่ งร่ างเทศบัญ ญัติน้ ัน พร้ อมด้วยเหตุ ผ ลคื น ไปยังสภาเทศบาล และให้ ส ภาเทศบาลพิ จารณาใหม่
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่ างเทศบัญญัติ
เดิมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิ กสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาล
๗๗

มาตรา ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
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ส่ งร่ างเทศบัญญัติน้ นั ให้นายกเทศมนตรี ลงนามใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
ทราบต่ อ ไป แต่ ถ้ า สภาเทศบาลไม่ ยื น ยัน ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ ว นั ที่ ไ ด้ รั บ ร่ า งเทศบัญ ญั ติ คื น
จากผูว้ ่า ราชการจัง หวัด หรื อ ยื น ยัน ตามร่ า งเทศบัญ ญัติ เดิ ม ด้ว ยคะแนนเสี ย งน้ อ ยกว่า สองในสาม
ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัติน้ นั เป็ นอันตกไป๗๙
มาตรา ๖๒ ทวิ๘๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๒ ตรี ๘๑ ในกรณี ที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่ งร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรื อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการจานวนสิ บห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อยืนยัน
สาระสาคัญในร่ างเทศบัญญัติน้ นั ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจน
ประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ งสภาเทศบาลเสนอ
จานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่ งเป็ นหรื อมิได้เป็ นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ งนายกเทศมนตรี เสนอจานวนเจ็ดคน
โดยให้แต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่สภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิ บสี่ คน
ร่ วมกันปรึ กษาและเสนอบุคคล ซึ่ งมิได้เป็ นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลคนหนึ่ ง ท าหน้าที่เป็ นประธานกรรมการ
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่กรรมการครบจานวนสิ บสี่ คน
ในกรณี ที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็ นกรรมการหรื อประธานกรรมการได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง หรื อกรรมการหรื อประธานกรรมการไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่ งมิได้เป็ นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลทาหน้าที่กรรมการหรื อประธานกรรมการ
ดังกล่าวให้ครบตามจานวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งพิจารณาร่ างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวัน
นับตั้งแต่วนั ที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด ในกรณี ที่
คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวม
ผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ ว แล้วรายงานต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
๗๙

มาตรา ๖๒ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
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มาตรา ๖๒ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม

๘๑
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ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดส่ งร่ างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรื อ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ ให้นายกเทศมนตรี โดยเร็ ว แล้วให้นายกเทศมนตรี เสนอร่ างเทศบัญญัติดงั กล่าว
ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างเทศบัญญัติจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หากนายกเทศมนตรี ไม่เสนอร่ างเทศบัญญัติน้ นั ต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่กาหนดให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
รายงานต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรี พน้ จากตาแหน่ง
มาตรา ๖๒ จัตวา๘๒ ให้ส ภาเทศบาลพิจ ารณาร่ า งเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่า ย
ตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี
หากสภาเทศบาลพิจ ารณาไม่แ ล้วเสร็ จภายในกาหนดหรื อมี ม ติ ไ ม่เห็ น ชอบให้ตราเทศบัญ ญัติน้ ัน
ให้ร่างเทศบัญญัติน้ นั ตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณปี ที่แล้วไปพลางก่อน
ในกรณี เช่นว่านี้ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่งยุบสภาเทศบาล
ในการพิ จ ารณาร่ า งเทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยของสภาเทศบาล การเสนอ
การแปรญัตติ หรื อการกระท าด้วยประการใดๆ ที่ มี ผ ลให้ส มาชิ ก มี ส่ วนไม่ ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
มาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น เทศบัญญัติน้ นั ให้ใช้บงั คับ
ได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวันเว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉิ น ถ้ามีความระบุไว้ใน
เทศบัญญัติน้ นั ว่าให้ใช้บงั คับทันที ก็ให้ใช้บงั คับในวันที่ได้ประกาศนั้น
มาตรา ๖๔ ในกรณี ฉุกเฉิ นซึ่ งจะเรี ยกประชุ มสภาเทศบาลให้ทนั ท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรี
อาจออกเทศบัญญัติชวั่ คราวได้เมื่อได้รับอนุ มตั ิจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผยที่
สานักงานเทศบาลแล้วก็ให้ใช้บงั คับได้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้นาเทศบัญญัติชวั่ คราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาล
เพื่ออนุมตั ิ ถ้าสภาเทศบาลอนุมตั ิแล้ว เทศบัญญัติชวั่ คราวนั้นก็เป็ นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมตั ิ
เทศบัญญัติชวั่ คราวนั้นก็เป็ นอันตกไป แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบถึงกิ จการที่ได้เป็ นไปในระหว่างที่ใช้เทศบัญญัติ
ชัว่ คราวนั้น
คาอนุมตั ิและไม่อนุมตั ิของสภาเทศบาลที่กล่าวนี้ ให้ทาเป็ นเทศบัญญัติ

๘๒
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ส่ วนที่ ๕
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
มาตรา ๖๕ งบประมาณประจาปี ของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็ นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติ
งบประมาณออกไม่ทนั ปี ใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปี ก่อนนั้นไปพลาง
ถ้าในปี ใดจานวนเงินซึ่ งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสาหรับการใช้จ่าย
ประจาปี ก็ดี หรื อมีความจาเป็ นที่จะต้องตั้งรายรับหรื อรายจ่ายขึ้ นใหม่ในระหว่างปี ก็ดี ให้ตราขึ้ นเป็ น
เทศบัญญัติงบประมาณเพิม่ เติม
มาตรา ๖๖๘๓ เทศบาลอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิ ชย์
(๕) พันธบัตร หรื อเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
(๖) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรื อนิติบุคคลต่างๆ
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู ้ ุทิศให้
(๙) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
การกูเ้ งินตาม (๖) เทศบาลจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับ
อนุมตั ิจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยแล้ว
มาตรา ๖๗๘๔ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุ ภณั ฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
๘๓

มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘

๘๔

มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
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(๘) เงินอุดหนุน
(๙ ) รายจ่ า ย อื่ น ใด ต าม ข้ อ ผู ก พั น ห รื อ ต าม ที่ มี ก ฎ ห ม ายห รื อ ระ เบี ยบ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
มาตรา ๖๗ ทวิ๘๕ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล
จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้ า่ ราชการจังหวัดอนุมตั ิแล้ว
มาตรา ๖๗ ตรี ๘๖ การจ่ายเงิ นตามมาตรา ๖๗ (๙) ถ้าเป็ นการชาระเงิ นกูเ้ มื่อถึ งกาหนด
ชาระ เทศบาลจะต้องชาระเงินกูน้ ้ นั จากทรัพย์สินของเทศบาลไม่ว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้
ไว้หรื อไม่
มาตรา ๖๘๘๗ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิ กสภาเทศบาล และการจ่ายเงิ นค่าเบี้ยประชุ มให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๖๙ ให้กระทรวงหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึ้นไว้
มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รัฐมนตรี วา่ การกระทวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง
การบัญชี หรื อการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปี ละครั้ง

ส่ วนที่ ๖
การควบคุมเทศบาล
มาตรา ๗๑ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่ควบคุ ม ดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น
ให้ปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ ให้มีอานาจหน้าที่ช้ ี แจงแนะนาตักเตือน
เทศบาล และตรวจสอบกิ จการ เรี ยกรายงานและเอกสารหรื อสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรี ยกสมาชิกสภาเทศบาลหรื อพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรื อสอบสวนก็ได้
ให้นายอาเภอมีอานาจหน้าที่ช่วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตาบลในอาเภอนั้น
ให้ปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ ให้มีอานาจหน้าที่ช้ ี แจงแนะนาตักเตือน
เทศบาลตาบล และตรวจสอบกิจการ เรี ยกรายงานและเอกสารหรื อสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรี ยกสมาชิกสภาเทศบาลหรื อพนักงานเทศบาลมาชี้ แจงหรื อสอบสวนก็ได้
๘๕

มาตรา ๖๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

๘๖

มาตรา ๖๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

๘๗

มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๗๒๘๘ เมื่อนายอาเภอ ในกรณี แห่งเทศบาลตาบลในอาเภอนั้น หรื อผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด ในกรณี แห่ งเทศบาลเมื องและเทศบาลนครเห็ นว่า นายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี
ผูใ้ ดปฏิ บ ตั ิ การของเทศบาลไปในทางที่ อาจเป็ นการเสี ยหายแก่ เทศบาล หรื อเสี ยหายแก่ ราชการและ
นายอาเภอหรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้ช้ ี แจงแนะนาตักเตือนแล้วไม่ปฏิ บตั ิตามนายอาเภอ
หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรื อสั่งให้ระงับการปฏิบตั ิของนายกเทศมนตรี
หรื อรองนายกเทศมนตรี น้ นั ไว้ก่อนได้ แล้วให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดรี บรายงานรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในกาหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีคาสั่ง เพื่อให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัย
สั่งการตามสมควร
ค าสั่ ง ของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระท รวงมห าดไท ยตามความใน วรรคก่ อ นไม่
กระทบกระเทือนสิ ทธิของบุคคลภายนอกผูก้ ระทาการโดยสุ จริ ต
มาตรา ๗๓๘๙ ในกรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรื อรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบตั ิการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อสวัสดิภาพ
ของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิ บตั ิการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรื อมีความประพฤติในทาง
จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยแก่ศกั ดิ์ตาแหน่ง หรื อแก่เทศบาลหรื อแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรื อรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตาแหน่งก็ได้ คาสั่งของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๗๔๙๐ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรื อประโยชน์ของ
ประเทศเป็ นส่ วนรวม ผูว้ ่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็ นต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได้
เมื่ อ มี ก รณี ตามวรรคหนึ่ งหรื อกรณี อื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ใ นพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมีอานาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสั่งด้วย
เมื่อมี การยุบสภาเทศบาลหรื อถื อว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้มี
การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาเทศบาลขึ้ นใหม่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาเทศบาล
ภายในสี่ สิบห้าวัน
มาตรา ๗๕ ในเมื่อเห็นจาเป็ นที่จะให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง ก็ให้ทาได้โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
๘๘

มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖

๘๙

มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๙๐

มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
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เมื่ อ ได้ มี พ ร ะ ราช ก ฤ ษ ฎี ก าให้ เท ศ บ าล ใด อ ยู่ ใ น ค ว าม ค ว บ คุ ม ดู แ ล ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่ อน บรรดาอานาจและหน้าที่ของนายอาเภอหรื อผูว้ ่าราชการ
จังหวัดอันเกี่ ยวกับ เทศบาลนั้น ให้เป็ นอานาจหน้าที่ ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรื อผูท้ ี่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

ส่ วนที่ ๗
คณะกรรมการทีป่ รึกษาการเทศบาล๙๑
มาตรา ๗๕ ทวิ ให้มีค ณะกรรมการที่ป รึ ก ษาการเทศบาลคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธาน อธิ บดี กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น* อธิ บดีกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง*อธิ บดีกรมตารวจ อธิ บดีกรมสามัญศึกษา อธิ บดีกรมวิสามัญศึกษา อธิ บดีกรมการแพทย์
อธิ บดีกรมอนามัย ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ ผูอ้ านวยการส่ วนการปกครองท้องถิ่ น กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่ น* เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ ง และกรรมการอื่นซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน
ให้ ผูอ้ านวยการส่ วนการปกครองท้อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น *เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาล
ให้ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการเทศบาลมี ห น้าที่ ใ ห้ค าปรึ ก ษาและเสนอข้อแนะน า
แก่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทัว่ ไป
มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาลซึ่ งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี
กรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาลซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการ
ที่ปรึ กษาการเทศบาลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
๙๑

ส่ วนที่ ๗ คณะกรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทวิ ถึงมาตรา ๗๕ ฉ เพิม่ โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
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(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็ นลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
เมื่อกรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาลพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
อาจแต่งตั้งผูอ้ ื่นแทนได้
กรรมการที่ ปรึ กษาการเทศบาลผูไ้ ด้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใ่ นตาแหน่ ง
ตามวาระเท่าผูท้ ี่ตนแทน
มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาล ถ้าประธาน
กรรมการที่ ปรึ กษาการเทศบาลไม่อยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้กรรมการที่ปรึ กษา
การเทศบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาลคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาลมาประชุ มไม่ต่ากว่า
กึ่งจานวนของกรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการที่ปรึ กษาการเทศบาลคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖ ให้สมาชิ กสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี แห่ งเทศบาลที่ได้จดั ตั้งอยู่แล้ว
ในวันใช้พระราชบัญญัติน้ ี พน้ จากตาแหน่ ง และให้ดาเนิ นการเลื อกตั้งและแต่งตั้งสมาชิ กสภาเทศบาล
ใหม่ภายในกาหนดเวลาเก้าสิ บวันนับแต่วนั ใช้พระราชบัญญัติน้ ี แต่ให้คณะเทศมนตรี ที่พน้ จากตาแหน่ง
ดาเนิ นกิจการในหน้าที่ของคณะเทศมนตรี ต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรี ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
เว้น แต่ เทศบาลใดรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยได้สั่ ง แต่ ง ตั้ง เจ้า พนัก งานเท่ า จ านวนคณะ
เทศมนตรี แห่งเทศบาลนั้นเข้าดาเนินกิจการแทน ก็ให้คณะเทศมนตรี น้ นั พ้นจากหน้าที่
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การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรั กษาการตามพระราชบัญ ญัติน้ ี
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงหรื อระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๙๒
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบัญ ญัติ เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งใช้ บ ัง คับ อยู่ใ นเวลานี้ บางมาตรายัง ไม่ เหมาะสม เช่ น ให้ เทศบาลกู้เงิ น ได้เฉพาะ
จากกระทรวงทบวงกรมหรื อองค์การต่างๆ เท่านั้น และบางกรณี ก็มิได้กาหนดความรับผิดชอบผูกพัน
การชาระเงินกูท้ ี่กระทรวงการคลังค้ าประกันไว้ให้แน่นอน จึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งเพื่อให้เหมาะสมและ
รัดกุมยิง่ ขึ้น
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙๙๓
มาตรา ๑๐ สมาชิ ก สภาเทศบาลประเภทที่ ส องแห่ ง เทศบาลที่ ดารงตาแหน่ ง อยู่แล้ว
ในวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้คงอยู่ในตาแหน่ งได้ต่อไปจนถึงคราวออกตามวาระและถ้าตาแหน่ ง
ว่างลงเพราะเหตุ อื่นก่ อนถึ งคราวออกตามวาระจะแต่งตั้งสมาชิ กขึ้ นแทนต่ อไปตามมาตรา ๑๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากสมควรที่จะยกเลิกสมาชิ ก
สภาเทศบาลประเภทที่สอง เพื่อให้มีแต่สมาชิ กสภาเทศบาลซึ่ งราษฎรเป็ นผูเ้ ลือกตั้งแต่ประเภทเดียว กับ
แก้ไขเพิ่ ม เติ มไม่ ตอ้ งให้มี ก ารแต่ งตั้งผูม้ ี คุณ สมบัติ และวิท ยฐานะเป็ นสมาชิ ก สภาเทศบาลในฐานะ
เป็ นผูเ้ ริ่ มการสาหรั บ ท้องถิ่ นที่ เป็ นสุ ขาภิ บ าลอยู่ก่ อนแล้วจัดตั้งขึ้ นเป็ นเทศบาล เพราะท้องถิ่ นที่ เป็ น
สุ ขาภิบาลอยู่ก่อนแล้วนั้นได้มีการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของท้องถิ่ นต่อเนื่ องกันมาโดยมีกรรมการเลื อกตั้งจาก
ราษฎรเข้าสมทบเป็ นกรรมการสุ ขาภิบาลอยูแ่ ล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องให้มีสมาชิ กสภาเทศบาลในฐานะเป็ น
ผูเ้ ริ่ มการอีก นอกจากนี้ การเปลี่ยนชื่ อเทศบาลยังไม่มีบทบัญญัติระบุไว้ชดั แจ้งว่าจะกระทาได้โดยวิธีใด
เพื่อไม่ให้มีปัญหาจึงสมควรจะได้มีบทบัญญัติไว้เสี ยให้ชดั ว่า การเปลี่ยนชื่อเทศบาลให้ตราเป็ นพระราช
กฤษฎีกา จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา

๙๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๙๘/หน้า ๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘

๙๓

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๔/ตอนที่ ๑๑/หน้า ๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐
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พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๙๔
มาตรา ๖ ในกรณี ที่ เห็ น สมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแต่ง ตั้ง ข้า ราชการไปดารง
ตาแหน่งหรื อปฏิ บตั ิกิจการของเทศบาลใดเป็ นการชัว่ คราวได้ โดยไม่ขาดจากความเป็ นข้าราชการและ
คงได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม ถ้าแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงอื่น ให้กระทรวงมหาดไทยทาความ
ตกลงกับกระทรวงเจ้าสังกัดก่อนแต่งตั้ง
ให้ขา้ ราชการผูไ้ ด้รับแต่งตั้งมีฐานะอย่างเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ
มาตรา ๗ การจัดทากิ จการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรื อมาตรา ๕๗ แห่ งพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดให้เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระทัง่ กิ จการใดๆ ที่ เทศบาลจัดทาอยู่ในวันที่พระราช
บัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ เพื่ อแก้ไ ขข้อ ขัด ข้องทางปฏิ บ ัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และเพื่อกาหนดรายจ่ายของเทศบาลให้สอดคล้องกับหลักการงบประมาณ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๙๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีขอ้ ขัดข้องเกี่ยวกับการมอบหมายอานาจของคณะเทศมนตรี และนายกเทศมนตรี
ในการปฏิบตั ิงานประจาทั้งการเปรี ยบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็
ยังไม่อยูใ่ นระดับที่สมควร จึงเห็นสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้
๑. ให้คณะเทศมนตรี มอบอานาจให้นายกเทศมนตรี เทศมนตรี หรื อพนักงานเทศบาล
หรื อนายกเทศมนตรี จะมอบอานาจให้เทศมนตรี หรื อพนักงานเทศบาลทากิจการใดๆ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
งานประจาตามปกติ ซึ่ งกฎหมายระบุวา่ เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี หรื อนายกเทศมนตรี ได้
๙๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที่ ๑๘/หน้า ๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕

๙๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๒๖/หน้า ๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐
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๒. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจเปรี ยบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรี
และเทศมนตรี เพื่อให้มีอานาจสั่งเรี ยกพยานมาเพื่อบันทึกถ้อยคาประกอบการพิจารณาเปรี ยบเทียบคดีได้
ถ้าไม่มาให้ถือว่าเป็ นการขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๓. แก้ไขอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติให้สูงขึ้นจากหนึ่ งร้อยบาท เป็ นหนึ่งพันบาท
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๙๖
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับ นี้ คือ โดยที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งใช้บ งั คับ อยู่ในปั จจุ บ นั เทศบาลยังไม่ อาจจัดท ากิ จการในหน้าที่ บ างอย่าง นอกเขต
เทศบาล หรื อลงทุนร่ วมกับราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อบุคคลอื่นได้ ฉะนั้น เพื่อให้เทศบาลดาเนิ นกิจการ
ดังกล่าวให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่ นยิ่งขึ้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
บางมาตราเสี ยใหม่
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕๙๗
โดยที่ ค ณะปฏิ ว ตั ิ พิจ ารณาเห็ น ว่า เทศบาลเป็ นหน่ ว ยบริ ห ารราชการของท้อ งถิ่ น
ควรจะได้ปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมุ่งขจัดปั ญหาความเดือดร้อนบาบัดทุกข์
บารุ งสุ ขของประชาชนอย่างแท้จริ ง จึงมีความจาเป็ นที่ จะต้องแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
บางมาตราให้รัดกุมและชัดเจนยิง่ ขึ้น
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๙๘
มาตรา ๔ ให้เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่ งยังไม่มีโรงรับจานาหรื อสถานสิ นเชื่ อ
ท้องถิ่น จัดตั้งโรงรับจานาหรื อสถานสิ นเชื่ อท้องถิ่นขึ้นภายในกาหนดสามปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติ
นี้ ใช้บงั คับ แต่ถา้ มี เหตุอนั สมควรรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุ ญาตให้ขยายเวลาต่อไป
ได้อีกไม่เกินสองปี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

๙๖
๙๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๘๕/ตอนที่ ๔๖/หน้า ๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
๙๘
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ เนื่ องจากพระราชบัญ ญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กาหนดหน้าที่ต่างๆ ให้เทศบาลต้องจัดทาภายในเขตเทศบาล แต่กิจการบางอย่างที่เป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชนผูย้ ากจน คือกิจการโรงรับจานาและกิจการสถานสิ นเชื่อเทศบาลยังมิได้มีหน้าที่
ที่จาต้องจัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ ี และโดยที่พิจารณาเห็นว่ากิ จการโรงรับจานาและกิ จการสถาน
สิ นเชื่อธนาภิบาลเป็ นแหล่งที่อานวยช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากจนในกรณี ที่มีความจาเป็ นเกี่ยวกับการเงิน
เพื่อยังชี พของครอบครัว สมควรกาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ ตอ้ งจัดให้มีการดาเนิ นกิ จการโรงรับจานา
หรื อกิ จการสถานสิ นเชื่ อธนาภิ บ าลภายในเขตเทศบาลเมื องและเทศบาลนครทุ ก แห่ งเพื่ อช่ วยเหลื อ
ประชาชนผูย้ ากจนต่อไป จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ีข้ ึน
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๙๙
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ เนื่ องจากพระราชบัญ ญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรายังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
ได้กาหนดให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดต้องส่ งร่ างเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการและผูว้ ่าราชการ
จังหวัดไม่เห็ นชอบด้วยกับ สภาเทศบาลที่ ไม่รับ หลักการ เพื่อให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณา ซึ่ งทาให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการบริ หารงานท้องถิ่ น สมควรแก้ไขให้เหมาะสม
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ีข้ ึน
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๐๐
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉ บับ นี้ คือ เนื่ องจากในปั จจุ บ นั นี้ กิ จการงาน
ของเทศบาลเมืองได้เพิ่มภาระและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ
การศึกษา การผังเมือง การสาธารณูปโภค และการบริ การแก่สาธารณะ แต่จานวนเทศมนตรี ของเทศบาล
ยัง มี จานวน ๒ คน เท่ ากับ เทศบาลต าบลที่ ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ความรั บ ผิดชอบในภาระต่ างๆ
ปั จจุ บ ัน เท่ ากับ เทศบาลนครซึ่ งมี เทศมนตรี ถึ ง ๔ คน ด้วยเหตุ ดัง กล่ า วจึ ง สมควรแก้ไ ขเพิ่ ม จานวน
เทศมนตรี ตามสัดส่ วนของจานวนสมาชิ กสภาเทศบาลและความรับผิดชอบในภาระต่างๆ ที่นับวันยิ่ง
สลับซับซ้อนขึ้น

๙๙

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙

๑๐๐

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๓ สิ งหาคม ๒๕๒๓
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พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๑
มาตรา ๑๔ บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ ง ตามผลของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทยได้ก ระท าไปก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบัญ ญัติ น้ ี
ใช้บงั คับ หรื อจนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลให้เป็ นอันใช้บงั คับได้และมีผลผูกพันเทศบาล
มาตรา ๑๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้กาหนดวันรับสมัครเลือกตั้งและวันเลือกตั้ง
ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้มีผลใช้บงั คับต่อไปตามระยะเวลาที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณา
จักรไทยได้กาหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่ วนท้องถิ่นขึ้นใหม่เพื่อให้เป็ นไปตามหลัก
แห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่ น จึงสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วย
เทศบาลในส่ วนของวาระการดารงตาแหน่งสมาชิ กสภาเทศบาล ข้อห้ามและการสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพของ
สมาชิ ก สภาเทศบาล การพ้นจากตาแหน่ งเทศมนตรี และคณะเทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้ง
อานาจหน้ าที่ ข องเทศบาลให้ ส อดคล้องกับ บทบัญ ญัติข องรั ฐธรรมนู ญ ดัง กล่ าว จึ งจาเป็ นต้อ งตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๒
มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิ กสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซ่ ึ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันที่
พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๒๑ ให้ น ามาตรา ๑๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งแก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับกับเทศบาลทุกแห่ งนับแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป
เว้นแต่กรณี ที่บญั ญัติไว้โดยเฉพาะดังต่อไปนี้

๑๐๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒

๑๐๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓
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(๑) ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลนครหรื อสมาชิ กสภาเทศบาลเมือง
แห่งใดโดยเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรื อถึงคราวออกตามวาระและเป็ นการเลือกตั้ง
ของเทศบาลแห่ งนั้นในครั้งแรกนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี ในคราวเดี ยวกัน โดยมิให้นามาตรา ๑๔
แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับ แต่เมื่ อ
สมาชิ กสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งดังกล่าวเข้ารับตาแหน่งแล้ว ให้นา
มาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับ
กับเทศบาลแห่งนั้น
(๒) ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงฐานะเทศบาลตาบลแห่ งใดเป็ นเทศบาลเมืองก่อนถึ ง
วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ให้นาความใน (๑) มาใช้บ งั คับ กับ การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ของเทศบาลเมืองนั้นด้วยโดยอนุโลม
การบริ หารเทศบาลตาบลให้ดาเนินการบริ หารในรู ปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทที่ ๒
คณะเทศมนตรี ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิ ก สภาเทศบาลตาบลขึ้นใหม่เป็ นการเลือกตั้ง
ทัว่ ไปหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณี เช่นว่านี้ ให้นามาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ีมาใช้บงั คับสาหรับการเลือกตั้งครั้งที่จะจัดให้มีข้ ึนนั้น
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่เทศบาลใดได้กาหนดวันเลือกตั้งไว้แล้วก่อนวันจัดทาประชามติ
ตามมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติน้ ี ให้ ดาเนิ น การเลื อกตั้ง ในรู ป แบบคณะเทศมนตรี ต่ อไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๓ ในระหว่างที่ ไ ม่มี ก ฎหมายว่า ด้วยการเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาท้องถิ่ นหรื อ
ผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ นให้ นากฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาเทศบาลมาใช้บ งั คับ กับ การเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลหรื อนายกเทศมนตรี เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
ในการสมัค รรั บ เลื อกตั้งเป็ นนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลเรี ยกเก็บ ค่า สมัค รเป็ นเงิ น
จานวนห้าพันบาท
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้ถือเขตเทศบาลเป็ นเขตเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ใ นคราวเดี ย วกัน
ให้ใช้หน่ วยเลื อกตั้งที่เลื อกตั้ง เจ้าพนักงานผูด้ าเนิ นการเลื อกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนนเจ้าหน้าที่
คะแนน และบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งร่ วมกันก็ได้
ใบสมัครและบัตรเลื อกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลหรื อนายกเทศมนตรี ให้เป็ นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการเลือกตั้งให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย กระทรวงมหาดไทย
อาจออกระเบียบกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรื อนายกเทศมนตรี เท่าที่ไม่ขดั
หรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้
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มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณา
จักรไทยกาหนดให้คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
หรื อมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
ที่ ม าจากการเลื อ กตั้งโดยตรงของประชาชนให้ ใช้วิธี อ อกเสี ย งลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควร
ปรับปรุ งรู ปแบบการบริ หารเทศบาลจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ที่ให้นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกกันเอง
ของสมาชิ กสภาเทศบาล เป็ นให้นายกเทศมนตรี มาจากการเลื อกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพื่อให้
ราษฎรได้มีส่วนร่ วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของราษฎรในท้องถิ่ นโดยตรง นอกจากนี้
สมควรปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานของสภาเทศบาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย จึงจาเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้ องกับการโอนอานาจหน้ าที่ของส่ วนราชการให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๓
มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ให้แก้ไขคาว่า“กรมมหาดไทย”
เป็ น “กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น” และคาว่า “อธิ บดีกรมโยธาเทศบาล” เป็ น“อธิ บดีกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บ ัญ ญัติ ใ ห้ จ ัด ตั้ง ส่ ว นราชการขึ้ น ใหม่ โ ดยมี ภ ารกิ จ ใหม่ ซึ่ งได้มี ก าร
ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่ องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญั ญัติให้โอนอานาจ
หน้าที่ของส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผดู ้ ารงตาแหน่ งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิ บตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของ
ส่ วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น
เพื่ออนุ มตั ิให้เป็ นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควร
แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ กี่ ยวข้องมีความชัดเจน
ในการใช้กฎหมายโดยไม่ ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่ ว่าตามกฎหมายใดได้มี การโอน
ภารกิ จของส่ วนราชการหรื อผูร้ ั บผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็ นของหน่ วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดย
๑๐๓

รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่ อส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่ งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิ
หน้าที่ของส่ วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิ จที่ มี ก ารตัดโอนจากส่ วนราชการเดิ ม มาเป็ นของส่ วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่ วน
ราชการเดิมที่ มีการยุบเลิ กแล้วซึ่ งเป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎี กาดังกล่าว
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๔
มาตรา ๔๖ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ซึ่ งดารงตาแหน่ งอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับให้ดารงตาแหน่ งต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรื อ
มีการยุบสภาเทศบาล ในกรณี เช่ นว่านี้ ให้บทบัญญัติในส่ วนที่ ๒ บทที่ ๑ สภาเทศบาล และบทที่ ๒
คณะเทศมนตรี ในส่ วนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในส่ วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาลแห่ ง พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี ยังคงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ง
กับพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๗ ในวาระเริ่ มแรกเป็ นเวลาสี่ ปีนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ มิให้นา
บทบัญ ญัติ ใ นมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ระเบี ยบและข้อบังคับ ที่ กาหนดการจ่าย
เงิ น เดื อ น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกเทศมนตรี การจ่ายเงิ นค่ าป่ วยการแก่
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ ยประชุ มให้แก่
กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่า
จะได้มีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

๑๐๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หน้า ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ เนื่ องจากพระราชบัญ ญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดรู ป แบบการบริ ห ารเทศบาลเป็ นสองรู ป แบบ คื อ รู ป แบบคณะเทศมนตรี และ
รู ปแบบนายกเทศมนตรี เพื่อให้การบริ หารเทศบาลเป็ นไปในรู ปแบบเดี ยวกัน โดยให้นายกเทศมนตรี
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ประกอบกับมีบทบัญญัติบางมาตรายังไม่เหมาะสมกับการบริ หารงาน
ของเทศบาล เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาลเป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิน่ หรือผู้บริหารท้ องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๕
--------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็ นปี ที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
พระราชบัญ ญัติน้ ี มี บ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ ยวกับ การจากัดสิ ท ธิ และเสรี ภาพของ
บุคคลซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทา
ได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญัติน้ ี ให้ ใช้บ ังคับ ตั้ง แต่ วนั ถัดจากวัน ประกาศในราชกิ จจา
นุ เบกษาเป็ นต้น ไป แต่ จ ะใช้ บ ัง คับ แก่ ก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อ ผู ้บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประเภทใดและเมื่อใด ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
การด าเนิ น การตราพระราชกฤษฎี ก าตามวรรคหนึ่ ง ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๗/หน้า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕
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มาตรา ๓ เมื่อได้มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ใ ช้บ งั คับ พระราชบัญ ญัติ น้ ี แ ก่ ก ารเลื อ กตั้ง
สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นประเภทใดแล้ว ให้ยกเลิ ก
กฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ประเภทนั้น ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุ งเทพมหานครและผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๑
(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘
(๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๘) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๙) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๖
(๑๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
(๑๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๑๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๑๗
(๑๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๑๗
(๑๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๒๓
(๑๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๓๘
(๑๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๑
ในกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนดให้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ น ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ประเภทอื่ น เมื่ อมี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ใ ช้บ ังคับ
พระราชบัญ ญัติ น้ ี แก่ ก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อ ผู ้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ประเภทอื่ น นั้น ก่ อน ให้ ก ฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาท้องถิ่ น หรื อผูบ้ ริ ห าร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่ งถูกยกเลิกไปตามวรรคหนึ่ งยังคงให้ใช้บงั คับแก่
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งยังมิ ไ ด้มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติน้ ี

156
เมื่ อ ได้มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ บ ัง คับ พระราชบัญ ญัติ น้ ี แก่ ก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว บรรดาบท กฎหมาย
กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศหรื อคาสั่งใดที่ ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพัท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล สภากรุ งเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
“ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น” หมายความรวมถึง คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
“หัว หน้า พนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่ น ” หมายความว่า ปลัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบล ปลัดกรุ งเทพมหานคร ปลัดเมื อ งพัท ยา และหัวหน้า
พนักงานหรื อหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
“คณะกรรมการการเลื อกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลื อกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจาจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึง ผูอ้ านวยการเขตและปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจา
กิ่งอาเภอ
“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ” หมายความว่า ข้าราชการตารวจหรื อข้าราชการพล
เรื อนหรื อข้าราชการทหารหรื อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อสมาชิ กอาสารักษาดินแดนหรื อเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
“ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง” หมายความว่า ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
“ผูส้ มัคร” หมายความว่า ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
“ผูไ้ ด้รับเลือกตั้ง” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
“วันเลื อกตั้ง” หมายความว่า วันที่ กาหนดให้เป็ นวันเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดเป็ นเขตเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
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“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่กาหนดให้ผมู ้ ีสิทธิ เลื อกตั้งทาการลงคะแนน
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
“ที่ เลื อกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ ที่ ก าหนดให้ ท าการลงคะแนนเลื อ กตั้ง และให้
หมายความรวมถึงบริ เวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุ งเทพมหานคร
“อาเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอาเภอ
“ตาบล” หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร
“ที่วา่ การอาเภอ” หมายความรวมถึง สานักงานเขตและที่วา่ การกิ่งอาเภอ
“เทศบาล” หมายความรวมถึ ง เมื อ งพัท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น อื่ น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลื อกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มี
อานาจออกประกาศ ระเบี ย บ ข้อ ก าหนด หรื อ ค าสั่ งของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ก าร
ตามพระราชบัญญัติน้ ี

หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๖ ให้ ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้ง มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนเลื อกตั้ง ผูส้ มัค รได้ไ ม่ เกิ น
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ให้ใช้วธิ ีออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งจัดให้มีการเลื อกตั้งภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่
วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นดารงตาแหน่งครบวาระ หรื อภายในหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่
สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นพ้นจากตาแหน่ งเพราะเหตุ อื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่
วาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง อาจมี ค าสั่ ง ขยายหรื อ ย่ น ระยะเวลาให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง
ตามวรรคหนึ่งได้ตามความจาเป็ นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคาสั่งดังกล่าวด้วย
ในการจัดให้มี ก ารเลื อกตั้งตามวรรคหนึ่ ง ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้ ค วาม
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
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มาตรา ๘ เมื่ อมี ก รณี ที่ตอ้ งมี การเลื อกตั้ง ให้ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ งอย่างน้อยต้องมีเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) วันเลือกตั้ง
(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่ งต้องให้มีการเริ่ มรับสมัครไม่เกินสิ บวันนับแต่วนั ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง และต้องกาหนดวันรับสมัครไม่นอ้ ยกว่าห้าวัน
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
(๔) จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง
(๕) จานวนเขตเลือกตั้ง ซึ่ งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาเภอหรื อตาบลหรื อเขตท้องที่ที่
อยูภ่ ายในเขตเลือกตั้ง
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
การกาหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดก่อน
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ปิ ดไว้ ณ ที่ ท าการองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้น และ
สถานที่อื่นตามที่ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเห็นสมควร
มาตรา ๙ ให้ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่
จัดทาบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริ ง
มาตรา ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ในกรณี ที่ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ใดมี รายได้ไ ม่ เพี ย งพอส าหรั บ ค่ าใช้จ่า ยใน
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นั้นตามความจาเป็ น
มาตรา ๑๑ เพื่อให้การดาเนิ นการเลื อกตั้งตามพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย
สุ จริ ต และเที่ยงธรรม นอกจากอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง มี อ านาจ
ออกระเบี ยบเกี่ ยวกับ วิธีการและระยะเวลาในการดาเนิ นการในเรื่ องใดๆ ได้เท่ าที่ ไม่ ขดั หรื อแย้งกับ
พระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็ นการตัดสิ ทธิ หรื อลงโทษบุคคลใด และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งสั่งให้มีการเลื อกตั้งใหม่ให้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ง มี อ านาจออกประกาศให้ ย่น หรื อ ขยายระยะเวลา หรื องดเว้น การด าเนิ น การที่ เกี่ ย วกับ
การเลื อกตั้งตามที่ บญั ญัติในพระราชบัญญัติน้ ี เฉพาะในการเลื อกตั้งนั้น เพื่อให้เหมาะสมแก่การดาเนิ นการ
เลือกตั้งใหม่ให้เป็ นไปโดยรวดเร็ ว สุ จริ ต และเที่ยงธรรมได้
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หมวด ๒
เขตเลือกตั้ง หน่ วยเลือกตั้ง และทีเ่ ลือกตั้ง
มาตรา ๑๓ การกาหนดเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) การเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภากรุ งเทพมหานคร ให้ ถื อ เขตเป็ นเขตเลื อกตั้ง ถ้าเขตใด
มี จานวนราษฎรตามหลัก ฐานการทะเบี ย นราษฎรที่ ป ระกาศในปี สุ ดท้ายก่ อนปี ที่ มี ก ารเลื อกตั้ง เกิ น
หนึ่ งแสนคนให้แบ่ งเขตนั้น ออกเป็ นเขตเลื อกตั้งโดยถื อเกณฑ์ จานวนราษฎรหนึ่ งแสนคน เศษของ
หนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่นให้เพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(๒) การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ให้ ถื อ เขตอ าเภอเป็ น
เขตเลื อกตั้ง ในกรณี ที่อาเภอใดมี ส มาชิ กได้เกิ นกว่าหนึ่ งคนให้แบ่ งเขตอาเภอเป็ นเขตเลื อกตั้งเท่ากับ
จานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอาเภอนั้น
(๓) การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลตาบล ให้แบ่ งเขตเทศบาลเป็ นสองเขตเลื อกตั้ง
การเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อง ให้แบ่ งเขตเทศบาลเป็ นสามเขตเลื อกตั้ง การเลื อกตั้งสมาชิ ก
สภาเทศบาลนครหรื อ การเลื อ กตั้งสมาชิ ก สภาเมื อ งพัท ยา ให้ แ บ่ ง เขตเทศบาลหรื อ เขตเมื อ งพัท ยา
เป็ นสี่ เขตเลือกตั้ง และต้องมีจานวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
(๔) การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ ถื อ เขตหมู่ บ ้ า นเป็ น
เขตเลือกตั้ง
(๕) การเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่ น ให้ถื อเขตขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นเป็ นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
นั้นจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔ ในการแบ่งเขตเลื อกตั้ง ต้องพยายามจัดให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ใกล้เคียงกันมากที่สุดและต้องแบ่งพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกัน ในเขตเทศบาลหรื อเขตชุมชน
หนาแน่ นอาจก าหนดให้ ใช้แนวถนน ตรอกหรื อซอย คลอง หรื อแม่ น้ าเป็ นแนวเขตของเขตเลื อกตั้งได้
สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร มิให้นาพื้นที่เพียงบางส่ วนของเขตหนึ่ งไปรวมกับเขตอื่น
มาตรา ๑๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแบ่ ง เขตเลื อกตั้ง ตามมาตรา ๑๔ ให้ ผูอ้ านวยการ
ทะเบี ย นกลางตามกฎหมายว่า ด้วยการทะเบี ย นราษฎรมี ห น้ าที่ แจ้งรายละเอี ย ดของจานวนราษฎร
เป็ นรายจังหวัด รายอาเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริ หารส่ วนตาบล รายตาบลและรายหมู่ บ ้านให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วนั ที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางประกาศจานวน
ราษฎรทั้งประเทศ
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ในกรณี ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอาเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล เขตตาบล หรื อเขตหมู่บ ้าน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมี หน้าที่แจ้งการเปลี่ ยนแปลงให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๖ การกาหนดเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ให้ใช้เขตของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นเป็ นเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๑๗ ให้ ผู ้อ านวยการการเลื อกตั้งประจ าองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นก าหนด
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
การกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่ายีส่ ิ บวัน โดยให้ทาเป็ นประกาศปิ ดไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่
อื่นที่เห็นสมควรรวมทั้งให้จดั ทาแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ดว้ ย
การเปลี่ ย นแปลงเขตของหน่ ว ยเลื อ กตั้ง หรื อ ที่ เลื อ กตั้ง ให้ ก ระท าได้โดยประกาศ
ก่ อนวัน เลื อ กตั้ง ไม่ น้อ ยกว่าสิ บ วัน เว้น แต่ ในกรณี ฉุ ก เฉิ น จะประกาศเปลี่ ยนแปลงก่ อนวัน เลื อ กตั้ง
น้อยกว่าสิ บวันก็ได้และให้นาความในวรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ การกาหนดหน่ วยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ให้คานึ งถึงความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้สิทธิ เลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บา้ นเป็ นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณี ที่หมู่บา้ นใดมีผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
จานวนน้อยจะให้รวมหมู่บา้ นตั้งแต่สองหมู่บา้ นขึ้นไปเป็ นหน่ วยเลื อกตั้งเดี ยวกันก็ได้ สาหรับในเขต
เทศบาล เขตกรุ ง เทพมหานคร หรื อ เขตชุ ม ชนหนาแน่ น อาจก าหนดให้ ใ ช้ แ นวถนน ตรอกหรื อ
ซอย คลอง หรื อแม่น้ าเป็ นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้
(๒) ให้ถือเกณฑ์จานวนผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งหน่ วยเลื อกตั้งละแปดร้ อยคนเป็ นประมาณ
แต่ถ้าเห็ นว่าไม่เป็ นการสะดวกหรื อไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลื อกตั้งของผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งจะ
กาหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจานวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งน้อยกว่าจานวนดังกล่าวก็ได้
ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ต้องเป็ นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรื อ
เครื่ องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริ เวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ดว้ ย
และเพื่อประโยชน์ ในการอานวยความสะดวกแก่ผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งหรื อเพื่อความปลอดภัยของผูม้ ี สิทธิ
เลื อกตั้งผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะกาหนดที่ เลื อกตั้งนอกเขตของ
หน่วยเลือกตั้งก็ได้แต่ตอ้ งอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น
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หมวด ๓
การดาเนินการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๙ เมื่อมีกรณี ที่ตอ้ งมีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใด ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าพนักงาน
ส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ประกอบด้วยหัวหน้าพนักงานส่ วนท้องถิ่ นนั้น และ
กรรมการอื่ น อี ก ไม่ น้อยกว่าสี่ ค นแต่ ไม่ เกิ นหกคน เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในการจัดให้ มี ก ารเลื อกตั้งตาม
พระราชบัญ ญัติ น้ ี และต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามประกาศ ระเบี ย บ ข้อก าหนดค าสั่ ง หรื อการมอบหมายของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรื อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
การสรรหา การแต่ งตั้ง ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่ งของ
คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๐ ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง
(๒) กาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง และดาเนิ นการเพิ่มชื่อหรื อถอนชื่ อผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง
(๕) ดาเนิ นการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) จัดให้มีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) ดาเนินการอื่นอันจาเป็ นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ใ ดตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
ประจาจังหวัดอาจแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้คณะบุคคลหรื อบุคคลใดเป็ นผูช้ ่วยเหลือในการปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
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มาตรา ๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการกาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้งของผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็ นชอบในบัญชี รายชื่ อผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้ง และการเพิ่มชื่ อ
หรื อถอนชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
(๓) กากับ ดู แล และอานวยการการเลื อกตั้ง การลงคะแนนเลื อกตั้ง การนับคะแนน
เลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๔) กาหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง
และรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๕) ปฏิ บตั ิ ก ารใดตามที่ บญ
ั ญัติไ ว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่ น หรื อตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรื อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมาย
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
ประจาจังหวัดมี อานาจแต่ งตั้งหรื อมอบหมายให้ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรื อคณะบุ คคลหรื อบุ คคลใดเป็ นผูช้ ่ วยเหลื อในการปฏิ บตั ิ งาน
ในการเลือกตั้งได้ตามสมควร
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสัง่ ให้นายอาเภอดาเนินการในเรื่ องใดที่เป็ นอานาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ ีได้ โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ในกรณี ที่ น ายอาเภอได้รับ ค าสั่ งให้ ด าเนิ น การในเรื่ องใดตามวรรคหนึ่ ง ให้บ รรดา
อานาจหน้าที่ ของผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติน้ ี
ในเรื่ องนั้นเป็ นอานาจหน้าที่ของนายอาเภอ
มาตรา ๒๓ ก่อนวันเลื อกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแต่งตั้งผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งเป็ นเจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผูอ้ านวยการประจาหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคน
(๒)๒ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจานวนเจ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่ งคน และกรรมการอีกหกคน มีอานาจหน้าที่เกี่ ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลื อกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้ง
๒

มาตรา ๒๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในการประชุ มเพื่อวินิจฉัยปั ญหาในการปฏิ บตั ิตามอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ประจาหน่ วยเลื อกตั้งต้องมี ก รรมการอยู่ในการประชุ ม นั้นไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่มีอยู่ และการลงมติให้ใช้เสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานออก
เสี ยงชี้ขาด
ให้ผอู ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งอย่างน้อยที่เลือกตั้งละสองคน
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารแต่ ง ตั้ง รวมทั้งอ านาจหน้าที่ ข องผูอ้ านวยการประจาหน่ ว ย
เลื อ กตั้ง คณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อ กตั้ง และเจ้าหน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภัย ประจ าที่ เลื อ กตั้ง
ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจา
หน่ วยเลื อกตั้งมาปฏิ บตั ิ หน้าที่ไม่ครบเจ็ดคน ให้กรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น
แต่งตั้งผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็ นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจนครบเจ็ดคนไปพลางก่อน
จนกว่ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วจะมาปฏิบตั ิหน้าที่ เว้นแต่ในกรณี ที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสารองไว้ ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน
มาตรา ๒๕ เมื่ อมีการเลื อกตั้งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใด ให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนั้นจัดให้พนักงานส่ วนท้องถิ่นช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นและคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใดมี พ นั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น ไม่ เพี ย งพอ
ในการปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการเลื อกตั้งตามวรรคหนึ่ ง ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น อาจร้ อ งขอต่ อ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อมีคาสั่งให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งปฏิ บตั ิหน้าที่ อยู่ในจังหวัดนั้นให้ช่วยเหลื อในการปฏิ บตั ิงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้
ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างซึ่ งได้รับคาสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่
ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรื อคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมอบหมาย
มาตรา ๒๖ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายหรื อสั่งการ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด นายอาเภอ และพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในการ
เลือกตั้ง

164
ให้ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่ งชาติ ผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อนายอาเภอจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งตามที่ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ร้องขอ
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ผพู้ บการกระทา
ความผิดแจ้งต่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจหรื อเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อย ในการเลือกตั้ง
หรื อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
ถ้าผูพ้ บการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นเจ้าพนักงานผูด้ าเนิ นการเลื อกตั้งหรื อ
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยในการเลือกตั้ง หรื อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งให้
ดาเนินการกล่าวโทษหรื อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ในกรณี ที่ เจ้า หน้ า ที่ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในการเลื อ กตั้ง หรื อ เจ้า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยประจาที่เลื อกตั้งพบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ในวันเลื อกตั้ง หรื อได้รับ
แจ้งโดยมี พ ยานหลัก ฐานอันน่ าเชื่ อถื อ และผูก้ ระทาความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริ เวณที่ เลื อกตั้งให้
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้ อยหรื อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจาที่เลื อกตั้งมีอานาจจับกุม
และควบคุ มตัวผูก้ ระทาความผิดส่ งพนักงานสอบสวนดาเนิ นการต่อไป โดยให้ถือว่าเป็ นกรณี พบการ
กระทาความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ผูส้ มัคร ผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้ง หรื อผูม้ ีหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในการเลื อกตั้งตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อใน
กรณี ที่ พ นักงานสอบสวนทราบถึ งการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พ นักงานสอบสวน
ดาเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ตอ้ งมีผมู ้ าร้องทุกข์หรื อกล่าวโทษ
มาตรา ๒๙ ในกรณี ที่มีขอ้ เท็จจริ งปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
กระทาการใดๆ โดยมิชอบด้วยอานาจหน้าที่อนั เป็ นการกลัน่ แกล้งผูส้ มัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอานาจหรื อมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรื อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสัง่ ให้ยตุ ิหรื อระงับการกระทานั้นได้
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผูอ้ านวยการประจา
หน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๑ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นายอาเภอ กรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้ง
และผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เป็ นไปตามที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
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กาหนดตามบัญชี ค่าตอบแทนหรื อมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทนซึ่ งคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
กาหนดไว้ โดยคานึงถึงอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและความแตกต่างของปริ มาณงานในการดาเนิ นการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรื อแต่ละแห่ง
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์
และจัดส่ งบัตรเลือกตั้ง และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บตั ร
เลือกตั้ง

หมวด ๔
ผู้มสี ิ ทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มสี ิ ทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๓ บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้ งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปี ที่มีการเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งปี
นับถึงวันเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
ในกรณี ที่ มีก ารย้ายทะเบี ยนบ้านออกจากเขตเลื อกตั้งหนึ่ งไปยังอี กเขตเลื อกตั้งหนึ่ ง
ภายในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเดี ยวกัน อันท าให้ บุ คคลมี ชื่ ออยู่ในทะเบี ย นบ้านในเขตเลื อกตั้ง
เป็ นเวลาติ ดต่อกันน้อยกว่าหนึ่ งปี นับถึ งวันเลื อกตั้ง ให้บุ คคลนั้นมี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านครั้งสุ ดท้ายเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
มาตรา ๓๔ บุคคลผูม้ ีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
(๑) วิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(๒) เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวช
(๓) ต้องคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาลหรื อโดยคาสัง่ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) อยูใ่ นระหว่างถูกเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง
(๕) มีลกั ษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
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มาตรา ๓๕ ผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔
มีหน้าที่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เลื อกตั้งซึ่ งได้แจ้งเหตุดงั ต่อไปนี้ ต่อผูอ้ านวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งก็ได้
(๑) เจ็บป่ วย ไม่วา่ ถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อไม่
(๒) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๔) ไม่อยูใ่ นภูมิลาเนาในเวลาเลือกตั้ง
(๕) เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ ง ให้ท าเป็ นหนังสื อยื่นต่อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
โดยจะจัดส่ งหนังสื อแจ้งเหตุน้ นั ทางไปรษณี ยก์ ็ได้ ในการนี้ ให้ผอู ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นบันทึกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้งไว้ในบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง และเก็บ
หนังสื อแจ้งเหตุน้ นั ไว้เป็ นหลักฐาน
การแจ้งเหตุ ตามวรรคสอง ไม่ เป็ นการตัดสิ ท ธิ ผูม้ ี สิ ทธิ เลื อกตั้งผูน้ ้ นั ที่ จะไปใช้สิ ท ธิ
เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
มาตรา ๓๖ ในกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิ เลื อกตั้งผูใ้ ดไม่ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง ให้ผูน้ ้ นั ทาหนังสื อแจ้งเหตุ ดงั กล่ าวต่อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นภายในเจ็ดวันนับแต่วนั เลื อกตั้ง และให้นาความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
เมื่ อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้รับ หนังสื อแจ้ง
เหตุตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ทาการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้าพบว่ามีผมู ้ าแสดงตนและ
ลงคะแนนเลื อกตั้งแทนผูม้ ี สิท ธิ เลื อกตั้งซึ่ งไม่ไปใช้สิ ทธิ เลื อกตั้ง ให้ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรายงานต่อคณะกรรมการการเลื อกตั้งเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรมีคาสั่งให้
เพิกถอนผลการเลือกตั้งหรื อไม่
มาตรา ๓๗ ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งผูใ้ ดไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่งหรื อมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้ผนู ้ ้ นั เสี ยสิ ทธิ ดงั ต่อไปนี้
(๑) สิ ทธิ ยนื่ คาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๒) สิ ท ธิ ร้อ งคัด ค้า นการเลื อ กกานัน และผูใ้ หญ่บ า้ นตามกฎหมายว่า ด้ว ยลัก ษณะ
ปกครองท้องที่
(๓) สิ ทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๔) สิ ทธิสมัครรับเลือกเป็ นกานันและผูใ้ หญ่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
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(๕) สิ ทธิ เข้าชื่ อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
(๖) สิ ทธิ เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสี ยงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
การเสี ยสิ ทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกาหนดเวลาตั้งแต่วนั เลือกตั้งครั้งที่ผนู ้ ้ นั ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผนู ้ ้ นั ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
มาตรา ๓๘ เมื่อได้มีประกาศให้มีก ารเลื อกตั้งแล้ว ให้ผอู ้ านวยการการเลื อกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตรวจสอบบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งของแต่ละหน่ วยเลื อกตั้งจากบัญชี
รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งตามมาตรา ๙ ให้ถูกต้องตามความจริ ง และประกาศบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
ไว้โดยเปิ ดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรื อที่ ว่าการอาเภอที่ ต้ งั อยู่ในเขตเลื อ กตั้ง นั้น ที่ ท าการองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรื อบริ เวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อน
วันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบวัน และแจ้งรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า
สิ บห้าวัน
ในกรณี ที่ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพบว่าการจัดทา
บัญชี รายชื่ อผูม้ ี สิ ทธิ เลื อกตั้งมี ความผิดพลาด หรื อมี เหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่ามี การย้ายบุ คคลใดเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่วา่ จะพบเหตุดงั กล่าวก่อนหรื อหลังการประกาศ
บัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นโดยเร็ ว ถ้าคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเห็ นว่ากรณี ดังกล่ าวเป็ นความจริ งให้ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีคาสั่งให้แก้ไขหรื อถอนชื่ อบุคคลนั้นออกจากบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้งได้
มาตรา ๓๙ ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งหรื อเจ้าบ้านผูใ้ ดเห็นว่าตนหรื อผูม้ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านของ
ตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี รายชื่ อผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้ง ให้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าสิ บวัน
เมื่ อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้รับ หนังสื อตาม
วรรคหนึ่ งแล้วให้รีบ ตรวจสอบหลัก ฐาน ถ้าเห็ น ว่าผูแ้ จ้งหรื อผูม้ ี ชื่ ออยู่ในทะเบี ยนบ้านเป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ
เลื อกตั้ง ให้ ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้ง ประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นด าเนิ น การเพิ่ ม ชื่ อผูน้ ้ ันลง
ในบัญชีรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งโดยเร็ วและแจ้งให้ผแู ้ จ้งและเจ้าบ้านทราบ แต่ถา้ เห็นว่าบุคคลผูแ้ จ้งหรื อ
ผูม้ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ เลือกตั้ง ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพร้อมทั้งแจ้งให้ผแู ้ จ้ง
หรื อเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเห็ นว่าผูแ้ จ้งหรื อผูม้ ีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้ง ให้มีคาสั่ง
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เพิ่มชื่ อผูน้ ้ นั ลงในบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งและให้แจ้งไปยังผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยเร็ ว ในการนี้ ให้ผอู ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ปฏิ บตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และแจ้งให้ผแู้ จ้ง
และเจ้าบ้านทราบโดยเร็ ว
มาตรา ๔๐ ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งผูใ้ ดเห็นว่าผูม้ ีชื่อปรากฏอยูใ่ นบัญชี รายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
ที่ได้ประกาศตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง เป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ เลือกตั้ง ให้มีสิทธิ ยนื่ คาร้องต่อผูอ้ านวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าสิ บวัน เพื่อให้ถอนชื่ อผูไ้ ม่มีสิทธิ เลือกตั้ง
ผูน้ ้ นั ออกจากบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
เมื่อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพิจารณาแล้วเห็ นว่า
ผูม้ ี ชื่ออยูใ่ นบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ เลื อกตั้ง ให้มีคาสั่งถอนชื่ อผูน้ ้ นั ออกจากบัญชี
รายชื่ อผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้งและแจ้งให้ ผูย้ ื่นค าร้ องและเจ้าบ้านทราบ ถ้าผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจา
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เห็ น ว่า ผูม้ ี ชื่ อ อยู่ใ นบัญ ชี รายชื่ อ ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ง เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ง
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งให้ผยู ้ นื่ คาร้อง
ทราบภายในสามวันนับแต่วนั ได้รับคาร้อง ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเห็ นว่าผูม้ ีชื่ออยู่ในบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ เลื อกตั้ง ให้มีคาสั่งถอนชื่ อ
ผูน้ ้ ันออกจากบัญชี รายชื่ อผูม้ ี สิท ธิ เลื อกตั้ง และให้นาความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ถ้าเจ้าบ้านผูใ้ ดเห็ นว่าบัญ ชี รายชื่ อผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้งปรากฏชื่ อบุ ค คลอื่ นซึ่ งมิ ได้มี ชื่ อ
อยูใ่ นทะเบียนบ้านของตน เมื่อเจ้าบ้านหรื อผูซ้ ่ ึ งเจ้าบ้านมอบหมายนาหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้
เห็ นว่าไม่มีชื่อบุ คคลนั้นอยู่ในทะเบี ยนบ้าน ให้ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นหรื อคณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้ง แล้วแต่กรณี มีคาสั่งถอนชื่ อบุ คคลนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบ้านหรื อผูซ้ ่ ึ งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ ว
กรณี ต ามวรรคสองหรื อ วรรคสาม ถ้าผูท้ ี่ ถู ก ถอนชื่ อ ออกจากบัญ ชี รายชื่ อ ผูม้ ี สิ ท ธิ
เลือกตั้งมีหลักฐานแสดงว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง และยื่นคาร้องคัดค้านการถูกถอนชื่ อต่อคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ววินิจฉัยโดยเร็ ว คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๑ ในกรณี ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของบุคคลใด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งคาพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผูอ้ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้บนั ทึกไว้ในบัญชี รายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
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มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่มีการถอนชื่ อบุคคลใดออกจากบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งตาม
มาตรา ๓๘ วรรคสอง หรื อมาตรา ๔๐ วรรคสองหรื อวรรคสาม หรื อเพิ่มชื่ อบุคคลใดลงในบัญชีรายชื่อผู ้
มีสิทธิ เลื อกตั้งตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรื อในกรณี ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง
ของบุ ค คลใดตามมาตรา ๔๑ ให้ ผูอ้ านวยการการเลื อ กตั้งประจ าองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น แจ้ง
ต่ อผูอ้ านวยการทะเบี ยนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบี ยนราษฎร เพื่ อแก้ไขบัญชี รายชื่ อผูม้ ี สิ ทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙ ให้ถูกต้องด้วย
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผใู้ ดดาเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ใน
การเลือกตั้งโดยมิชอบ
กรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ สั น นิ ษฐานว่ า เป็ นการย้ า ยบุ ค คลเข้ า มาในทะเบี ย นบ้ า น
เพื่อประโยชน์ในการเลื อกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็ นการย้ายโดยมีเหตุผลอันสมควร
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปซึ่ งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียน
บ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ เลือกตั้งที่จะมีข้ ึนภายในสองปี นับแต่วนั ที่ยา้ ยเข้ามาในทะเบียนบ้าน
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยูอ่ าศัยจริ ง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน

หมวด ๕
ผู้สมัคร การสมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนผู้สมัคร
มาตรา ๔๔ บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้เป็ นผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็ น
เวลาติ ดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งปี นับถึ งวันสมัครรับ เลื อกตั้ง หรื อได้เสี ยภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรื อนและที่ดินหรื อกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นเป็ นเวลา
ติดต่อกันสามปี นับถึงปี ที่สมัครรับเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๔๕ บุคคลผูม้ ีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็ นบุคคลล้มละลาย
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(๓) เป็ นบุคคลผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ เลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรื อ (๔)
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายศาล
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกตั้งแต่สองปี ขึ้นไป และได้พน้ โทษ
มายังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๖) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ไม่วา่ จะได้รับโทษ
หรื อไม่ โดยได้พน้ โทษหรื อต้องคาพิพากษามายังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อถือว่ากระทาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยต้องคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยหรื อกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสี ยงเพื่อถอดถอนสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง
ห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(๑๐) อยูใ่ นระหว่างเสี ยสิ ทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ตามมาตรา ๓๗ หรื อตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา
(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลื อกตั้งสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลื อกตั้งมายังไม่ถึงหนึ่ งปี นับ
แต่ ว ัน ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง อั น เนื่ องมาจากการกระท าการโดยไม่ สุ จริ ตตาม
พระราชบัญ ญัติ น้ ี หรื อ กฎหมายว่า ด้ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับเลือกตั้ง หรื อได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริ ต
(๑๒) เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๑๓) เป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาหรื อเป็ น
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเดียวกัน
หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(๑๔) เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา
(๑๕) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น
หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็ นกรรมการการเลื อกตั้ง กรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น กรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
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มาตรา ๔๖ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผสู ้ มัครยืน่ ใบสมัครต่อผูอ้ านวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
การยื่น ใบสมัค รตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผูส้ มัค รยื่ น หลัก ฐานการสมัค รพร้ อ มกับ ช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๗ เมื่ อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้รับ
ใบสมัค รแล้ว ให้ บ ัน ทึ ก การรั บ สมัค รไว้เป็ นหลัก ฐานและออกใบรั บ ให้ แ ก่ ผูส้ มัค รในวัน นั้น และ
ให้ตรวจสอบหลัก ฐานการสมัค ร คุ ณ สมบัติของผูส้ มัคร และสอบสวนว่าผูส้ มัค รมี สิ ท ธิ ที่ จะสมัค ร
รับ เลื อกตั้งหรื อไม่ ให้เสร็ จสิ้ นภายในเจ็ดวันนับ แต่วนั ปิ ดการรับ สมัค ร ถ้าผูส้ มัครมี สิทธิ ที่ จะสมัคร
รับเลื อกตั้งได้ให้ประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ รับเลื อกตั้งไว้โดยเปิ ดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรื อที่ ว่าการ
อาเภอที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรื อบริ เวณใกล้เคียง
กับที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีชื่อผูส้ มัคร รู ปถ่ายผูส้ มัคร และหมายเลขประจาตัวผูส้ มัคร
ที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๔๘ เมื่อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้ออกใบรับ
ให้แก่ผูส้ มัครตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ งแล้ว ผูส้ มัครจะถอนการสมัครมิได้และให้ค่าธรรมเนี ยมการ
สมัครตกเป็ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๔๙ ผูส้ มัค รผูใ้ ดไม่มี ชื่ อในประกาศตามมาตรา ๔๗ ให้มีสิ ทธิ ยื่นคาร้ องต่อ
คณะกรรมการการเลื อกตั้งภายในสามวันนับแต่วนั ที่ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งในการนี้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาวินิจฉัยโดยเร็ ว และให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น
เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสะดวกรวดเร็ ว ในการรั บ ค าร้ อ งและวิ นิ จ ฉั ย กรณี ตาม
วรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลื อกตั้ง อาจมอบอานาจให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้งประจาจัง หวัด
ดาเนินการแทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๐ ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งผูใ้ ดเห็นว่าผูส้ มัครผูใ้ ดไม่มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง ผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้งผูน้ ้ นั มีสิทธิ ยนื่ คาร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบวันเพื่อให้
ถอนชื่อผูไ้ ม่มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งผูน้ ้ นั และให้นาความในมาตรา ๔๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ให้กาหนดหมายเลขประจาตัวผูส้ มัครเรี ยงตามลาดับก่อนหลังในการมายื่น
ใบสมัคร ถ้ามี ผูส้ มัครมาพร้ อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจบั สลากระหว่างผูส้ มัคร
ที่มาพร้อมกัน
เมื่อได้กาหนดหมายเลขประจาตัวผูส้ มัครตามวรรคหนึ่ งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลข
ประจาตัวผูส้ มัครไม่ได้ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ
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หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารในการก าหนดหมายเลขประจาตัวผูส้ มัค รและการจับ สลาก
ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๕๒ ผูส้ มัครผูใ้ ดประสงค์จะส่ งตัวแทนไปประจาอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยนื่ หนังสื อ
แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นก่อนวันเลื อกตั้ง
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน
มาตรา ๕๓ ตัวแทนผูส้ มัค รต้อ งอยู่ใ นที่ ซ่ ึ ง จัดไว้ ณ ที่ เลื อ กตั้งซึ่ งสามารถมองเห็ น
การปฏิบตั ิงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรื อจับต้องบัตรเลือกตั้ง
หรื อกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งหรื อระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็ นอุปสรรค
แก่การเลือกตั้ง
ตัวแทนผูส้ มัครอาจร้องทักท้วงในเมื่อเห็นว่ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปฏิบตั ิการ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณี เช่นนี้ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกคาทักท้วงนั้นไว้
ถ้าตัวแทนผูส้ มัครกระทาการอันจะเป็ นอุปสรรคแก่การเลื อกตั้ง และกรรมการประจา
หน่ วยเลื อกตั้งได้ตกั เตือนแล้วแต่ยงั ขัดขืน คณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งมี อานาจสั่งให้ตวั แทน
ผูส้ มัครออกไปจากที่เลือกตั้ง

หมวด ๖
ค่ าใช้ จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสี ยงเลือกตั้ง
มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดจานวนเงิ น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผูส้ มัคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ห้ามมิให้ผสู ้ มัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กาหนดตามวรรคหนึ่ ง
จานวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรื อรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สิน
ที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรื อยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง
ของผูส้ มัครโดยผูส้ มัครรับรู้หรื อยินยอม ในกรณี ที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรื อ
ค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่น้ นั
บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้งให้ผสู ้ มัครและผูส้ มัคร
ได้รับ ทราบถึ งการกระท าดังกล่ าวแล้ว ให้ ถื อว่าเป็ นจานวนเงิ นค่ าใช้จ่ายที่ ผูส้ มัครรับรู้ หรื อยินยอม
ตามวรรคสอง เว้นแต่ผสู ้ มัครจะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดว่าไม่ยนิ ยอมให้มีการ
กระทาเช่นว่านั้นภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้รับทราบถึงการกระทาดังกล่าว ในการนี้ ให้คณะกรรมการ
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การเลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนิ นการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสี ยงเลือกตั้งโดยบุคคล
ดังกล่าวอีกต่อไป
มาตรา ๕๕ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลื อกตั้ง ผูส้ มัครต้องยื่นบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่ งรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความจริ งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าจัง หวัด ได้รั บ บัญ ชี ร ายรั บ และรายจ่ า ยตาม
วรรคหนึ่งแล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ที่ทาการองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รายละเอีย ดและวิธี ก ารจัดท าและรั บ รองความถู ก ต้องของบัญ ชี รายรั บ และรายจ่ าย
ตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งกาหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๖ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจาจังหวัดมี เหตุ อนั ควรสงสัยหรื อได้รับแจ้งโดยมี หลักฐานอันสมควรว่า ผูส้ มัครผูใ้ ด
ใช้จ่า ยในการเลื อกตั้ง เกิ น จานวนเงิ น ค่ าใช้จ่ายที่ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจาจังหวัด ประกาศ
กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทาการสอบหาข้อเท็จจริ งโดยเร็ ว ถ้าคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจาจังหวัดเห็ นว่าผูส้ มัครผูน้ ้ นั ใช้จ่ายในการเลื อกตั้งเกิ นจานวนเงิ นค่าใช้จ่ายที่กาหนด
ดังกล่าวให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนิ นคดีตามกฎหมาย พร้ อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และถ้าผูส้ มัครผูใ้ ดได้รับเลือกตั้งหากคณะกรรมการการเลื อกตั้งเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว
ให้มีคาสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไ้ ด้รับเลื อกตั้งผูน้ ้ นั และให้ดาเนิ นการจัดให้มีการเลื อกตั้งใหม่
ส าหรั บ ตาแหน่ งที่ ว่าง แต่ ท้ งั นี้ ไม่ ก ระทบกระเทื อนกิ จการที่ ผูน้ ้ ัน ได้ก ระท าไปในหน้าที่ ก่ อนวัน ที่
ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่
ในกรณี ที่ ผู้ส มัค รผู้ใ ด ไม่ ยื่ น บัญ ชี รายรั บ และรายจ่ า ยตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง
เป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งมี คาสั่งเพิกถอนผลการเลื อกตั้งของผูไ้ ด้รับเลื อกตั้ง
ผูน้ ้ นั และให้ดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สาหรับตาแหน่งที่วา่ ง
กรณี ที่ผวู ้ ่าราชการจังหวัดหรื อนายอาเภอมี เหตุอนั ควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่ อ
ได้ว่าผูส้ มัครผูใ้ ดใช้จ่ายในการเลื อกตั้งเกิ นจานวนเงิ นค่ าใช้จ่ายที่ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้งประจา
จังหวัดประกาศกาหนดให้แจ้งคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดเพื่อดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง
ต่อไป
มาตรา ๕๗ เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณี อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
การดารงตาแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ห้ามมิให้ผสู้ มัครหรื อผูใ้ ดกระทาการเพื่อ
จูงใจผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรื อผูส้ มัครอื่น หรื อให้งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผสู ้ มัครใดด้วยวิธีการดังนี้
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(๑) จัดทาให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรื อจัดเตรี ยมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใดอันอาจคานวณเป็ นเงินได้แก่ผใู ้ ด
(๒) ให้ เสนอให้ หรื อสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรื อสถาบันอื่นใดที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ทาการโฆษณาหาเสี ยงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรื อการรื่ นเริ งต่างๆ
(๔) เลี้ยงหรื อรับจะจัดเลี้ยงผูใ้ ด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิ พลคุกคาม ใส่ ร้าย หรื อจูงใจให้เข้าใจผิด ในเรื่ อง
ใดอันเกี่ยวกับผูส้ มัครใด
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หากเป็ นการเลื อ กตั้ง อัน เนื่ อ งมาจากการครบวาระการด ารง
ตาแหน่ งของสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นห้ามมิ ให้กระทาภายในหกสิ บวันก่ อนวันครบ
วาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
การประกาศนโยบายหรื อการดาเนิ นการตามแนวทางในการแก้ไขปั ญหาตามอานาจ
หน้าที่ของท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มิให้ถือว่าเป็ น
กรณี ตาม (๑) หรื อ (๒)
เพื่อให้การหาเสี ยงเลื อกตั้งเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประกาศเพื่อแนะนาวิธีการหรื อลักษณะต้องห้ามในการหาเสี ยงเลือกตั้งของผูส้ มัครในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผสู ้ มัครจัดยานพาหนะนาผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการ
เลือกตั้งหรื อนากลับจากที่เลือกตั้ง หรื อจัดให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรื อกลับจากที่เลือกตั้งโดย
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าโดยสารหรื อค่าจ้างซึ่ งต้องเสี ยตามปกติ
ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการตามวรรคหนึ่ ง เพื่อจูงใจหรื อควบคุ มให้ผูม้ ีสิ ทธิ เลื อกตั้งไป
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผสู ้ มัครผูใ้ ด
บทบัญ ญัติ ใ นวรรคสอง มิ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ แก่ ก ารที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จัด ยานพาหนะ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
มาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ผใู ้ ดซึ่ งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งหรื อ
กระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลื อกตั้งโดยประการที่อาจเป็ นคุ ณหรื อเป็ นโทษแก่ผสู ้ มัคร ทั้งนี้
เว้นแต่การกระทานั้นเป็ นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรื อเป็ นการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุ จริ ตของผูน้ ้ นั
มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่กระทาการใดๆ อันเป็ นคุณหรื อ
เป็ นโทษแก่ผสู ้ มัคร เว้นแต่เป็ นการกระทาตามอานาจหน้าที่
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ใน กรณี มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อได้ ว่ า มี ก ารฝ่ าฝื นบทบั ญ ญั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง มี อ านาจสั่ ง ให้ เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ยุ ติ ระงับ หรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ข
การกระทาดังกล่ าว ในกรณี จาเป็ นให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผูน้ ้ นั พ้นจากหน้าที่เป็ นการชัว่ คราว หรื อสั่งให้ประจากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด
หรื อที่วา่ การอาเภอ หรื อห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้
เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลื อกตั้งอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด
ดาเนินการแทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ ห้ ามมิ ให้ผูใ้ ดท าการโฆษณาหาเสี ย งเลื อกตั้งโดยวิธีก ารใดๆ อันเป็ นคุ ณ
หรื อเป็ นโทษแก่ ผูส้ มัค ร นับตั้งแต่ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิ กาของวันก่ อนวันเลื อกตั้งหนึ่ งวันจนสิ้ นสุ ดวัน
เลือกตั้ง
มาตรา ๖๒ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใด แล้วมิให้
นากฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้านเมืองมาใช้บงั คับแก่
การโฆษณาหาเสี ยงเลือกตั้ง
การโฆษณาหาเสี ยงเลือกตั้งต้องไม่กระทาโดยวิธีทา พ่น หรื อระบายสี ซ่ ึงข้อความ ภาพ
หรื อรู ปรอยใดๆ หรื อโดยวิธีการปิ ดประกาศ ณ ที่ร้ ัว กาแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้ าหรื อต้นไม้
บรรดาซึ่ งเป็ นทรั พ ย์สิ นของทางราชการ หรื อ ณ บริ เวณที่ เจ้า ของหรื อผู้ค รอบครองทรั พ ย์สิ น
มิได้อนุญาต เว้นแต่เป็ นการปิ ดประกาศ ณ สถานที่ที่กาหนดตามมาตรา ๖๓
ในกรณี ที่มีการโฆษณาหาเสี ยงเลือกตั้งอันเป็ นการฝ่ าฝื นวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองมีอานาจหน้าที่
ทาลาย ปกปิ ด ลบ หรื อล้างข้อความ ภาพ หรื อรู ปรอยดังกล่าว แต่ในกรณี ที่มิใช่ ทรัพย์สินของทางราชการ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีอานาจดังกล่าวเมื่อได้รับคาร้องขอจากเจ้าของหรื อผูค้ รอบครอบทรัพย์สิน
มาตรา ๖๓ เมื่ อได้มี ป ระกาศให้ มี ก ารเลื อกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลื อกตั้ง ใดแล้ว
ให้ เจ้า พนัก งานท้องถิ่ น ตามกฎหมายว่าด้วยการรั ก ษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ของบ้านเมืองกาหนดสถานที่เพื่อปิ ดประกาศโฆษณาหาเสี ยงเลือกตั้งไว้ตามความจาเป็ น
มาตรา ๖๔ เมื่ อ ได้มี ป ระกาศก าหนดที่ เลื อ กตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ ามมิ ใ ห้ ผูใ้ ด
นาสิ่ งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรื อสิ่ งอื่นใด มาปิ ดหรื อแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็ นการดาเนิ นการ
ตามคาสั่งของผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการอานวย
ความสะดวกแก่ผใู ้ ช้สิทธิ เลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณี ที่ มี สิ่ งพิ ม พ์ แผ่นประกาศ หรื อสิ่ งอื่ น ใด ปิ ดหรื อแสดงไว้ภายในที่ เลื อ กตั้ง
อยู่ก่อนหรื อในวันเลื อกตั้งอันเป็ นการฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งทาลาย
ปกปิ ด หรื อนาออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง
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หมวด ๗
การลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๖๕ หี บ บัตรเลื อกตั้ง ให้มี ล ัก ษณะตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้งก าหนด
ซึ่ งต้องกาหนดให้สามารถมองเห็นภายในได้ง่าย
มาตรา ๖๖ บัต รเลื อ กตั้ง ให้ เป็ นไปตามแบบที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ก าหนด
ซึ่ งต้องกาหนดให้มีช่องทาเครื่ องหมายสาหรับผูไ้ ม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๖๗ ในวัน เลื อกตั้งให้ เปิ ดการลงคะแนนเลื อกตั้งตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิ ก า
ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๖๘ ก่อนเริ่ มเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้ง
นับ จานวนบัตรเลื อกตั้งทั้งหมดของหน่ วยเลื อกตั้งนั้น และปิ ดประกาศจานวนบัตรเลื อกตั้งไว้ในที่
เปิ ดเผยและเมื่อถึ งเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลื อกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งเปิ ดหี บบัตร
เลื อกตั้งให้ผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งซึ่ งอยู่ ณ ที่ เลื อกตั้งนั้นเห็ นว่าเป็ นหี บบัตรเลื อกตั้งเปล่าและให้ปิดหี บบัตร
เลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด แล้วให้บนั ทึกการดาเนิ นการดังกล่าวโดยให้ผมู ้ ี
สิ ทธิ เลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าสองคนซึ่ งอยูใ่ นที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่ อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่
มีผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งอยูใ่ นขณะนั้น
มาตรา ๖๙ ในระหว่างเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้ง ซึ่ งประสงค์
จะลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อแสดงบัตรหรื อหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายอันแสดงตนได้ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วให้ใช้แสดงตนตามวรรคหนึ่งได้
เมื่ อกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งตรวจสอบชื่ อในบัญชี รายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งแล้ว
ให้อ่านชื่ อและที่อยูข่ องผูน้ ้ นั ดังๆ ถ้าไม่มีผใู ้ ดทักท้วงให้จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และให้
ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งเป็ นหลักฐานตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด แล้วให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผนู ้ ้ นั
เพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง
ในกรณี ที่มีผทู ้ กั ท้วงหรื อกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งสงสัยว่าผูซ้ ่ ึ งมาแสดงตนนั้น
มิใช่ผมู ้ ีชื่อในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึกการทักท้วงหรื อ
ข้อสงสัยไว้เป็ นหลักฐาน และให้ทาการสอบสวนและวินิจฉัยว่าผูถ้ ูกทักท้วงหรื อผูถ้ ูกสงสัยเป็ นผูม้ ีชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งหรื อไม่ แล้วให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง บันทึกคาวินิจฉัยและ
ลงลายมือชื่อไว้
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มาตรา ๗๐ ในกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งซึ่ งได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาแสดง
ตนเพื่อใช้สิทธิ เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึกการใช้สิทธิ เลือกตั้งไว้ในบัญชี รายชื่ อ
ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
มาตรา ๗๑ การลงคะแนนเลือกตั้งให้ทาเครื่ องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งจัดให้มีก ารอานวยความสะดวกหรื อช่ วยเหลื อในการ
ลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการ
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทาเครื่ องหมาย
ในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๗๓ เมื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งทาเครื่ องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พบั บัตรเลือกตั้ง
เพื่อมิให้ผอู ้ ื่นทราบได้วา่ ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผสู ้ มัครใด แล้วให้นาบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ ลงในหี บบัตร
เลื อกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้ง และให้นาความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง
มาใช้บงั คับกับการนาบัตรเลือกตั้งใส่ ลงในหี บบัตรเลือกตั้งของคนพิการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔ ในระหว่างเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ต้องมิให้ผใู ้ ดเข้าไปในที่เลือกตั้ง เว้นแต่ผมู ้ ีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรื อผูท้ ี่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิ เลือกตั้ง
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดซึ่ งรู ้อยูแ่ ล้วว่าตนไม่มีสิทธิ เลื อกตั้งหรื อไม่มีสิทธิ ลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรื อพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้บตั รที่มิใช่ บตั รเลื อกตั้งซึ่ งกรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้ง
มอบให้ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผใู้ ดนาบัตรเลื อกตั้งออกไปจากที่เลื อกตั้ง เว้นแต่เป็ นการกระทาตามอานาจ
หน้าที่
มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการใดๆ เพื่อเป็ นที่สังเกตไว้ที่บตั รเลือกตั้ง เว้นแต่เป็ น
การกระทาตามอานาจหน้าที่
มาตรา ๗๘ ห้ามมิ ให้ผใู ้ ดนาบัตรเลื อกตั้งใส่ ในหี บบัตรเลื อกตั้ง เว้นแต่เป็ นกรณี ตาม
มาตรา ๗๓
มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการใดๆ ในบัญชี รายชื่ อผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้ง เพื่อแสดง
ว่ามีผมู ้ าแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริ ง
ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการใดๆ อันเป็ นเหตุให้บตั รเลือกตั้งมีจานวนผิดจากความจริ ง
มาตรา ๘๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการใดๆ โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวาง
หรื อหน่ วงเหนี่ ยวมิให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรื อเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรื อมิให้ไปถึง
ณ ที่ดงั กล่าวภายในกาหนดเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง

178
มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ผใู ้ ดจ่าย แจก หรื อให้เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่ผมู ้ ีสิทธิ
เลือกตั้งเพื่อจูงใจมิให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรื อกระทาการใดๆ เพื่อมิให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกตั้ง
ผูใ้ ดมี บ ตั รประจาตัวประชาชนของผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้งผูอ้ ื่ นตั้ง แต่ ส องคนขึ้ นไปไว้ใ น
ความครอบครองโดยไม่มีเหตุอนั สมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง
ให้ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผมู ้ ีสิทธิ เลื อกตั้งผูใ้ ดเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง หรื องดเว้นไม่ลงคะแนนเลื อกตั้งให้แก่
ผูส้ มัครใด
มาตรา ๘๓ ในกรณี ที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้
เนื่ องจากเกิ ดจลาจล อุทกภัย อัคคีภยั หรื อเหตุ สุดวิสัยอย่างอื่ น ถ้าเหตุ ดงั กล่าวเกิ ดขึ้ นก่อนวันเลื อกตั้ง
ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ในตาบลเดียวกันที่
ผูม้ ี สิท ธิ เลื อกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลื อกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่ อาจกาหนดที่ เลื อกตั้งใหม่ใน
ต าบลเดี ย วกัน และไม่ เป็ นการสะดวกที่ ผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ง จะไปลงคะแนนเลื อ กตั้ง ในต าบลอื่ น ให้
ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลื อกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดและคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
โดยเร็ ว
ในกรณี ที่ เหตุ ต ามวรรคหนึ่ งเกิ ดขึ้ น ในวัน เลื อ กตั้ง ให้ ค ณะกรรมการประจาหน่ วย
เลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อผูอ้ านวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยเร็ ว
เมื่ อ ได้ มี ป ระกาศงดการลงคะแนนเลื อ กตั้ง ตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองแล้ ว
ให้ผอู ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจาจังหวัด จัดให้มีก ารลงคะแนนเลื อกตั้งใหม่ในหน่ วยเลื อกตั้งนั้นภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่ สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลื อกตั้งได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลื อกตั้งใหม่
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามวัน และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ ว
มาตรา ๘๔ ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้วา่ การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดจะมิได้เป็ นไป
โดยสุ จริ ตหรื อเที่ยงธรรม ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจ
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น
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เมื่ อได้มี ป ระกาศงดการลงคะแนนเลื อกตั้งตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ผูอ้ านวยการการ
เลื อ กตั้ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
ประจาจังหวัดจัดให้มีการลงคะแนนเลื อกตั้งใหม่ในหน่ วยเลื อกตั้งนั้นภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วนั ที่
ประกาศงดการลงคะแนนเลื อกตั้ง ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน
มาตรา ๘๕ เมื่อถึ งกาหนดเวลาปิ ดการลงคะแนนเลื อกตั้ง ให้คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งประกาศปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ทาเครื่ องหมายในบัตร
เลือกตั้งที่เหลืออยูเ่ พื่อให้เป็ นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนดและกรณี ที่ผมู ้ าแสดงตนขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๖๙เหลืออยูใ่ นที่เลือกตั้งแต่ยงั ไม่ได้รับ
บัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจ่ายบัตรเลือกตั้งให้แก่ผมู ้ าแสดงตนนั้น และเมื่อได้
ทาการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปิ ดช่องใส่ บตั รเลือกตั้ง
ของหี บบัตรเลือกตั้ง
ให้ ค ณะกรรมการประจาหน่ ว ยเลื อ กตั้ง จัด ท ารายการเกี่ ย วกับ จานวนบัต รเลื อกตั้ง
ทั้งหมด จานวนผูม้ าแสดงตนและรั บบัตรเลื อกตั้ง และจานวนบัตรเลื อกตั้งที่ เหลื อ แล้วให้กรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งทุกคนลงลายมือชื่อไว้ และประกาศให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งซึ่ งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งทราบ
มาตรา ๘๖ นับแต่เวลาที่ได้ปิดหี บบัตรเลื อกตั้งเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๖๘
จนถึงเวลาที่ได้เปิ ดหี บบัตรเลือกตั้งเพื่อการนับคะแนนเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผใู ้ ดซึ่ งไม่มีอานาจโดยชอบด้วย
กฎหมายเปิ ด ทาลาย ทาให้เสี ยหาย ทาให้เปลี่ยนสภาพ ทาให้ไร้ประโยชน์หรื อนาไปซึ่ งหี บบัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้ง หรื อเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มาตรา ๘๖/๑๓ เมื่อเสร็ จสิ้ นการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ปิ ดประกาศบัญชี รายชื่ อผูม้ าใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งตามรู ปแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ไว้ที่หน่วยเลือกตั้ง หรื อ ณ สถานที่ที่ใกล้เคียงหน่ วยเลื อกตั้ง แล้วให้กรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งไม่
น้อยกว่าสามคนตามที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมอบหมายเป็ นผูน้ าหี บบัตรเลือกตั้งและเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปยังสถานที่นบั คะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้นโดยเร็ ว
การจัดส่ งหี บบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งต้องจัดทา
เครื่ องหมายเพื่อป้ องกันการเปิ ดหรื อเปลี่ ยนหี บบัตร โดยมีการลงลายมือชื่อกรรมการประจาหน่วยเลื อกตั้ง
ทุกคนกากับไว้ในลักษณะที่สามารถเห็ นได้ง่ายถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรื อทาลาย ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด

๓

มาตรา ๘๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
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การเตรี ยมการจั ด ส่ งและขนส่ งหี บบั ต รเลื อ กตั้ งต้ อ งด าเนิ นการให้ แ ล้ ว เสร็ จ
โดยเร็ วภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้กาหนดไว้
ส าหรั บ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจัง หวัด
ในกรณี ที่หน่ วยเลื อกตั้งใดจัดส่ งหี บบัตรล่วงเลยระยะเวลา ให้กรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งผูไ้ ด้รับ
มอบหมายจัด ท าค าชี้ แจงแสดงเหตุ ผ ลส่ ง ให้ ค ณะกรรมการนับ คะแนนเลื อ กตั้ง พิ จารณาโดยพลัน
หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรก็ให้รับหี บบัตรเลือกตั้งนั้นไว้ดาเนินการนับคะแนน
ต่อไป โดยไม่เป็ นเหตุให้การเลือกตั้งเสี ยไปหรื อก่อให้เกิดความรับผิดใดตามพระราชบัญญัติน้ ี
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด

หมวด ๘
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา ๘๗๔ ให้นบั คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขต
เลื อกตั้งรวมกัน ณ สถานที่นบั คะแนนแห่ งใดแห่ งหนึ่ งเพียงแห่ งเดียว เว้นแต่การเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
โดยตรงจากประชาชน ให้กาหนดสถานที่นบั คะแนนดังนี้
(๑) กรณี ที่ เป็ นการเลื อ กตั้ง ผู ้ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครทุ ก หน่ ว ยเลื อ กตั้ง ที่ อ ยู่
ในเขตท้องที่เดียวกัน ให้กาหนดสถานที่นบั คะแนนแห่งเดียวภายในเขตท้องที่น้ นั
(๒) กรณี ที่ เป็ นการเลื อ กตั้ง นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด ทุ ก หน่ ว ยเลื อ กตั้ง ที่
อยูใ่ นอาเภอเดียวกัน ให้กาหนดสถานที่นบั คะแนนแห่งเดียวภายในอาเภอนั้น
(๓) กรณี ที่ เป็ นการเลื อ กตั้ง นายกเทศมนตรี ให้ ก าหนดสถานที่ นั บ คะแนนของ
ทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่แห่งเดียวภายในเขตเทศบาลนั้น
(๔) กรณี ที่ เป็ นการเลื อ กตั้ง นายกเมื อ งพัท ยา ให้ ก าหนดสถานที่ นั บ คะแนนของ
ทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่แห่งเดียวภายในเขตเมืองพัทยา
(๕) กรณี ที่ เป็ นการเลื อ กตั้ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ ก าหนดสถานที่
นับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่แห่งเดียวภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้น

๔

มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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การรวมนับคะแนนเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นในเขตท้องที่ เขตอาเภอ หรื อเขตองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามวรรคหนึ่ ง ถ้าเขตดังกล่าวมี จานวนราษฎรเกิ นกว่าหนึ่ งแสนคนหรื อมีความ
จาเป็ นตามลักษณะพื้นที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดสถานที่นบั คะแนนเลือกตั้งมากกว่าหนึ่ ง
แห่งตามความเหมาะสมและจาเป็ นก็ได้
ให้เริ่ มนับคะแนนเมื่อได้ส่งหี บบัตรเลื อกตั้งจากทุกหน่ วยเลื อกตั้งในเขตเลื อกตั้งนั้น
มายังสถานที่นบั คะแนนครบถ้วนแล้ว
เมื่อนับคะแนนเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะกรรมการนับคะแนนแสดงผลการนับคะแนน
โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่นบั คะแนนนั้น
ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศกาหนดสถานที่
นับคะแนนเลื อกตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่ อนวันเลื อกตั้ง โดยปิ ดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด
หรื อที่ว่าการอาเภอที่ต้ งั อยู่ในเขตเลื อกตั้ง ที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นสถานที่นบั คะแนน
เลือกตั้ง และสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร
ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
นับคะแนนเลื อกตั้งก่อนวันเลื อกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ งคน และ
กรรมการมี จานวนที่ เพี ย งพอต่ อ การนับ คะแนน ซึ่ งต้อ งไม่ น้อยกว่าหกคน โดยแต่ ง ตั้งจากผูม้ ี สิ ท ธิ
เลือกตั้งและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
มาตรา ๘๘๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่ งต้องมีเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) วิธีปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการรั บหี บบัตรเลื อกตั้ง การตรวจสอบหี บบัตรเลื อกตั้งการเปิ ด
หี บ บัต รเลื อ กตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานเกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง ซึ่ งจะต้อ งให้ ส ามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง ให้ตรงกับจานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้ไปรวมกับที่ได้รับคืนจากหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปยังหน่วย
เลือกตั้งที่ใช้ไปและที่ได้รับคืนจากหน่วยเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้มีการนับคะแนนใหม่
หรื อการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นในกรณี ที่จานวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน
(๒) วิธีการเก็บรักษาหี บบัตรเลื อกตั้งและบัตรเลื อกตั้งเพื่อรอการนับคะแนนเลื อกตั้ง
และเมื่อเสร็ จสิ้ นการนับคะแนน

๕
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(๓) วิธีปฏิบตั ิในการนาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดมารวมกันและการนับบัตรเลือกตั้งซึ่ งต้อง
กาหนดมาตรการที่จะทาให้ไม่สามารถทราบได้วา่ เป็ นการนับบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดในขณะ
นับคะแนนและการนับคะแนนจะต้องกระทาให้แล้วเสร็ จในรวดเดียว โดยห้ามมิให้เลื่อนหรื อประวิง
การนับคะแนน
(๔) วิธีการจัดสถานที่ นับคะแนนเลื อกตั้ง และวิธีการนับคะแนนเลื อกตั้ง ซึ่ งจะต้อง
กระทาโดยเปิ ดเผย เพื่อให้ผอู ้ ยูใ่ นสถานที่นบั คะแนนเลือกตั้งเห็นการนับคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผแู ้ ทนผูส้ มัครรับเลือกตั้งร่ วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ
การนับคะแนนให้เกิดความบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม
(๗) วิธีการตรวจสอบเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
ใดเป็ นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๘) การส่ งผลการนับคะแนนเลื อกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาการใดๆ เพื่อให้บตั รเลือกตั้งที่อยูใ่ นสถานที่นบั คะแนน
เลือกตั้งมีจานวนผิดจากความจริ ง
มาตรา ๙๐ ๖ ให้ค ณะกรรมการนับคะแนน นับ คะแนนสาหรับ บัตรเลื อกตั้ง ที่ไ ด้ทา
เครื่ องหมายในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งและให้ประกาศจานวนบัตรดังกล่าวด้วย
ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามี บตั รเสี ย ให้แยกบัตรเสี ยออกไว้ต่างหาก และห้าม
มิให้นบั บัตรเสี ยเป็ นคะแนนไม่วา่ กรณี ใด
บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิได้ทาเครื่ องหมายใดๆ
(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้วา่ ลงคะแนนเลือกตั้งให้กบั ผูส้ มัครคนใด
(๔) บัตรที่ทาเครื่ องหมายเป็ นที่สังเกตตามมาตรา ๗๗
(๕) บัตรที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสี ยว่า “เสี ย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่า
เป็ นบัต รเสี ย ตามความในอนุ ม าตราใดและให้ ก รรมการนับ คะแนนเลื อกตั้ง ลงลายมื อ ชื่ อก ากับ ไว้
ไม่นอ้ ยกว่าสามคน

๖
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มาตรา ๙๑๗ ห้ามมิให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง
นับคะแนนเลือกตั้งหรื อรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริ ง หรื อกระทาการใด โดยไม่มีอานาจโดย
ชอบด้วยกฎหมายให้บตั รเลือกตั้งชารุ ด เสี ยหายหรื อให้เป็ นบัตรเสี ย หรื อกระทาการใดแก่บตั รเสี ยเพื่อให้
เป็ นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรื อทารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริ ง
มาตรา ๙๒๘ เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็ จสิ้ นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น จานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่มีอยู่ท้ งั หมด จานวนบัตรเลื อกตั้งที่ใช้และจานวนบัตรเลื อกตั้งที่เหลื อจากการลงคะแนน และรี บทา
รายงานผลการนับคะแนนส่ งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดโดยเร็ ว
ให้ ผูอ้ านวยการการเลื อ กตั้ง ประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จัด ท าส าเนาบัญ ชี
ผูม้ าใช้สิทธิ เลื อกตั้ง ซึ่ งปรากฏหลักฐานการมาใช้สิทธิ ในหน่ วยเลื อกตั้งทุกหน่ วยให้แล้วเสร็ จภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ประกาศผลการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น
สาเนาบัญชี ตามวรรคสอง ต้องเก็บรั กษาไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
โดยต้องให้ ผูม้ ี สิ ท ธิ ค ดั ค้านการเลื อกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ มี สิ ท ธิ เข้าถึ งหรื อ คัดส าเนาได้ในทุ ก กรณี
โดยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
การประกาศผลการนับคะแนนเลื อกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งวิธีการ
และระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษาบัตรเลื อกตั้ง และเอกสารหลัก ฐานเกี่ ยวกับ การเลื อกตั้ง ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๓๙ ถ้าการนับคะแนน ณ สถานที่นบั คะแนนไม่สามารถกระทาได้ เนื่ องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภยั หรื อเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ให้ผอู ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ประกาศงดการนับ คะแนนส าหรั บ เขตเลื อ กตั้งนั้น แล้วรายงานต่ อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งโดยเร็ ว เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนดวันและสถานที่นบั คะแนน
ต่อไป โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดงั กล่าวสิ้ นสุ ดลง
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มาตรา ๙๔ ในกรณี ที่ผลการนับคะแนนเลื อกตั้งไม่ตรงกับรายงานการใช้สิทธิ เลื อกตั้ง
ของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ถ้ายังไม่ตรงกันอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะสมควรมีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรื อไม่
มาตรา ๙๕ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่าได้มีการทุจริ ตในการเลือกตั้ง
หรื อการนับคะแนนเลื อกตั้ง หรื อมีหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่าการเลื อกตั้งหรื อการนับคะแนนเลื อกตั้ง
มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตหรื อเที่ ยงธรรม หรื อมี การฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ ให้รายงานต่ อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีคาสั่งให้นบั คะแนนเลือกตั้งใหม่
หรื อให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การทุจริ ตหรื อความไม่สุจริ ตหรื อไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวหรื อการฝ่ าฝื น
มาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับเลือกตั้งหรื อมิได้เป็ นเหตุสาคัญที่ทาให้ผนู ้ ้ นั ได้รับเลือกตั้ง
บทบัญ ญัติตามวรรคสองไม่ เป็ นการตัดอานาจของคณะกรรมการการเลื อกตั้งที่ จะ
ดาเนิ นการสื บสวนสอบสวนหรื อมีคาสั่งตามอานาจหน้าที่ของตน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๙๖ ก่ อนประกาศผลการเลื อกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด
สื บ สวนสอบสวนแล้วเห็ น ว่ามี ห ลัก ฐานอัน ควรเชื่ อได้ว่าผูส้ มัค รผูใ้ ดกระท าการอัน เป็ นการฝ่ าฝื น
พระราชบัญ ญัติน้ ี หรื อมี พ ฤติ ก ารณ์ ที่ เชื่ อได้ว่าผูส้ มัค รผูใ้ ดก่ อให้ผูอ้ ื่ นกระท า สนับ สนุ น หรื อรู้ เห็ น
เป็ นใจให้ บุ ค คลอื่ น กระท าการดัง กล่ า ว หรื อ รู ้ ว่า มี ก ารกระท าดังกล่ าวแล้วไม่ ด าเนิ น การเพื่ อระงับ
การกระท านั้น ถ้าคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจาจัง หวัด เห็ น ว่าการกระท านั้น น่ าจะมี ผ ลให้ ก าร
เลื อกตั้งมิ ได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด รายงานผล
การสื บสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เพื่อพิ จารณาสั่งเพิ กถอนสิ ทธิ เลื อกตั้งผูส้ มัครที่
กระทาการเช่นนั้นทุกรายเป็ นเวลาหนึ่งปี โดยให้มีผลนับแต่วนั ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง
ในการสื บ สวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจาจัง หวัด
อาจตั้ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช่ ว ยด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การสื บ สวนสอบสวนได้ ตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด และให้คณะอนุ กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด
ในกรณี ที่ ป รากฏต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าจัง หวัด ว่า มี ก ารกระท าอัน
เป็ นการฝ่ าฝื นตามวรรคหนึ่ ง ไม่ว่าเป็ นการกระทาของผูใ้ ด ถ้าเห็ นว่าผูส้ มัครผูใ้ ดจะได้รับ ประโยชน์
จากการกระท านั้น คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดมี อานาจสั่ งให้ ผูส้ มัค รผูน้ ้ ันระงับ หรื อ
ดาเนิ นการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริ ตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ กาหนด ในกรณี ที่ผสู ้ มัครผูน้ ้ นั
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ไม่ ด าเนิ น การตามค าสั่ ง ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าจัง หวัด โดยไม่ มี เหตุ อ ัน สมควร
ให้สันนิษฐานว่าผูส้ มัครผูน้ ้ นั เป็ นผูส้ นับสนุนการกระทานั้น
มติ ข องคณะกรรมกรรมการเลื อ กตั้ง เพื่ อ เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ง ตามมาตรานี้ ต้อ งมี
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
เมื่ อ มี ค าสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ง ผู ้ส มัค รคนใดแล้ว ให้ พิ จ ารณาด าเนิ น การให้ มี
การดาเนินคดีอาญาแก่ผสู ้ มัครผูน้ ้ นั ด้วย
ในกรณี ที่มีคาสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งตามมาตรานี้ ภายหลังวันลงคะแนนและผูส้ มัคร
ที่ ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ง ที่ ไ ด้ ค ะแนนเลื อ กตั้ง ในล าดับ ที่ ไ ด้รั บ การเลื อ กตั้ง ในเขตเลื อ กตั้ง นั้ น
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง สั่ ง ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง ใหม่ และให้ น าความในมาตรา ๙๕ วรรคสาม
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หากภายหลัง
มี หลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่าผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งผูใ้ ดกระท าการใดๆ โดยไม่สุ จริ ตเพื่ อให้ตนเองได้รับ
เลื อกตั้งหรื อการเลื อกตั้งหรื อการนับคะแนนเลื อกตั้งในเขตเลื อกตั้งใดมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ ยง
ธรรมหรื อมีการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งผูส้ มัครรับ
เลื อกตั้งผูน้ ้ นั มี กาหนดเวลาหนึ่ งปี หรื อมี คาสั่งให้เลื อกตั้งใหม่หรื อนับคะแนนใหม่ แต่ตอ้ งสั่งภายใน
หนึ่ งปี นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่ความไม่สุจริ ตหรื อไม่เที่ยงธรรมดังกล่าว หรื อการฝ่ าฝื น
มาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับเลือกตั้งหรื อมิได้เห็นเหตุสาคัญที่ทาให้ผนู ้ ้ นั ได้รับเลือกตั้ง
ให้น าความในมาตรา ๙๖ มาใช้บ งั คับ กับ การเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อกตั้งของผูส้ มัครรั บ
เลือกตั้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๙๘ ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้นบั คะแนนเลือกตั้งใหม่และ
ปรากฏผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงผูไ้ ด้รับเลือกตั้ง หรื อในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้มี
การเลื อกตั้งใหม่ ให้ผไู ้ ด้รับเลื อกตั้งเดิ มพ้นจากตาแหน่ งนับแต่วนั ประกาศผลการนับคะแนนเลื อกตั้ง
ใหม่หรื อวันที่มีคาสั่งให้มีการเลื อกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนกิ จการที่ ผนู ้ ้ นั ได้
กระทาไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรื อวันที่มีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งมี อานาจสั่งระงับ การกระท าใดๆ ของผูไ้ ด้รับเลื อกตั้ง
ที่อาจมีผลกระทบต่อการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้
ให้ ผู ้ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ งเป็ นสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น จากการนั บ คะแนนเลื อกตั้ งใหม่ ห รื อ
การเลือกตั้งใหม่ดารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเดิมซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ ง
มาตรา ๙๙ ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๕๖
หรื อเพิกถอนสิ ทธิ เลื อกตั้งผูส้ มัครรับเลือกตั้งผูใ้ ดตามมาตรา ๙๖ หรื อมาตรา ๙๗ ให้ผซู้ ่ ึ งกระทาการฝ่ าฝื น
มาตรา ๕๖ หรื อผูท้ ี่ถูกเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายตามจานวนที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด ซึ่ งต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่

186
ค่าเสี ยหายที่ ได้รับ ชดใช้ตามวรรคหนึ่ ง ให้ตกเป็ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ที่มีการเลือกตั้งใหม่น้ นั
มาตรา ๑๐๐ ในกรณี ที่ มีผูส้ มัครเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นเท่ากับจานวนผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรื อในกรณี ที่มีผสู ้ มัครเป็ นสมาชิ กสภาท้องถิ่ นน้อยกว่าหรื อเท่ากับจานวน
สมาชิ กสภาท้องถิ่ นที่ จะพึงมี ในเขตเลื อกตั้งนั้น ผูส้ มัครจะได้รับเลื อกตั้งต่อเมื่อได้คะแนนเลื อกตั้งไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลื อกตั้งนั้น ในกรณี ที่ผสู ้ มัครได้คะแนนเลื อกตั้ง
น้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งในเขตเลื อกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรื อให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นที่ยงั ขาดอยูใ่ นเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณี ที่ มี ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ นสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น น้ อ ยกว่ า จ านวนสมาชิ ก
สภาท้องถิ่ น ที่ จะพึ งมี ในเขตเลื อกตั้งนั้น และมิ ได้มี ก ารเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาท้องถิ่ นที่ ย งั ขาดอยู่ตาม
วรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดประกาศให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นครบจานวน
มาตรา ๑๐๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๐๐ การเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น ให้ผสู้ มัคร ซึ่ งได้
คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้ง สาหรับการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นในเขตเลือกตั้งที่มี
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นได้หนึ่ งคน ให้ผสู ้ มัครซึ่ งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อก
ตั้งแต่ในเขตเลื อกตั้งที่ มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นได้มากกว่าหนึ่ งคน ให้ผูส้ มัครซึ่ งได้คะแนน
เลื อกตั้งมากที่ สุ ดเรี ยงตามลาดับลงมาในเขตเลื อกตั้งนั้นเป็ นผูไ้ ด้รับ เลื อกตั้งตามจานวนสมาชิ กสภา
ท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณี ที่ มี ผูส้ มัค รได้ค ะแนนเลื อ กตั้งเท่ า กัน อัน เป็ นเหตุ ให้ ไ ม่ ส ามารถเรี ย งล าดับ
ผูไ้ ด้รับ เลื อกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ ง ให้ผูส้ มัครที่ ไ ด้คะแนนเลื อกตั้งเท่ ากันจับ สลากเพื่ อให้ ได้ผูไ้ ด้รับ
เลื อ กตั้ง ครบจ านวนที่ จ ะพึ ง มี ใ นเขตเลื อ กตั้ง นั้ น ซึ่ งต้อ งกระท าต่ อ หน้ า ผู ้อ านวยการการเลื อ กตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด

หมวด ๙
การคัดค้ านการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใด
แล้วหากผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งไม่น้อยกว่าสิ บคน ผูส้ มัคร ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อนายอาเภอ ในเขตเลื อกตั้ง
นั้นเห็นว่าการเลือกตั้งหรื อการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็ นไปโดยทุจริ ตหรื อไม่เที่ยงธรรม
หรื อไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิ ยื่นคาร้องคัดค้านการเลื อกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง
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เพื่อประโยชน์ ในการคัดค้านการเลื อกตั้งหรื อการนับคะแนนเลื อกตั้งตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการการเลื อกตั้งอาจก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก ารและเงื่ อนไขการคัดค้านการเลื อกตั้งหรื อ
การนับคะแนนเลือกตั้งได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งและพิจารณา
แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งหรื อการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตหรื อเที่ยงธรรม หรื อมีกรณี การ
ฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อมีกรณี ที่เชื่ อได้วา่ มีการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการ
การเลื อกตั้งมีคาสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรื อให้มีการเลื อกตั้งใหม่ เว้นแต่ความไม่สุจริ ตหรื อไม่
เที่ยงธรรม หรื อการฝ่ าฝื นดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับเลือกตั้ง หรื อมิได้เป็ นเหตุสาคัญที่ทาให้ผนู ้ ้ นั
ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งยกคาร้องคัดค้าน
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง พิ จ ารณาค าร้ อ งคัด ค้า นตามวรรคหนึ่ งให้ แ ล้ว เสร็ จ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องคัดค้าน ในกรณี จาเป็ นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกิ นสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิ บวัน
ให้นามาตรา ๙๘ มาใช้บงั คับกับกรณี ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งมีคาสั่งให้นบั คะแนน
เลือกตั้งใหม่หรื อให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การพิจารณาคาร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนิ นการ
ไต่สวนและแสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสัง่ ให้หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อราชการส่ วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรื อบุคคลใดมีหนังสื อชี้แจงข้อเท็จจริ งหรื อมาให้ถอ้ ยคา
หรื อส่ งเอกสาร หลักฐาน หรื อพยานหลักฐานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อประกอบการพิ จารณา และมี อานาจ
ขอให้ศาลส่ งเอกสาร หลักฐานและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

หมวด ๑๐
การควบคุมการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ควบคุมและดาเนินการจัดให้
มีการเลือกตั้งให้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๐๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ดาเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
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ให้ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้งกาหนดอานาจหน้าที่ ข องคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจาจังหวัดหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูไ้ ด้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ งให้ชัดเจน โดยคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจาจังหวัดหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูไ้ ด้รับมอบหมายต้องดาเนิ นการ ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลื อกตั้งจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยก็ได้
การมอบอานาจตามวรรคหนึ่ งไม่เป็ นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่
ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติน้ ี ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งเห็ นว่าการดาเนิ นการหรื อ
การสั่งการใดของคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ผูไ้ ด้รับมอบหมาย
มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตหรื อเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง
แก้ไขการดาเนินการหรื อการสั่งการนั้นได้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้กรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรื อ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูไ้ ด้รับมอบหมายมีอานาจเข้าไปในที่เลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๗ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจาจังหวัดหรื อเจ้าหน้า ที่อื่น
ของรัฐผูไ้ ด้รับ มอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็ นว่าคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นหรื อผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกระทาการไปในทางที่อาจ
เกิ ดความเสี ยหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรื ออาจทาให้การเลือกตั้งไม่เป็ นไปโดยสุ จริ ตหรื อเที่ยงธรรม
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาตักเตือนที่ได้ให้ไว้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกรณี จาเป็ น
คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดหรื อเจ้าหน้าที่ อื่นของรั ฐผูไ้ ด้รับ มอบหมายอาจมี ค าสั่ งให้
คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรื อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยุติหรื อระงับการกระทาดังกล่าวไว้ชวั่ คราวได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ งแล้ว ถ้าเห็นด้วยกับรายงาน
ดังกล่าวหรื อเมื่อเหตุตามวรรคหนึ่งปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อานาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อผูอ้ านวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นผูน้ ้ ันพ้นจากหน้าที่ ความรั บผิดชอบและแต่งตั้งบุ ค คลอื่ นปฏิ บตั ิ
หน้าที่แทน
ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรื อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่ น ตามวรรคสอง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้งประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น หรื อ
ผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ส่ งมอบเอกสารหลัก ฐานเกี่ ย วกับ การ
เลือกตั้งและอานวยความสะดวกแก่บุคคลซึ่ งได้รับแต่งตั้ง และให้บุคคลซึ่ งได้รับแต่งตั้งมีอานาจหน้าที่
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เช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อผูอ้ านวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็ จสิ้ น
มาตรา ๑๐๘ ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรื อผูอ้ านวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มี
การดาเนิ น การทางวินัยด้วย ให้แจ้งต่ อ ผูบ้ งั คับ บัญ ชาของคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นเพื่อดาเนิ นการ
ทางวินัย ในการนี้ ให้ใช้ข ้อเท็จจริ งที่ ได้รับ จากคณะกรรมการการเลื อกตั้งเป็ นหลัก ในการพิ จารณา
ดาเนินการทางวินยั

หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๐๙ ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้างผูใ้ ดขัดขวาง หน่ วงเหนี่ ยว หรื อไม่ให้ความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอนั สมควรในการไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ตอ้ งระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ เจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้งหรื อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจา
ที่เลือกตั้งผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิ บปี หรื อปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระท าความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นข้าราชการ พนัก งานหรื อลู ก จ้างของหน่ วย
ราชการหน่ วยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น หรื อเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ของรั ฐ
ให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั ดาเนินการทางวินยั ด้วย
มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการการเมือง สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่ น สมาชิ กสภาท้องถิ่ น หรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูใ้ ด ไม่ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งซึ่ งสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใ ดแจ้งเหตุ ต ามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรื อ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ ง
อันเป็ นเท็จต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นสองปี หรื อ
ปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๑๑๔ ผู้ใ ดกระท าการอัน เป็ นเท็ จ เพื่ อ ให้ ผู ้อื่ น เข้ า ใจผิ ด ว่ า ผู ้ส มั ค รผู ้ใ ด
กระท าการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามพระราชบัญ ญัติน้ ี ต้องระวางโทษจาคุ ก ไม่ เกิ น สองปี หรื อปรั บ
ไม่เกินสี่ หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ถ้า การกระท าตามวรรคหนึ่ งเป็ นการกลั่น แกล้ ง ให้ ผู ้ส มัค รนั้ นถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ
การเลื อกตั้งหรื อเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลื อกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่ห้าปี ถึ งสิ บปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดสิ บปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่ งเป็ นการแจ้งหรื อให้ถอ้ ยคาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่เจ็ดปี ถึ งสิ บปี และปรับตั้งแต่หนึ่ งแสนสี่ หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดยีส่ ิ บปี
ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรื อวรรคสามเป็ นการกระท า หรื อ ก่ อให้ ผูอ้ ื่ น กระท า
สนับ สนุ น หรื อ รู้ เห็ น เป็ นใจของหัว หน้าพรรคการเมื อง ให้ ถื อว่าพรรคการเมื อ งนั้น กระท าการอัน
อาจเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑๕ กรรมการการเลื อ กตั้ง กรรมการการเลื อกตั้งประจาจัง หวัดกรรมการ
การเลื อ กตั้ง ประจ าองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ผูอ้ านวยการการเลื อ กตั้ง ประจ าองค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
นี้ จงใจไม่ปฏิ บตั ิ ตามหน้าที่ หรื อกระทาการอันมิ ชอบด้วยหน้าที่ เพื่อเป็ นคุ ณหรื อเป็ นโทษแก่ผูส้ มัคร
หรื อกระทาการหรื อละเว้นกระทาการโดยทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ต้องระวาง
โทษจาคุ กตั้งแต่หนึ่ งปี ถึ งสิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึ งสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดสิ บปี
ในกรณี ที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทาการตามหน้าที่โดยสุ จริ ตย่อมได้รับความคุม้ ครอง
ไม่ตอ้ งรับผิดทั้งทางแพ่งหรื อทางอาญา
มาตรา ๑๑๖ ผูส้ มัครผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี
ถึ งห้าปี หรื อปรับ ตั้งแต่ส องหมื่ นบาทถึ งหนึ่ งแสนบาท หรื อปรับ เป็ นจานวนสามเท่ าของจานวนเงิ น
ที่เกินจานวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่ากัน
หรื อทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๑๗ ผูส้ มัครผูใ้ ดไม่ยื่นบัญชี รายรั บและรายจ่ายในการเลื อกตั้งต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริ ง
ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ถ้าข้อความในบัญชี รายรับและรายจ่ายที่ ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง เป็ นเท็จ
ผูไ้ ด้รับเลือกตั้งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท
และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
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มาตรา ๑๑๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรื อมาตรา ๙๑
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึ งสองแสนบาทและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดสิ บปี
มาตรา ๑๑๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี หรื อปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๒๐ ผู้ซ่ ึ งมิ ไ ด้มี สั ญ ชาติ ไ ทยผู้ใ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๙ ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๒๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๖๑ หรื อมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจาคุ ก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๖๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหกเดื อน
หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท หรื อปรับแห่ งละหนึ่ งพันบาท แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่ากันหรื อทั้งจา
ทั้งปรับ
ค่าปรับตามวรรคหนึ่ ง ให้นาส่ งเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ความผิด
ได้เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ไขความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
มาตรา ๑๒๓ ผูใ้ ดจงใจกระทาด้วยประการใดๆ ให้บตั รเลือกตั้งชารุ ดหรื อเสี ยหายหรื อ
ให้เป็ นบัตรเสี ย หรื อกระทาด้วยประการใดๆ แก่บตั รเสี ยเพื่อให้เป็ นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ถ้าผูก้ ระท าความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นเจ้าพนักงานผูด้ าเนิ นการเลื อกตั้ง ต้องระวาง
โทษจาคุ กตั้งแต่หนึ่ งปี ถึ งสิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึ งสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดสิ บปี
มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลื อกตั้งจนถึ งเวลาปิ ดการลงคะแนน
เลื อกตั้งกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งผูใ้ ดเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่ นทราบว่าผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งผูใ้ ดมาลงคะแนน
เลื อกตั้งหรื อยังไม่มาลงคะแนนเลื อกตั้ง เพื่อเป็ นคุ ณหรื อเป็ นโทษแก่ ผสู ้ มัคร ต้องระวางโทษจาคุ กไม่
เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๕ ๑๐ ผู้ใ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๘๖ หรื อ มาตรา ๘๖/๑
หรื อจงใจขัด ขวางมิ ให้ มี ก ารส่ ง หี บ บัต รเลื อกตั้ง ไปยังสถานที่ นับ คะแนนเลื อ กตั้ง หรื อ กระท าด้วย
ประการใดๆ เพื่อให้การส่ งหี บบัตรเลือกตั้งล่าช้าต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิ บปี และปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดสิ บปี

๑๐

มาตรา ๑๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ หรื อ
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี หรื อปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาทหรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๒๗ ผู้ใ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ ง ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ตั้ง แต่ ห นึ่ งปี
ถึงสิ บปี หรื อปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึ งสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งมีกาหนดสิ บปี
มาตรา ๑๒๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษจาคุ ก ไม่ เกิ นหกเดื อน หรื อปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณี ที่ผฝู้ ่ าฝื นตามวรรคหนึ่ งเป็ นผูร้ ับหรื อยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อื่นใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระทาดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรื อผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนหรื อในวันเลือกตั้ง ผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งรับโทษ
มาตรา ๑๒๙ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจาองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น หรื อ
ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใ ดขาย จ าหน่ า ย จ่ า ยแจก หรื อ จัด เลี้ ย งสุ ร าทุ ก ชนิ ด ในเขตเลื อ กตั้ง
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิ กาของวันก่ อนวันเลื อกตั้งหนึ่ งวันจนสิ้ นสุ ดวันเลื อกตั้ง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๑ ผู ้ใ ดเล่ น หรื อ จัด ให้ มี ก ารเล่ น การพนั น ขัน ต่ อ ใดๆ เกี่ ย วกับ ผลของ
การเลือกตั้งต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี หรื อปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ ดบังคับ ขู่เข็ญ ขัดขวาง หน่ วงเหนี่ ยว หรื อกระท าด้วยประการใดๆ
อันเป็ นการทาให้ผอู้ ื่นเสี ยสิ ทธิ หรื อไม่สามารถไปสมัครเป็ นสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้
ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่หนึ่ งปี ถึ งห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาทและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๓ สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น ผูใ้ ดได้รับ เลื อ กจากสมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น ด้ว ยกัน
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู ้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจัด ตั้ง องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
โดยไม่ สุ จริ ต และเที่ ย งธรรมเนื่ องจากมี ห ลัก ฐานเชื่ อได้ว่าตนเองได้ก ระท าหรื อ ก่ อ ให้ ผูอ้ ื่ น กระท า
สนับสนุ นหรื อยินยอมหรื อรู้เห็ นเป็ นใจให้ผอู้ ื่น กระทาการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์ อื่ น ใดอัน อาจค านวณเป็ นเงิ น ได้แ ก่ ส มาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ใ ดเพื่ อ จู ง ใจให้ ส มาชิ ก
สภาท้องถิ่นผูน้ ้ นั ลงคะแนนเสี ยงเลือกตนเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื องดเว้นการลงคะแนนเสี ยง เพื่อให้ตน
ได้รับ เลื อกเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นหรื อสมาชิ กสภาท้องถิ่ นผูใ้ ดเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สิ นหรื อ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นเพื่อลงคะแนนหรื องดเว้นการลงคะแนนเลือกผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
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ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ งแสนบาทถึงสี่ แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดสิ บปี
มาตรา ๑๓๔ ผูใ้ ดกระทา หรื อก่อให้ผอู ้ ื่นกระทา หรื อสนับสนุนการให้ สัญญาว่าจะให้
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้สมาชิ กสภาท้องถิ่นลงคะแนนเสี ยงหรื องดเว้นการลงคะแนน
เสี ยงเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นหรื อกลัน่ แกล้งไม่วา่ ด้วยประการใดๆ เพื่อมิให้สมาชิ กสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเป็ นผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดสิ บปี
มาตรา ๑๓๕ ในกรณี ที่ ปรากฏว่ามี การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี เกิ ดขึ้ น
ในเขตเลื อกตั้งใด ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลื อกตั้งหรื อผูส้ มัครในเขตเลื อกตั้งนั้นเป็ นผูเ้ สี ยหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๖ ในกรณี ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติน้ ี แก่การเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นประเภทใดแล้ว ให้บรรดา
บทบัญ ญัติตามพระราชบัญ ญัติน้ ี ย งั ไม่ ใช้บ งั คับ กับ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในประเภทนั้นที่ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใดที่ยงั มีสมาชิ กสภาท้องถิ่ นดารงตาแหน่ งอยูใ่ ห้สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นนั้นยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดารงตาแหน่งของสมาชิ กสภาท้องถิ่นนั้น
ทั้งคณะ
(๒) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใดที่มีการเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นโดยตรงและยังมี
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นดารงตาแหน่งอยู่ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นนั้นดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ด การดารง
ตาแหน่งของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นผูน้ ้ นั
(๓) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นการทัว่ ไปอยูแ่ ล้วก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับและยังดาเนินการไม่แล้วเสร็ จ
ให้ดาเนินการต่อไปได้ และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งคงดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าการดารงตาแหน่งจะสิ้ นสุ ดลง
(๔) ในกรณี ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดมีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่วา่ ง สาหรับ
สมาชิ ก สภาท้องถิ่ นที่ ย งั คงอยู่ในวาระตาม (๑) หรื อสมาชิ ก สภาท้องถิ่ น ที่ ม าจากการเลื อกตั้ง ทัว่ ไป
ตาม (๓) โดยให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกับผูท้ ี่ตนดารงตาแหน่งแทน
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ในระหว่างที่ยงั ไม่นาบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ มี ล ัก ษณะตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายว่าด้ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น นั้น ต่ อไปจนกว่าจะสิ้ นเหตุ ตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔)แล้วแต่ ก รณี และให้น า
บทบัญญัติน้ ีมาใช้กบั การเลือกตั้งทัว่ ไปในครั้งถัดไป
ในกรณี ที่ยงั คงใช้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ที่ ถู ก ยกเลิ ก โดยพระราชกฤษ ฎี กาให้ บ รรดาอ าน าจหน้ า ที่ ของรั ฐ มน ตรี
ว่า การกระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวงมหาดไทย ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด หรื อ นายอ าเภอในส่ ว น
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การเลื อ กตั้งตามกฎหมายดัง กล่ าว เป็ นอานาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ในการนี้ คณะกรรมการการเลื อกตั้งอาจสั่ งเปลี่ ยนแปลงหรื อมอบหมายให้บุ คคลหรื อคณะบุ คคลใด
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่น้ นั แทนก็ได้
มาตรา ๑๓๗ ในกรณี ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติน้ ีแก่การเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นประเภทใดแล้ว ถ้าองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นใดในประเภทนั้นยังมีสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นดารงตาแหน่ งอยู่
แต่มี ว าระการดารงตาแหน่ ง เหลื อ ไม่ถึ ง หกสิ บ วัน ให้เริ่ ม นับ ระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง
ตั้งแต่วนั ที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บงั คับเป็ นต้นไป
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ ง
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติ ใ ห้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง เป็ นผูค้ วบคุ ม และ
ดาเนิ นการจัดหรื อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่นให้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและ
เที่ยงธรรม ประกอบกับมาตรา ๒๘๕ วรรคเจ็ดบัญญัติให้คุณสมบัติของผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งและผูม้ ี สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่ น ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

195
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑
มาตรา ๙ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดได้ดาเนิ นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น โดยมีประกาศให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ และยังดาเนิ นการไม่แล้วเสร็ จ ให้ดาเนิ นการต่อไปโดยยังไม่นาวิธีการนับ
คะแนนการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติน้ ีมาใช้บงั คับ
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดให้
มี ก ารนับ คะแนนการเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาท้องถิ่ น หรื อผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ น ทุ ก หน่ วยเลื อกตั้ง ของแต่ ล ะ
เขตเลื อกตั้งรวมกัน ณ สถานที่ นับคะแนนเดี ยวกันตามวิธีปฏิ บตั ิ ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งกาหนด
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน อันจะเป็ นผลให้การเลือกตั้งเป็ นไป
โดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๑๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๑ ก/หน้า ๑/๕ มกราคม ๒๕๔๗
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
---------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพัท ยา และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น อื่ น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“พนักงานส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่ วนตาบล ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรื อพนักงานของ

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หน้า ๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น อื่ น ที่ มี กฎหมายจัดตั้ง ซึ่ งได้รับ การบรรจุ และแต่งตั้งให้ป ฏิ บ ตั ิ ราชการ
โดยได้รั บ เงิ น เดื อนจากงบประมาณหมวดเงิ น เดื อนขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หรื อ จากเงิ น
งบประมาณหมวดเงิ นอุ ดหนุ นของรัฐบาลที่ ให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนามาจัดเป็ นเงินเดือนของข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

หมวด ๑
การบริหารงานบุคคลในองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
มาตรา ๕ ในองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด แต่ล ะแห่ ง ให้มีค ณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
(๒) หัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดจานวนสามคนจากส่ วนราชการในจังหวัดนั้น
ซึ่ งผูว้ า่ ราชการจังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็ นส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์
ในการบริ หารงานบุคคล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกาหนดส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อใดก็ได้
(๓) ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจานวนสี่ คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดซึ่ งสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด คัดเลือกจานวน
หนึ่งคน ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และผูแ้ ทนข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ซึ่ งคัดเลือก
กันเองจานวนหนึ่งคน
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสี่ คน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู้ความเชี่ ยวชาญในด้าน
การบริ หารงานท้องถิ่ น ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริ หารและการจัดการ
หรื อด้านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
การคัดเลื อกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่ อ
บุคคลจานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุ คคลจานวนหกคนและให้บุคคลทั้งสิ บสองคน
ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือสี่ คน
วิธี ก ารคัด เลื อ กผูแ้ ทนข้า ราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด และผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดกาหนด
ให้ ผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การจัด ให้ มี ก ารคัด เลื อ กผู ้แ ทนข้า ราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
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ให้ ป ลั ด องค์ ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด เป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
มาตรา ๖ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่ สิบปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา
(๔) ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จหรื อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๖) ไม่เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อผูม้ ีตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุ คคลซึ่ งได้ รั บ การคั ด เลื อกเป็ นกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งเป็ นผู้ มี ชื่ ออยู่
ในทะเบียนบ้าน ในเขตจังหวัดนั้นเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
มาตรา ๗ กรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ถ้า กรรมการซึ่ งเป็ นผู ้แ ทนข้า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด หรื อ กรรมการ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ว่างลงให้ดาเนิ นการคัดเลื อกกรรมการแทนตาแหน่ งที่ ว่างโดยเร็ ว ตามหลัก เกณฑ์และ
เงื่อนไขในมาตรา ๕ และให้กรรมการซึ่ งได้รับการคัดเลือกมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของผูซ้ ่ ึงตนแทน
ในระหว่า งที่ ย งั มิ ไ ด้ค ัด เลื อ กกรรมการแทนต าแหน่ ง ที่ ว่า งตามวรรคสองและยัง มี
กรรมการเหลืออยูเ่ กินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๘ กรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ ง
ก่ อนวาระเมื่ อลาออกโดยยื่น หนัง สื อ ลาออกต่อประธานกรรมการ หรื อพ้น จากการเป็ นข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
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มาตรา ๑๐ การประชุ มของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุ ม ถ้ามีการพิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับกรรมการผูใ้ ดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ ้ นั
ไม่มีสิทธิ เข้าประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด อาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการเพื่ อดาเนิ น การใด ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัด
มอบหมายได้
มาตรา ๑๒ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและ
คณะอนุ กรรมการ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กาหนด
การกาหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงปริ มาณงานรายได้และรายจ่ายของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแต่ล ะแห่ ง และสามารถปรั บ ลดหรื อเพิ่ ม ขึ้ นได้ตามความเหมาะสมของ
ปริ มาณงานและสภาพทางการเงินขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดด้วย
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่กาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละด าเนิ นการเกี่ ย วกั บ การบริ หารงานบุ ค คลในองค์ ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด นั้ น
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดคุ ณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจาเป็ นเฉพาะสาหรับข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(๒) กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ ง อัตราเงิ นเดื อนและวิธี การจ่า ยเงิ นเดื อนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
(๔) ก าหนดระเบี ยบเกี่ ยวกับ การบริ ห ารและการปฏิ บ ตั ิ งานของข้าราชการองค์ก าร
บริ หารส่ วนจังหวัด
(๕) กากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนาและชี้ แจง ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้แก่ขา้ ราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
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การด าเนิ น การตาม (๑) ถึ ง (๕) ต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
มาตรา ๑๔ การกาหนดหลักเกณฑ์และการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คคล
ตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอานาจกาหนดให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแห่ งนั้น แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้กรอบ
มาตรฐานทัว่ ไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดกาหนดตามมาตรา ๑๗
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัดกาหนดตามมาตรา ๑๓ ให้ป ระกาศโดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดนั้น
และจัดส่ งสาเนาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดทราบ
มาตรา ๑๕ การออกคาสั่งเกี่ ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนการรับโอน
การเลื่ อนระดับ การเลื่ อนขั้น เงิ น เดื อน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้อ อกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรื อการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุ คคล ให้เป็ นอานาจของนายก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กาหนด แต่สาหรับการออกคาสั่งแต่งตั้ง และการให้ขา้ ราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดก่อน
อานาจในการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คคลตามวรรคหนึ่ ง นายกองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ผบู ้ งั คับบัญชาข้าราชการในตาแหน่งใดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
แห่ งนั้นเป็ นผูใ้ ช้อานาจแทนนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดกาหนด
มาตรา ๑๖ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดแต่ละแห่ งเป็ นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย หรื อรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ผูอ้ านวยการ
สานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น*
(๓) ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจานวนหกคน ซึ่ งคัดเลื อกจากนายกองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดจานวนสามคน และปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจานวนสามคน
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในด้าน
การบริ หารงานท้องถิ่ น ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริ หารและการจัดการ
หรื อด้านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
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การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่ อ
บุคคลจานวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุคคลจานวนเก้าคนและให้บุคคลทั้งสิ บแปดคน
ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน
วิธี ก ารคัดเลื อกผูแ้ ทนองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัดและผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นกาหนด
ให้ป ลัดกระทรวงมหาดไทยมี ห น้าที่ ดาเนิ น การจัด ให้มี ก ารคัดเลื อกนายกองค์ก าร
บริ หารส่ วนจังหวัดหรื อปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็ นผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ให้อธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ น *แต่ งตั้งข้าราชการในกรมการปกครอง
คนหนึ่ งซึ่ งดารงตาแหน่ งไม่ต่ ากว่ารองอธิ บ ดี เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด
กรรมการผู ้แ ทนองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ซึ่ งคัด เลื อ กจากปลัด องค์ก ารบริ ห าร
ส่ วนจังหวัดและกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิมี วาระการดารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับคัดเลื อ ก
อีกได้ และให้นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ให้นาความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผูแ้ ทนข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
และผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม
(๒) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับ
ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๓) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง
(๔) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ ย วกับ อัต ราเงิ น เดื อ นและวิธี ก ารจ่า ยเงิ น เดื อ นและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
(๕) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๖) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั
(๗) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
(๘) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับสิ ทธิ การอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(๙) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ ยวกับ โครงสร้ างการแบ่งส่ วนราชการ วิธีการบริ หาร
และการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และกิ จการอันเกี่ ยวกับการบริ หารงาน
บุคคลในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
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(๑๐) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๑๑) กากับดูแล แนะนาและชี้ แจง ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ แก่ขา้ ราชการองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด
(๑๒) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่พระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นส่ วนรวม การกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการ
โอนหรื อการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดต้อง
กาหนดหลักเกณฑ์ให้ขา้ ราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแต่ละแห่ งมีโอกาสโอนไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ระหว่างองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดด้วยกันได้
มาตรา ๑๘ การกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดกาหนดให้เหมาะสมกับลักษณะการบริ หารและอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด แต่จะต้องอยูภ่ ายใต้มาตรฐานกลางเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นกาหนดตามมาตรา ๓๓ (๑)
มาตรา ๑๙ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ได้กาหนด
มาตรฐานทัว่ ไปแล้ว ให้ใช้เป็ นหลักเกณฑ์กลางสาหรับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดแต่ละแห่งนาไปกาหนดหลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓
ในกรณี ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแห่ งใดกาหนดหลักเกณฑ์
การบริ หารงานบุ คคลหรื อมี ม ติใ ด ๆ ขัดแย้งกับ มาตรฐานทัว่ ไป ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแห่ งนั้นดาเนิ นการ
แก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดไม่ดาเนินการแก้ไขภายในเวลา
อันสมควรหรื อการดาเนิ นการของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจะเกิ ดความ
เสี ยหายอย่างร้ ายแรง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมี อานาจสั่งระงับ
การใช้หลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลหรื อเพิกถอนมติน้ นั ได้
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจัดทาบัญชี
อัตราเงินเดื อนและประโยชน์ ตอบแทนอื่ นของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดในแต่ละระดับ
ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรา ๒๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและ
คณะอนุกรรมการ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา

203

มาตรา ๒๒ ให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้บงั คับกับการบริ หารงานบุคคลสาหรับลูกจ้าง
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดด้วยโดยอนุ โลม ทั้งนี้ โดยให้กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปหลักเกณฑ์หรื อวิธี
ปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด

หมวด ๒
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
มาตรา ๒๓ เทศบาลที่ อ ยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ ง ให้มี คณะกรรมการพนัก งานเทศบาล
ร่ วมกันคณะหนึ่งทาหน้าที่บริ หารงานบุคคลสาหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยูใ่ นเขตจังหวัดนั้นประกอบด้วย
(๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
(๒) หัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดจานวนห้าคนจากส่ วนราชการในจังหวัดนั้น
ซึ่ งผูว้ า่ ราชการจังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็ นส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์
ในการบริ หารงานบุคคล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกาหนดส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อใดก็ได้
(๓) ผูแ้ ทนเทศบาลจานวนหกคน ดังนี้
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่ งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือก
กันเองจานวนสองคน
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่ งนายกเทศมนตรี ใ นเขตจัง หวัด นั้น คัด เลื อ กกัน เอง
จานวนสองคน
(ค) ผูแ้ ทนพนักงานเทศบาล ซึ่ งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลื อกกันเอง
จานวนสองคน
(๔) ผูท้ รงคุ ณ วุฒิจานวนหกคน ซึ่ งคัด เลื อ กจากบุค คลซึ่ ง มีความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
ในด้านการบริ หารงานท้องถิ่ น ด้านการบริ ห ารงานบุ คคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริ ห าร และ
การจัดการหรื อด้านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลของเทศบาล
ในการคัดเลื อกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแ้ ทนพนักงานเทศบาล
ให้ผู ว้ ่า ราชการจัง หวัด มีห น้า ที ่ด าเนิ น การจัด ให้มีก ารคัด เลื อ ก ตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่ อ
บุ คคลจานวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุ คคลจานวนเก้าคนและให้บุ คคลทั้งสิ บแปดคน
ดัง กล่ า วประชุ ม เพื่ อ คัด เลื อกกัน เองให้ เหลื อ หกคน ตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ คณะกรรมกลาง
พนักงานเทศบาลกาหนด
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ให้ ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด แต่ งตั้ง ข้า ราชการหรื อพนัก งานเทศบาลคนหนึ่ งในจังหวัด
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กรรมการซึ่ งเป็ นผู้แ ทนพนั ก งานเทศบาลและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระ
อยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
และมาตรา ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
มาใช้บงั คับกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุ โลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้
อานาจหน้ าที่ ต ามบทบัญ ญัติ ดัง กล่ า วเป็ นอานาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรื อนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๔ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่ ง
เป็ นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่งประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย หรื อรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ผูอ้ านวยการ
สานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น*
(๓) ผูแ้ ทนเทศบาลจานวนหกคน ซึ่ งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรี จานวนสามคนและ
ปลัดเทศบาลจานวนสามคน
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู้ความเชี่ ยวชาญในด้าน
การบริ หารงานท้องถิ่น ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารและการจัดการ หรื อด้านอื่นที่จะเป็ น
ประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลของเทศบาล
การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่ อ
บุคคลจานวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุคคลจานวนเก้าคนและให้บุคคลทั้งสิ บแปดคน
ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผูแ้ ทนเทศบาลและผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นกาหนด
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดาเนิ นการจัดให้มีการคัดเลื อกนายกเทศมนตรี
หรื อปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี เป็ นผูแ้ ทนเทศบาล
ให้อธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ น *แต่ งตั้งข้าราชการในกรมการปกครอง
คนหนึ่งซึ่ งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิ บดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กรรมการผูแ้ ทนเทศบาลซึ่ งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระ
การดารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับคัดเลื อกอี กได้ และให้นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บงั คับกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ด้ว ยโดยอนุ โ ลม ทั้ง นี้ โดยให้ก ารใช้อานาจหน้า ที่ ต ามบทบัญ ญัติ ด งั กล่ า ว เป็ นอานาจหน้า ที่ข อง
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรื อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี

หมวด ๓
การบริหารงานบุคคลในองค์ การบริหารส่ วนตาบล
มาตรา ๒๕ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลที่อยู่ใ นเขตจัง หวัดหนึ่ ง ให้มีค ณะกรรมการ
พนักงานส่ วนตาบลร่ วมกันคณะหนึ่ ง ทาหน้าที่บริ หารงานบุคคลสาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุกแห่ ง
ที่อยูใ่ นเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย
(๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดซึ่ งได้รับมอบหมายเป็ นประธาน
(๒) นายอาเภอหรื อหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดนั้น จานวนแปดคน ซึ่ งผูว้ ่าราชการ
จังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็ นส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริ หาร
งานบุคคล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกาหนดส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(๓) ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนตาบลจานวนเก้าคน ดังนี้
(ก) ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งประธานสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่งประธานกรรมการ
บริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน
(ค) ผูแ้ ทนพนักงานส่ วนตาบลซึ่ งปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดนั้น
คัดเลือกกันเองจานวนสามคน
(๔) ผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู้ความเชี่ ยวชาญในด้าน
การบริ หารงานท้องถิ่ น ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริ หารและการจัดการ
หรื อด้านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่ อ
บุ ค คลจานวนสิ บ ห้า คน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุคคลจานวนสิ บห้าคนและให้บุคคล
ทั้งสามสิ บคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือเก้าคน
วิธี ก ารคัด เลื อ กผูแ้ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบลกาหนด
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ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีหน้าที่จดั ให้มีการคัดเลือกประธานสภาองค์กาบริ หารส่ วนตาบล
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลแล้วแต่กรณี
เป็ นผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตาบลคนหนึ่ งในจังหวัด
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
กรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนพนักงานส่ วนตาบล และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
มาใช้บงั คับกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลด้วยโดยอนุ โลม ทั้งนี้ โดยให้
การใช้ อ านาจหน้ า ที่ ต ามบทบัญ ญัติ ดัง กล่ า วเป็ นอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการกลางพนั ก งาน
ส่ วนตาบล คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล หรื อประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๖ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแต่ละแห่งเป็ นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย หรื อรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนผูอ้ านวยการ
สานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น*
(๓) ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนตาบลจานวนหกคน ซึ่ งคัดเลือกจากประธานกรรมการ
บริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลจานวนสามคน และปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลจานวนสามคน
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การบริ หารงานท้องถิ่ น ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริ หารและการจัดการ
หรื อด้านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อ
บุคคลจานวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุคคลจานวนเก้าคน และให้บุคคลทั้งสิ บแปดคน
ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนตาบลและผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นกาหนด
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ให้ ป ลัด กระทรวงมหาดไทยมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การจัด ให้ มี ก ารคัด เลื อ กประธา น
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล แล้วแต่กรณี เป็ นผูแ้ ทน
องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ให้อธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ น *แต่ งตั้งข้าราชการในกรมการปกครอง
คนหนึ่งซึ่ งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิ บดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล
กรรมการผู ้แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซึ่ งคัด เลื อ กจากปลัด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่ วนตาบลและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
และให้นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บ งั คับ กับ การปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ วน
ตาบลด้วยโดยอนุ โลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดงั กล่ าว เป็ นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล หรื อคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลแล้วแต่กรณี

หมวด ๔
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๗ การบริ หารงานบุ คคลของกรุ งเทพมหานคร ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุ งเทพมหานคร

หมวด ๕
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
มาตรา ๒๘ เมืองพัท ยาให้มีค ณะกรรมการพนัก งานเมืองพัทยาคณะหนึ่ ง ทาหน้าที่
กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาประกอบด้วย
(๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรีเป็ นประธาน
(๒) นายอาเภอหรื อหัวหน้าส่ วนราชการในจังหวัดชลบุรีจานวนสามคนซึ่ งผูว้ ่าราชการ
จังหวัดชลบุรีประกาศกาหนดว่าเป็ นส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริ หาร
งานบุคคล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกาหนดส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(๓) ผูแ้ ทนเมืองพัทยาจานวนสี่ คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ซึ่ งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจานวนหนึ่ งคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแ้ ทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่ งคัดเลือก
กันเองจานวนหนึ่งคน
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(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสี่ คน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู้ความเชี่ ยวชาญในด้าน
การบริ หารงานท้องถิ่ น ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริ หารและการจัดการ
หรื อด้านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลของเมืองพัทยา
การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่ อ
บุคคลจานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุคคลจานวนหกคน และให้บุคคลทั้งสิ บสองคน
ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือสี่ คน
วิธีการคัดเลือกผูแ้ ทนพนักงานเมืองพัทยาและผูท้ รงคุณวุฒิให้นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรีมีหน้าที่ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา
เป็ นผูแ้ ทนพนักงานเมืองพัทยา
ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
กรรมการซึ่ งเป็ นผู้แ ทนพนั ก งานเมื อ งพัท ยาและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระ
การดารงตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับ คัดเลื อกอี ก ได้ และให้น าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ มาใช้บงั คับกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาด้วย
โดยอนุ โ ลม ทั้ ง นี้ โดยให้ ก ารใช้ อานาจหน้ า ที่ ต ามบทบัญ ญัติ ด ัง กล่ า วเป็ นอานาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรื อนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
ให้มีอานาจกาหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยาแต่จะต้องอยูภ่ ายใต้
มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด

หมวด ๖
การบริหารงานบุคคลในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอืน่
มาตรา ๒๙ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น อื่ น ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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หมวด ๗
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการบริ หารงานบุคคลของพนักงานในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์
ของประเทศเป็ นส่ วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอานาจให้แก่ทอ้ งถิ่ นได้ให้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นเรี ยกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เป็ นประธาน
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ งจานวนหกคน ได้แก่ เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อนเลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
(๓) กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวนห้าคน ซึ่ ง คณะรั ฐมนตรี แต่ง ตั้ง จากผูซ้ ่ ึ งมี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญในด้านการบริ หารงานท้องถิ่น ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริ หาร
และการจัดการหรื อด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรื อมีความรู้เป็ นที่ยอมรับ
(๔) ผูแ้ ทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจานวนหนึ่ งคน
ผูแ้ ทนคณะกรรมการกลางพนักเทศบาลจานวนหนึ่งคน ผูแ้ ทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล
จานวนหนึ่งคน ผูแ้ ทนคณะกรรมการข้าราชการกรุ งเทพมหานครจานวนหนึ่งคน ผูแ้ ทนคณะกรรมการ
พนักงานเมืองพัท ยาจานวนหนึ่ งคน และในกรณี ที่มีก ฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่น
ให้มีผแู ้ ทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นนั้น
คัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ให้คดั เลือกจากกรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นของคณะกรรมการนั้น
ให้ หั ว หน้า ส านัก งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ่ น
เป็ นเลขานุคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
ให้นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บงั คับกับการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑ มาใช้บงั คับกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุ โลม
มาตรา ๓๑ ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานกาบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น
ให้กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายชื่ อบุคคลจานวนฝ่ ายละสามคนและให้บุค คล
ทั้งเก้าคนดังกล่ าวประชุ มเพื่อคัดเลื อกกันเอง โดยให้ผูไ้ ด้รับคะแนนสู งสุ ดเป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลื อก
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บุ ค คลที่ จะได้รับ การเสนอชื่ อตามวรรคหนึ่ ง ต้องเป็ นผูซ้ ่ ึ งมี ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ในด้านการบริ หารงานท้องถิ่ น ด้า นการบริ หารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริ หารและ
การจัดการหรื อ ด้า นกฎหมาย ซึ่ ง มีผ ลงานทางวิช าการหรื อ มีค วามรู ้ เ ป็ นที่ย อมรับ และไม่ไ ด้เป็ น
กรรมการของคณะกรรมการกลางข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น หรื อกรรมการของ
คณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น และให้นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บงั คับด้วย
ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดาเนิ นการจัดให้มีการคัดเลือกประธาน
กรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี กาหนด
ในกรณี ที่ได้รายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ นมีวาระ
อยูใ่ นตาแหน่งคราวละหกปี นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงาน
บุคคลส่ วนท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
(๓) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออกโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย บกพร่ อง หรื อไม่สุจริ ตต่อหน้าที่
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
(๕) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก
มาตรา ๓๓ ให้ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุค คลส่ วนท้องถิ่ นมีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุ ณธรรมเกี่ ยวกับการบริ หาร
งานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่ องการแต่งตั้งและการให้พน้ จากตาแหน่ งของพนักงานส่ วนท้องถิ่ น รวมตลอดถึง
การกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่ วนที่เหมาะสมแก่รายได้และ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกาหนดมาตรฐานกลาง
และแนวทางจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทา
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่สามารถบริ หารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของ
แต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้
(๒) กาหนดแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ นเพื่อรองรับการกระจาย
อานาจการปกครองส่ วนท้องถิ่น
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(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔
วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
(๔) ส่ งเสริ มให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรื อวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
(๕) ให้คาปรึ กษา คาแนะนา และพิจารณาปั ญหาเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๖) ประสานงานกับ คณะรัฐมนตรี หน่ วยงานของรัฐ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการกลาง
ข้า ราชการหรื อ พนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่ น และคณะกรรมการข้า ราชการหรื อ พนัก งานส่ ว นท้อ งถิ ่ น
เพื่อส่ งเสริ มให้การบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นมีประสิ ทธิภาพ
(๗) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่น
การกาหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ ง (๑) ให้ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงาน
บุคคลของกรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา ๒๙ ด้วย
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ่ น
เห็นว่าการกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นขัดแย้ง
กับมาตรฐานกลางหรื อแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรื อมี ปัญหาข้อโต้แย้งในการกาหนดหลักเกณฑ์การ
บริ หารงานบุ คคลระหว่างคณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่ นกับคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นแจ้ง
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น หรื อคณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงาน
ส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานกลางและถ้ามิได้มีการดาเนินการใน
เวลาอันสมควรหรื อการดาเนิ นการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่ น หรื อ
คณะกรรมการข้าราชการ หรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นจะเกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อการบริ หารเป็ น
ส่ วนรวมหรื อไม่เป็ นธรรมแก่ขา้ ราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หาร
งานบุคคลส่ วนท้องถิ่นมีอานาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลนั้นได้
มาตรา ๓๕ ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรื อ
พนักงานส่ วนท้องถิ่ น และลูกจ้าง ที่นามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงิ นอุดหนุ นและเงิ นกู้หรื อเงิ นอื่ นใดนั้น
องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง จะก าหนดสู ง กว่า ร้ อยละสี่ สิ บ ของเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้
มาตรา ๓๖ ให้จดั ตั้งสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
ขึ้นในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น และมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
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(๑) รับผิดชอบในงานธุ รการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
(๔) ช่วยเหลือ และให้คาปรึ กษาและแนะนาเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
(๕) จัดประชุ ม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับ
การบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
(๖) จัดทารายงานประจาปี เกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ และในการด าเนิ น งานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ วนท้อ งถิ่ น และ
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
มอบหมาย

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ผูใ้ ดเป็ นข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน
ส่ วนตาบล หรื อพนักงานเมืองพัทยา อยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นข้าราชการหรื อ
พนักงานส่ วนท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติน้ ี ต่อไป โดยได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างและสิ ทธิ และประโยชน์
เช่นเดิม
มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดเป็ นลู กจ้างประจาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริ ห ารส่ วนตาบล หรื อเมื องพัท ยา อยู่ก่ อนวันที่ พ ระราชบัญ ญัติน้ ี ใช้บ ังคับ ให้ ผูน้ ้ ัน เป็ นลู ก จ้างตาม
พระราชบัญญัติน้ ีต่อไป โดยได้รับค่าจ้าง และสิ ทธิ และประโยชน์เช่นเดิม
มาตรา ๓๙ ให้ดาเนินการจัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่ น และคณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงาน
ส่ วนท้องถิ่น และสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ ี
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ในระหว่ า งที่ ย ัง ไม่ มี ค ณะกรรมการข้ า ราชการหรื อพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ให้การบริ หารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้นเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้นจนกว่าจะมี คณะกรรมการข้าราชการหรื อ
พนักงานส่ วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ ี
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ในระหว่างที่ยงั ไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คคลของข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี กา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่งที่เกี่ ยวกับการบริ หาร
งานบุ ค คลของข้า ราชการองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด พนัก งานเทศบาล พนัก งานส่ วนตาบล และ
พนักงานเมืองพัทยา ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั
หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่ มแรกก่อนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ วนท้องถิ่ น ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) และ (๓)
เพื่อทาหน้าที่เท่าที่จาเป็ น
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ดาเนิ นการกาหนดหลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไขการคัดเลื อก
กรรมการตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายในกาหนดเวลาไม่เกิ นเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่ คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๓)
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผูห้ นึ่งเป็ นประธานกรรมการ เพื่อทาหน้าที่
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔)
มาตรา ๔๑ บรรดากิจการที่กาหนดเป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการหรื อ
พนักงานส่ วนท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าได้มีการดาเนิ นการไปแล้วหรื อกาลังดาเนิ นการอยู่ก่อน
วันที่พ ระราชบัญญัติน้ ี ใ ช้บ งั คับ ถ้า การนั้นได้ก ระทาโดยชอบด้วยกฎหมายที่ ใ ช้บ งั คับ อยู่ก่ อนวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ถือว่าการนั้นได้ดาเนินการไปแล้วหรื อกาลังดาเนินการอยูต่ ามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๒ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใดที่ จ่ายเงิ นเดื อน ประโยชน์ตอบแทนอื่ น
และค่าจ้างของข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรา ๓๕
ในวันที่ พ ระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามมาตรา ๓๕ ภายในห้าปี นับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่ยงั มิได้จดั ตั้งสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หาร
งานบุคคลส่ วนท้องถิ่น ให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบตั ิหน้าที่เท่าที่จาเป็ นไปพลางก่อน
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ เนื ่ อ งจากรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ความเป็ นอิ สระในการบริ หารงานบุ คคล
ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่ น สมควรกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
มีคณะกรรมการพนักงานส่ วนท้องถิ่ นของตนเองเพื่อทาหน้าที่ เกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คคลสาหรับ
พนักงานส่ วนท้องถิ่นของตนได้โดยตรง และเพื่อให้มีการกาหนดมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลของ
พนักงานส่ วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและเป็ นธรรม สมควรให้มีองค์กรซึ่ งทาหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ ่ น ไว้ด ้ว ย จึง จาเป็ นต้อ ง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญ ญัติให้ สอดคล้ องกับการโอนอานาจหน้ าที่ของส่ วนราชการให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒
มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญ ญัติระเบี ยบบริ ห ารงานบุ ค คลส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒
ให้แก้ไขคาว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็ น “อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น”
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎี ก าฉบับ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบัญ ญัติปรับ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิ จใหม่ ซึ่ งได้มี
การตราพระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอ านาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่ องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญั ญัติ
ให้โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผดู ้ ารงตาแหน่ งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิ บตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการ
เดิ มมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ ที่
โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุ มตั ิให้เป็ นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
มีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ตอ้ งไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใด
ได้มีการโอนภารกิจของส่ วนราชการหรื อผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็ นของหน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว
โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ ยนชื่ อส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่ งหรื อผูซ้ ่ ึ ง
ปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่ วนราชการเดิม
ที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่ งเป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎี กาดังกล่าวจึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกา

๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรมี กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หน้า ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของตนและมีอานาจออก
กฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรี ซ่ ึงนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็ นประธาน
(๒) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ การคณะกรรมการ
กฤษฎี กา เลขาธิ การ ก.พ. เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ผูอ้ านวยการ
สานักงบประมาณ และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น*
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจานวนสิ บสองคน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดสองคน ผูบ้ ริ หารเทศบาลสามคน ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้าคน และผูบ้ ริ หาร
กรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ หารเมืองพัทยาหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่นที่ มีกฎหมายจัดตั้งขึ้ น
รวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ละประเภทเลื อกกันเองตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี กาหนด
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(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสิ บสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้าน
การบริ หารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่ วนท้องถิ่นในสาขา
รัฐศาสตร์ หรื อรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี กาหนด
ให้หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิ บห้าปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็ นผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๔) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๕) ไม่เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อผูม้ ีตาแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากตาแหน่ งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสื อลาออก
ต่อประธานกรรมการหรื อพ้นจากการเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มี วาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับ
สรรหาเป็ นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่ งว่างลง ให้ส รรหากรรมการแทน และให้ผูซ้ ่ ึ งได้รับ สรรหา
อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ในระหว่างที่ยงั มิได้สรรหากรรมการแทนตาแหน่ งที่วา่ งตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ
เหลืออยูเ่ กินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยืน่ หนังสื อลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
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มาตรา ๑๑ การประชุ มของคณะกรรมการต้องมี กรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ ป ระชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและแผนปฏิบตั ิการ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภา
(๒) กาหนดการจัดระบบการบริ การสาธารณะตามอานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(๓) ปรับปรุ งสัดส่ วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นด้วยกันเอง โดยคานึ งถึ งภาระหน้าที่ ของรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็ นสาคัญ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่ วนกลางและราชการ
ส่ วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่ วนท้องถิ่นหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกาหนดอานาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ
ที่ราชการส่ วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔)
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีการกระจายอานาจการอนุ มตั ิหรื อการอนุ ญาตตามที่มี
กฎหมายบัญ ญัติให้ตอ้ งขออนุ ม ตั ิห รื อขออนุ ญาตไปให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยค านึ งถึ งความ
สะดวก รวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน และการกากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็ นสาคัญ
(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษา
วินยั ทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศข้อบังคับ
ระเบียบ และคาสั่งที่จาเป็ นเพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
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(๙) เร่ งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
คาสั่งที่จาเป็ นเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรั ฐมนตรี ในการจัดสรรเงิ นงบประมาณที่ จดั สรรเพิ่มขึ้ น ให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่ วนกลาง
(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความ
จาเป็ น
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการในกรณี ที่ปรากฏว่าส่ วนราชการ
หรื อรัฐวิสาหกิจไม่ดาเนินการตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(๑๕) ออกประกาศกาหนดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๖) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีและกฎหมายอื่น
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อดาเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ง
เป็ นหนังสื อเรี ยกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่ งข้อมูลหรื อเอกสาร
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรี ยกบุคคลใดๆมาชี้แจงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๕ ให้มีสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
(๓) ร่ วมมือและประสานงานกับราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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(๕) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

หมวด ๒
การกาหนดอานาจและหน้ าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบารุ งรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
(๘) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(๑๑) การบารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่ งเสริ มกีฬา
(๑๕) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
(๑๖) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ย
(๑๙) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
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(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๖ ให้องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดมีอานาจและหน้า ที่
ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนด
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่ งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(๕) การคุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาป่ าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
(๘) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๙) การส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้ าเสี ยรวม
(๑๑) การกาจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู รวม
(๑๒) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่ งทั้งทางบกและทางน้ า
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(๑๔) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(๑๕) การพาณิ ชย์ การส่ งเสริ มการลงทุน และการทากิจการไม่วา่ จะดาเนิ นการเองหรื อร่ วมกับ
บุคคลอื่นหรื อจากสหการ
(๑๖) การสร้ างและบารุ งรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่ อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การส่ งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนส่ งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรี ยบร้อยในจังหวัด
(๒๔) จัดทากิจการใดอันเป็ นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ นเขต
และกิ จการนั้นเป็ นการสมควรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นร่ วมกันดาเนิ นการหรื อให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
จัดทา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒๕) สนับสนุ นหรื อช่วยเหลือส่ วนราชการ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๒๖) การให้บริ การแก่เอกชน ส่ วนราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิสาหกิ จหรื อ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(๒๘) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่น กาหนดให้
เป็ นอานาจและหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๒๙) กิ จการอื่ นใดที่ เป็ นผลประโยชน์ข องประชาชนในท้องถิ่ นตามที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้กรุ งเทพมหานครมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จงั หวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖
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ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รู ป แบบพิ เศษเต็มพื้นที่ จงั หวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะ เพื่ อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีอานาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณะอย่างเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดว่าองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่ วนใด
มาตรา ๒๑ บรรดาอานาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจ
มอบอานาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการแทนได้
ในการดาเนิ นงานตามอานาจและหน้าที่ ที่ ระบุ ไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘
และมาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอาจร่ วมมื อกันดาเนิ นการหรื ออาจร้ องขอให้รัฐหรื อองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดาเนินการแทนได้
มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดาเนิ นการตามอานาจและหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๓
การจัดสรรสั ดส่ วนภาษีและอากร
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรื อนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(๒) ภาษีบารุ งท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่ งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดั เก็บได้หกั ส่ วนที่
ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษี ธุรกิ จเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่ งเมื่ อ
รวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้วไม่เกิ นร้ อยละสามสิ บของอัตราภาษี ที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร
โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
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(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
และค่าแสตมป์ ยาสู บตามกฎหมายว่าด้วยยาสู บ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล โดยออกข้อบัญ ญัติจดั เก็บ เพิ่ ม ขึ้ นในอัตราไม่ เกิ นร้ อยละสามสิ บของอัตราภาษี ที่ก รม
สรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็ นภาษีและค่าแสตมป์ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็ นหน้าที่ของกรม
สรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษี และค่ าธรรมเนี ย มรถยนต์ รวมทั้งเงิ นเพิ่ ม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษี รถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หลังจากหักส่ งเป็ นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละ
สี่ สิบแล้วดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร
ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม
พื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ค) องค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา
ร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมหลังจากหักส่ งเป็ นรายได้ของรัฐ
ในอัตราร้อยละสี่ สิบแล้ว ดังต่อไปนี้
(ก) องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน
ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยีส่ ิ บของเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
(ข) องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อเทศบาลอื่นที่อยูภ่ ายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุ ม
พื้นที่ ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้ อยละสิ บ ของเงิ นค่า ภาคหลวงปิ โตรเลี ยมที่ จดั เก็บได้
ภายในเขต
(ค) องค์การบริ หารส่ วนตาบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา
ร้อยละสิ บของเงินค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขต
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(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๕) ค่าธรรมเนี ยมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๖) ค่าธรรมเนี ยมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิ บ
ของค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ ราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้ตกเป็ น
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นดังกล่าว ในกรณี กฎหมายกาหนดให้เทศบาลเป็ นผูจ้ ดั เก็บค่าธรรมเนี ยม
ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรับ ให้นารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่อยูภ่ ายในเขตจังหวัดตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑๘) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามสัดส่ วนที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๑๙) ค่าธรรมเนี ยมใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่จดั
ให้มีข้ ึน
(๒๐) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
มาตรา ๒๔ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนี ยมและเงินรายได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สาหรับน้ ามันเบนซิ นและน้ ามันที่คล้ายกับน้ ามัน
ดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียมที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด
โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกิ นลิ ตรละสิ บสตางค์สาหรับน้ ามันและกิ โลกรัมละไม่เกินสิ บสตางค์
สาหรับก๊าซปิ โตรเลียม
(๒) ภาษีบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสาหรับยาสู บ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด
โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิ บสตางค์

227
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่ งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกิ นร้อยละสามสิ บของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ จัดเก็บได้หกั ส่ วน
ที่ตอ้ งจ่ายคืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๔) ภาษี ธุรกิ จเฉพาะตามประมวลรั ษ ฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บ เพิ่ม ขึ้ นในอัตรา
ซึ่ งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วไม่เกิ นร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร
โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีและค่าธรรมเนี ยมรถยนต์ รวมทั้งเงิ นเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของ
ค่าภาคหลวงแร่ ที่จดั เก็บได้ภายในเขตขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(๙) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมให้ได้รับการจัดสรร ในอัตรา
ร้อยละยีส่ ิ บของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่จดั เก็บได้ภายในเขตขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบารุ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรี ยกเก็บจากผูพ้ กั ใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๑) ค่าธรรมเนี ยม ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น และให้ตกเป็ นรายได้
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๑๒) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดจัดให้มีข้ ึน
(๑๓) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
มาตรา ๒๕ กรุ งเทพมหานครอาจมี รายได้จากภาษี อากร ค่ าธรรมเนี ยม และเงิ น รายได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรื อนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(๒) ภาษีบารุ งท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๔) ภาษีบารุ งกรุ งเทพมหานครสาหรับน้ ามันเบนซิ นและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิ โตรเลียมที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับรถยนต์ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
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โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิ ตรละสิ บสตางค์สาหรับน้ ามัน และไม่เกิ นกิโลกรัมละสิ บสตางค์
สาหรับก๊าซปิ โตรเลียม
(๕) ภาษีบารุ งกรุ งเทพมหานครสาหรับยาสู บซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิม่ ได้ไม่เกินมวนละสิ บสตางค์
(๖) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่ งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิ บของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดั เก็บได้หกั ส่ วนที่ตอ้ ง
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่จดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
และค่าแสตมป์ ยาสู บตามกฎหมายว่าด้วยยาสู บ ซึ่ งเก็บจากการค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิ บของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็ นภาษีและ
ค่าแสตมป์ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็ นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๒) ค่า ภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ที่ จดั เก็บภายในเขตของกรุ ง เทพมหานคร
ในอัตราร้อยละสี่ สิบของค่าภาคหลวงแร่ ที่กรมทรัพยากรธรณี จดั เก็บได้จริ ง
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิ โตรเลี ยมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลี ยมที่จดั เก็บภายในเขตของ
กรุ งเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่ สิบของค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณี จดั เก็บได้จริ ง
(๑๔) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วย
การควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๕) ค่าธรรมเนี ยมบารุ งกรุ งเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรี ยกเก็บจากผูพ้ กั ในโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) ค่าธรรมเนี ยมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
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(๑๘) ค่าธรรมเนี ยมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจดั เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิ บ
ของค่าธรรมเนียมที่จดั เก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ ราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๙) ค่าธรรมเนี ยม ค่าใบอนุ ญาต และค่าปรั บในกิ จการที่ กฎหมายมอบหมายหน้าที่ ให้
กรุ ง เทพมหานครเป็ นเจ้า หน้า ที่ดาเนิ นการภายในเขตของกรุ งเทพมหานคร และให้ตกเป็ นรายได้ของ
กรุ งเทพมหานคร
(๒๐) ค่าธรรมเนี ยมใดๆ ที่เรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะที่
กรุ งเทพมหานครจัดให้มีข้ ึน
(๒๑) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นของกรุ งเทพมหานคร
มาตรา ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครอง
รู ปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จงั หวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา ๒๓
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่นที่ มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครองรู ปแบบพิเศษ
เต็มพื้นที่จงั หวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกาหนดให้เป็ นภาษีและอากรร่ วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
หรื ออาจกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดเก็บเพิ่มได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภาระหน้าที่
และงบประมาณจากราชการส่ วนกลางมายังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
การจัดสรรสั ดส่ วนภาษี และอากรตามวรรคหนึ่ งในแต่ล ะปี ให้คณะกรรมการพิ จารณา
ก าหนดโดยค านึ ง ถึ ง ภาระหน้ าที่ ข องรั ฐ กับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และระหว่า งองค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็ นสาคัญ
มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภค
(๓) รายได้จากการพาณิ ชย์และการทากิจการ ไม่วา่ จะดาเนิ นการเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่น
หรื อจากสหการ
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนี ยม ค่าใบอนุ ญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรื อรายได้อื่นใดตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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(๕) ค่าบริ การ
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(๘) รายได้จากการจาหน่ายพันธบัตร
(๙) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรื อนิติบุคคลต่างๆ
(๑๐) เงินกูจ้ ากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู ้ ุทิศให้
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรื อเงินค่าตอบแทน
(๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิ น หรื อรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิ จที่ดาเนิ นการ
เพื่อมุ่งหากาไรในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกู้เงิ นจากองค์การ หรื อนิ ติบุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกู้เงิ น
ตาม (๑๐) และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็ นข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ การกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธี การ เงื่ อนไข อัตราการจัดสรร การนาส่ งเงิ นรายได้และการได้รับเงิ นรายได้สาหรั บ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่ ก ารก าหนดรายได้ข ององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเรื่ องใดมี ก ฎหมายอื่ น
บัญญัติไว้และเป็ นการกาหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเรื่ องเดี ยวกับที่ บญ
ั ญัติไว้แล้วใน
บทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัติ ตามหมวดนี้ บงั คับ
แทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถ้าการกาหนดรายได้ในเรื่ องใดมีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนาส่ งเงิ นรายได้และการได้รับเงิ นรายได้ใช้บงั คับอยู่แล้ว ให้ใช้บงั คับตาม
กฎหมายเช่นว่านั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แต่ถา้ การกาหนด
รายได้ในเรื่ องใดยังไม่มีกฎหมายเช่ นว่านั้น ให้การกาหนดรายได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ มีผลใช้บงั คับ
เมื่อมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรื อรายได้อื่นใด เพื่อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๔
แผนการกระจายอานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ดาเนิ นการดังนี้
(๑) ให้ดาเนิ นการถ่ายโอนภารกิจการให้บริ การสาธารณะที่รัฐดาเนิ นการอยูใ่ นวันที่พระราช
บัญญัติน้ ีใช้บงั คับแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภายในกาหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เป็ นการดาเนิ นการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
หรื อภารกิจที่รัฐจัดให้บริ การในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในสี่ ปี
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริ การในเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและกระทบถึง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ให้ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในสี่ ปี
(ค) ภารกิจที่เป็ นการดาเนิ นงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ น
ภายในสี่ ปี
(๒) กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริ การสาธารณะของรัฐและขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอานาจและหน้าที่ที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติน้ ี ให้ช ัดเจน โดยในระยะแรกอาจกาหนดภารกิ จขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้
แตกต่างกันได้ โดยให้เป็ นไปตามความพร้ อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ละแห่ ง ซึ่ งต้องพิจารณา
จากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้น จานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตลอดจนคุณภาพในการให้บริ การที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ บปี
(๓) กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐทาหน้าที่ประสานความร่ วมมือและช่ วยเหลื อ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(๔)๒ กาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุ น และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นเพื่ อให้ส อดคล้องกับการดาเนิ นการตามอานาจและหน้าที่ ข ององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
แต่ ล ะประเภทอย่า งเหมาะสม โดยตั้ง แต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้น ไป ให้ อ งค์ก รปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น มี รายได้คิ ด เป็ นสั ด ส่ วนต่ อ รายได้สุ ท ธิ ข องรั ฐ บาลไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า และโดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้สุทธิ ของรัฐบาลใน

๒

มาตรา ๓๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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อัตราไม่ น้อยกว่าร้ อยละสามสิ บ ห้า โดยการจัดสรรสัดส่ วนที่ เป็ นธรรมแก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
และคานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นด้วย
การเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ต่ อ รายได้ สุ ท ธิ ข องรั ฐ บาล
ตามวรรคหนึ่ งให้ เพิ่ ม ขึ้ นตามระยะเวลาที่ เหมาะสมแก่ ก ารพัฒ นาให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สามารถดาเนิ นกิ จการบริ การสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็ นไปตามภารกิ จที่ ถ่ายโอนให้แก่ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป แต่ไม่วา่ กรณี จะเป็ น
ประการใดเงินอุดหนุนที่จดั สรรให้ตอ้ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับ
การจัดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในส่ วนที่เกี่ ยวกับการบริ การสาธารณะในเขต
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้รัฐจัดสรรเงิ นอุดหนุ นให้เป็ นไปตามความจาเป็ นและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๓๑ ในการดาเนิ นการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ถ้ามี
กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็ นผลทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่อาจดาเนิ นการตามอานาจ
และหน้าที่ ได้ดว้ ยตนเอง หรื อมี ลกั ษณะเป็ นการซ้ าซ้อนกับการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการให้บริ การสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันและคณะกรรมการ
พิจารณาเห็ นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรี เพื่อดาเนิ นการให้มี
การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อกาหนด ขั้นตอนการกระจาย
อานาจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยอย่า งน้อยต้องมี ส าระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดรายละเอียดของอานาจหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบจะต้องกระทา โดยในกรณี ใดเป็ นอานาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของ
รัฐหรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้กาหนดแนวทางวิธีปฏิบตั ิเพื่อประสานการดาเนินการ
ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนิ นการในการจัดสรรสัดส่ วนภาษีและอากรให้เพียงพอ
แก่การดาเนิ นการตามอานาจและหน้าที่ที่กาหนดให้เป็ นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริ การสาธารณะเป็ นส่ วนรวมด้วย
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรื อจัดให้มีกฎหมายที่จาเป็ นเพื่อดาเนินการตาม
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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(๔) จัดระบบการบริ หารงานบุคคลu3586 .ององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยกาหนดนโยบาย
และมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนภูมิภาคไปสู่ ส่วนท้องถิ่น โดยการ
สร้างระบบการถ่ายเทกาลังคนสู่ ทอ้ งถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม
แผนปฏิบตั ิการตามวรรคหนึ่ งต้องกาหนดรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิ และกาหนดหน่ วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนินการให้ชดั เจนด้วย
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการตามมาตรา ๓๒ แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับต่อไป
แผนปฏิ บ ัติ ก ารที่ ป ระกาศใช้บ ัง คับ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ผ ลผู ก พัน หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการนั้น
ในกรณี ที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบตั ิการใช้บงั คับคณะกรรมการ
อาจดาเนินการปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์น้ นั ได้
ให้ค ณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบ ตั ิงานตามแผนปฏิบ ตั ิก ารและรายงานให้
คณะรัฐมนตรี ทราบทุกปี ในกรณี ที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการได้ให้คณะกรรมการ
รายงานให้คณะรัฐมนตรี ทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาหนดอานาจและหน้าที่และการจัดสรร
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นภายหลังที่ ได้ดาเนิ นการตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกิ นห้าปี นับแต่วนั ที่ มีการกาหนด
อานาจและหน้าที่หรื อวันที่ มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิ จารณาถึ งความเหมาะสมของการก าหนด
อานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพื่อกระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการจัดทาแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบตั ิ
การตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรรมการเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่ มแรก ให้นายกรัฐมนตรี จดั ให้มีการเลือกผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่ มแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี นายกรัฐมนตรี อาจมีคาสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร
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ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บญั ญัติให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ เพื่อพัฒนาการกระจาย
อานาจให้แก่ทอ้ งถิ่ นเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยมี สาระสาคัญเกี่ ยวกับการกาหนดอานาจหน้าที่ ในการจัดระบบ
การบริ การสาธารณะ และการจัดสรรสั ดส่ วนภาษี และอากรขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น และให้มี
คณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และผูท้ รงคุณวุฒิ มีจานวนฝ่ ายละเท่ากันเพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

235
*พระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้ องกับการโอนอานาจหน้ าที่ของส่ วนราชการให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓
มาตรา ๓๗ ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคาว่า “อธิ บดี กรมการปกครอง” เป็ น “อธิ บ ดี กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่ งได้มีการตราพระราช
กฤษฎี ก าโอนกิ จการบริ หารและอานาจหน้าที่ ข องส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่ องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติให้โอนอานาจหน้าที่ ของ
ส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผดู ้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่
โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักการที่ ป รากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎี กาดังกล่ าว จึ งสมควรแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพื่อให้ผเู ้ กี่ ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่ ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิ จของส่ วนราชการหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็ นของหน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มี
การเปลี่ ยนชื่ อส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่ งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของส่ วนราชการให้ตรงกับ
การโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่ ม ผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการให้ ตรงตามภารกิ จที่ มี ก ารตัดโอน
จากส่ วนราชการเดิ มมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่ วนราชการเดิ ม ที่ มี การยุบ เลิ ก แล้ว ซึ่ งเป็ น
การแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๓

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ การปฏิ บตั ิ ตามแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่กาหนดไว้ไม่อาจดาเนิ นการ
ได้ตามกาหนดระยะเวลา ทาให้การกาหนดสัดส่ วนรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐
(๔) แห่ งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งในการถ่ายโอนภารกิ จสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดสัดส่ วน
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้เป็ นไปตามสภาพข้อเท็จจริ งนั้น และยังคงเป้ าหมายการเพิ่ ม
สั ด ส่ ว นรายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ไ ด้ รั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสามสิ บห้ า ไว้เช่ น เดิ ม
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒ ก/หน้า ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็ นปี ที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติข้ ึ น ไว้โดยค าแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่ในกรณี ที่กฎหมายใดกาหนดวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองเรื่ องใดไว้โดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็ นธรรมหรื อมีมาตรฐานในการปฏิ บตั ิราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในพระราชบัญญัติน้ ี

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
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ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บงั คับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุ ทธรณ์ หรื อโต้แย้งที่ กาหนด
ในกฎหมาย
มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ ีมิให้ใช้บงั คับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) องค์กรที่ใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ในงานทางนโยบายโดยตรง
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(๖) การดาเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
(๗) การดาเนิ นงานเกี่ยวกับราชการทหารหรื อเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ทางยุทธการร่ วมกับ
ทหารในการป้ องกันและรักษาความมัน่ คงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
(๘) การดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๙) การดาเนินกิจการขององค์การทางศาสนา
การยกเว้นไม่ให้นาบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับแก่ การดาเนิ นกิ จการใด
หรื อ กับ หน่ ว ยงานใดนอกจากที่ ก าหนดไว้ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ ต ราเป็ นพระราชกฤษฎี ก าตามข้อ เสนอ
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรี ยมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองหรื อกฎ และรวมถึงการดาเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ ี
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรี ยมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีคาสัง่ ทางปกครอง
“คาสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(๑) การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็ นการสร้ างนิ ติสัมพันธ์ข้ ึ น ระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรื อมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิ หรื อหน้าที่ของ
บุคคล ไม่วา่ จะเป็ นการถาวรหรื อชัว่ คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
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(๒) การอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็ นการทัว่ ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดหรื อ
บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสาหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิ ทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรื อนิติบุคคล ซึ่ งใช้อานาจหรื อได้รับมอบ
ให้ใช้อานาจทางปกครองของรัฐในการดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อกิจการอื่นของรัฐหรื อไม่ก็ตาม
“คู่กรณี ” หมายความว่า ผูย้ ื่นคาขอหรื อผูค้ ดั ค้านคาขอ ผูอ้ ยู่ในบังคับหรื อจะอยู่ในบังคับ
ของคาสั่งทางปกครอง และผูซ้ ่ ึ งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่ องจากสิ ทธิ ของผูน้ ้ นั จะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคาสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง
และประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง”
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ ง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิ การ
คณะรั ฐ มนตรี เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อ น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าและ
ผูท้ รงคุณวุฒิอีกไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยแต่ ง ตั้ง
จากผูซ้ ่ ึ งมีความเชี่ ยวชาญในทางนิ ติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน แต่ผนู ้ ้ นั ต้องไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าแต่ ง ตั้ง ข้าราชการของส านัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการ
นั้นปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติให้ออกหรื อเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖
มาตรา ๑๐ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทาหน้าที่เป็ นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
วิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุ รการ งานประชุ ม การศึ กษาหาข้อมูลและกิ จการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) สอดส่ องดูแลและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ให้คาปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ตามที่บุคคลดังกล่าว
ร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองกาหนด
(๓) มีหนังสื อเรี ยกให้เจ้าหน้าที่หรื อบุ คคลอื่นใดมาชี้ แจงหรื อแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณาได้
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรื อประกาศตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี เสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครั้งคราว
ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิราชการ ทางปกครองให้
เป็ นไปโดยมีความเป็ นธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
(๖) เรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

241

หมวด ๒
คาสั่ งทางปกครอง
----------------ส่ วนที่ ๑
เจ้ าหน้ าที่
มาตรา ๑๒ คาสั่งทางปกครองจะต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมีอานาจหน้าที่ในเรื่ องนั้น
มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดงั ต่อไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็ นคู่กรณี เอง
(๒) เป็ นคู่หมั้นหรื อคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็ นญาติของคู่กรณี คือ เป็ นบุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานไม่วา่ ชั้นใดๆ หรื อเป็ นพี่นอ้ งหรื อ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรื อเป็ นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรื อผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูแ้ ทนหรื อตัวแทนของคู่กรณี
(๕) เป็ นเจ้าหนี้หรื อลูกหนี้ หรื อเป็ นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณี อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณี ตามมาตรา ๑๓ หรื อคู่กรณี คดั ค้านว่าเจ้าหน้าที่ผใู ้ ดเป็ นบุ คคลตาม
มาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั หยุดการพิจารณาเรื่ องไว้ก่อน และแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อตนขึ้นไปชั้นหนึ่ ง
ทราบ เพื่อที่ผบู ้ งั คับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคาสัง่ ต่อไป
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิ บตั ิหน้าที่แทน
ผูท้ ี่ถูกคัดค้านให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ เมื่อมีกรณี ตามมาตรา ๑๓ หรื อคู่กรณี คดั ค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มี
อานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลกั ษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเหตุคดั ค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผูถ้ ูกคัดค้านเมื่อได้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ งและตอบข้อ
ซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม
ถ้า คณะกรรมการที่ มี อ านาจพิ จ ารณาทางปกครองคณะใดมี ผู ้ถู ก คัด ค้า นในระหว่ า ง
ที่กรรมการผูถ้ ูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคน
ที่ไม่ถูกคัดค้าน
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ถ้าที่ประชุ มมีมติให้กรรมการผูถ้ ูกคัดค้านปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิ บตั ิหน้าที่ต่อไปได้ มติดงั กล่าวให้กระทา
โดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็ นที่สุด
การยืน่ คาคัดค้านและการพิจารณาคาคัดค้านให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในกรณี มีเหตุอื่นใดนอกจากที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรื อกรรมการ
ในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองซึ่ งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครอง
ไม่เป็ นกลาง เจ้าหน้าที่หรื อกรรมการผูน้ ้ นั จะทาการพิจารณาทางปกครองในเรื่ องนั้นไม่ได้
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้าผูน้ ้ นั เห็ นเองว่าตนมีกรณี ดงั กล่าว ให้ผนู ้ ้ นั หยุดการพิจารณาเรื่ องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรื อประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้ามีคู่กรณี คดั ค้านว่าผูน้ ้ นั มีเหตุดงั กล่าว หากผูน้ ้ นั เห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คดั ค้านนั้น
ผูน้ ้ นั จะทาการพิจารณาเรื่ องต่อไปก็ได้แต่ตอ้ งแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อตนขึ้ นไปชั้นหนึ่ งหรื อประธาน
กรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั หรื อคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่ งผูน้ ้ นั
เป็ นกรรมการอยู่มีคาสั่งหรื อมี มติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณี ว่าผูน้ ้ นั มี อานาจในการพิจารณาทางปกครอง
ในเรื่ องนั้นหรื อไม่
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ การกระทาใดๆ ของเจ้าหน้าที่หรื อกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณา
ทางปกครองที่ ได้กระท าไปก่ อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสี ยไป เว้นแต่
เจ้าหน้าที่ผเู้ ข้าปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูถ้ ูกคัดค้านหรื อคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณี
จะเห็นสมควรดาเนินการส่ วนหนึ่งส่ วนใดเสี ยใหม่ก็ได้
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นามาใช้บงั คับกับกรณี ที่มีความจาเป็ น
เร่ งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสี ยหายต่อประโยชน์สาธารณะหรื อสิ ทธิ ของบุคคล จะเสี ยหายโดยไม่มี
ทางแก้ไขได้ หรื อไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูน้ ้ นั ได้
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มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรื อกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณา
ทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามหรื อการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็ นเหตุให้ผู้
นั้นต้องพ้นจากตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งเช่นว่านี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผนู ้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิไปตาม
อานาจหน้าที่
มาตรา ๒๐ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้หมายความ
รวมถึ ง ผู ้ซ่ ึ งกฎหมายก าหนดให้ มี อ านาจก ากั บ หรื อควบคุ ม ดู แ ลส าหรั บ กรณี ของเจ้า หน้ า ที่ ที่ ไ ม่ มี
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรี สาหรับกรณี ที่เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั เป็ นรัฐมนตรี

ส่ วนที่ ๒
คู่กรณี
มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรื อนิติบุคคล อาจเป็ นคู่กรณี ในการพิจารณาทางปกครอง
ได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรื ออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๒๒ ผูม้ ีความสามารถกระทาการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้จะต้องเป็ น
(๑) ผูซ้ ่ ึงบรรลุนิติภาวะ
(๒) ผูซ้ ่ ึ งมีบทกฎหมายเฉพาะกาหนดให้มีความสามารถกระทาการในเรื่ องที่กาหนดได้แม้
ผูน้ ้ นั จะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรื อความสามารถถูกจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
(๓) นิติบุคคลหรื อคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผูแ้ ทนหรื อตัวแทนแล้วแต่กรณี
(๔) ผูซ้ ่ ึ งมีประกาศของนายกรัฐมนตรี หรื อผูซ้ ่ ึ งนายกรัฐมนตรี มอบหมายในราชกิจจานุ เบกษา
กาหนดให้มีความสามารถกระทาการในเรื่ องที่กาหนดได้ แม้ผนู ้ ้ นั จะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรื อความสามารถ
ถูกจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณี ตอ้ งมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณี
มีสิทธินาทนายความหรื อที่ปรึ กษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
การใดที่ทนายความหรื อที่ปรึ กษาได้ทาลงต่อหน้าคู่กรณี ให้ถือว่าเป็ นการกระทาของคู่กรณี
เว้นแต่คู่กรณี จะได้คดั ค้านเสี ยแต่ในขณะนั้น
มาตรา ๒๔ คู่กรณี อาจมีหนังสื อแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่ งบุ คคลใดซึ่ งบรรลุ นิติภาวะ กระทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กาหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่
จะดาเนิ นกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณี ได้เฉพาะเมื่อเป็ นเรื่ องที่ผนู ้ ้ นั มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้อง
ทาการนั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งให้กระทาการแทนทราบด้วย
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หากปรากฏว่าผูไ้ ด้รับ การแต่ งตั้งให้ก ระทาการแทนผูใ้ ดไม่ ทราบข้อเท็จจริ งในเรื่ องนั้น
เพี ยงพอหรื อมี เหตุ ไม่ ควรไว้วางใจในความสามารถของบุ คคลดังกล่ าวให้เจ้าหน้าที่ แจ้งให้คู่ กรณี ท ราบ
โดยไม่ชกั ช้า
การแต่ ง ตั้ ง ให้ ก ระท าการแทนไม่ ถื อ ว่ า สิ้ นสุ ดลงเพราะความตายของคู่ ก รณี หรื อ
การที่ความสามารถหรื อความเป็ นผูแ้ ทนของคู่กรณี เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผสู ้ ื บสิ ทธิ ตามกฎหมายของคู่กรณี
หรื อคู่กรณี จะถอนการแต่งตั้งดังกล่าว
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่มีการยื่นคาขอโดยมี ผูล้ งชื่ อร่ วมกันเกิ นห้าสิ บ คนหรื อมี คู่ก รณี เกิ น
ห้าสิ บคนยืน่ คาขอที่มีขอ้ ความอย่างเดียวกันหรื อทานองเดียวกัน ถ้าในคาขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็ นตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าวหรื อมีขอ้ ความเป็ นปริ ยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผูท้ ี่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็ นตัวแทน
ร่ วมของคู่กรณี เหล่านั้น
ในกรณี ที่มีคู่กรณี เกิ นห้าสิ บคนยื่นคาขอให้มีคาสั่งทางปกครองในเรื่ องเดี ยวกัน โดยไม่มี
การกาหนดให้บุคคลใดเป็ นตัวแทนร่ วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่ องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณี
ฝ่ ายข้างมากเห็ น ชอบเป็ นตัวแทนร่ วมของบุ ค คลดัง กล่ า ว ในกรณี น้ ี ให้ น า มาตรา ๒๔ วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ตัวแทนร่ วมตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองต้องเป็ นบุคคลธรรมดา
คู่กรณี จะบอกเลิ กการให้ตวั แทนร่ วมดาเนิ นการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบและดาเนินการใดๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง
ตัวแทนร่ วมจะบอกเลิกการเป็ นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
กับต้องแจ้งให้คู่กรณี ทุกรายทราบด้วย

ส่ วนที่ ๓
การพิจารณา
มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จดั ทาเป็ นภาษาไทย ถ้าเป็ นเอกสารที่ทาขึ้ นเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณี จดั ทาคาแปลเป็ นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ ภายในระยะเวลาที่
เจ้าหน้าที่กาหนด ในกรณี น้ ี ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคาแปลนั้น
เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทาขึ้นเป็ นภาษาต่างประเทศ และในกรณี น้ ี ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสาร
ฉบับที่ทาขึ้นเป็ นภาษาต่างประเทศเป็ นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
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การรั บ รองความถู ก ต้อ งของค าแปลเป็ นภาษาไทยหรื อ การยอมรั บ เอกสารที่ ท าขึ้ น
เป็ นภาษาต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิ ทธิ และหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี
ทราบตามความจาเป็ นแก่กรณี
ถ้าคาขอหรื อคาแถลงมีขอ้ บกพร่ องหรื อมีขอ้ ความที่อ่านไม่เข้าใจหรื อผิดหลงอันเห็นได้ชดั
ว่าเกิดจากความไม่รู้หรื อความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนาให้คู่กรณี แก้ไขเพิม่ เติมให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้ ตามความ
เหมาะสมในเรื่ องนั้นๆ โดยไม่ตอ้ งผูกพันอยูก่ บั คาขอหรื อพยานหลักฐานของคู่กรณี
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ตอ้ งพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็ นว่าจาเป็ นแก่การพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
ในการนี้ให้รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจง หรื อความเห็นของคู่กรณี หรื อของพยานบุคคลหรื อพยาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่คู่กรณี กล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็ นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็ นฟุ่ มเฟื อยหรื อเพื่อประวิงเวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริ งหรื อความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรื อพยานผูเ้ ชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผคู ้ รอบครองเอกสารส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
คู่ ก รณี ต้อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ เจ้า หน้ า ที่ ใ นการพิ สู จ น์ ข ้อ เท็ จ จริ ง และมี ห น้ า ที่ แ จ้ง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
พยานหรื อ พยานผู้เชี่ ย วชาญที่ เจ้า หน้ า ที่ เรี ยกมาให้ ถ้อ ยค าหรื อท าความเห็ น มี สิ ทธิ
ได้รับค่าป่ วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ในกรณี ที่คาสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิ ทธิ ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ตอ้ งให้คู่กรณี
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่ งมิให้นามาใช้บงั คับในกรณี ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็ นสมควร
ปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่น
(๑) เมื่อมีความจาเป็ นรี บด่วนหากปล่อยให้เนิ่ นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดหรื อจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เมื่อจะมีผลทาให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรื อกฎกาหนดไว้ในการทาคาสั่งทางปกครอง
ต้องล่าช้าออกไป
(๓) เมื่อเป็ นข้อเท็จจริ งที่คู่กรณี น้ นั เองได้ให้ไว้ในคาขอ คาให้การหรื อคาแถลง
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(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชดั ในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทาได้
(๕) เมื่อเป็ นมาตรการบังคับทางปกครอง
(๖) กรณี อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้า หน้า ที่ ใ ห้ โ อกาสตามวรรคหนึ่ ง ถ้า จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย หายอย่า งร้ า ยแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๓๑ คู่กรณี มีสิทธิ ขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็ นต้องรู ้เพื่อการโต้แย้งหรื อชี้ แจง หรื อป้ องกัน
สิ ทธิของตนได้ แต่ถา้ ยังไม่ได้ทาคาสั่งทางปกครองในเรื่ องนั้น คู่กรณี ไม่มีสิทธิ ขอตรวจดูเอกสารอันเป็ นต้น
ร่ างคาวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรื อการจัดทาสาเนาเอกสารให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรื อพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็ นกรณี
ที่ตอ้ งรักษาไว้เป็ นความลับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและความ
มีประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรี วางระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อให้
เจ้าหน้าที่กาหนดเวลาสาหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั
หรื อแย้งกับกฎหมายหรื อกฎในเรื่ องนั้น
ในกรณี ที่การดาเนิ นงานในเรื่ องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่ งราย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตอ้ งประสานงานกันในการกาหนดเวลาเพื่อการดาเนินงานในเรื่ องนั้น

ส่ วนที่ ๔
รู ปแบบและผลของคาสั่ งทางปกครอง
มาตรา ๓๔ คาสั่งทางปกครองอาจทาเป็ นหนังสื อหรื อวาจาหรื อโดยการสื่ อความหมายใน
รู ปแบบอื่นก็ได้ แต่ตอ้ งมีขอ้ ความหรื อความหมายที่ชดั เจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่คาสั่งทางปกครองเป็ นคาสั่งด้วยวาจา ถ้าผูร้ ับคาสั่ง นั้นร้ องขอและ
การร้องขอได้กระทาโดยมีเหตุอนั สมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มีคาสั่งดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผอู ้ อกคาสั่งต้อง
ยืนยันคาสั่งนั้นเป็ นหนังสื อ
มาตรา ๓๖ คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็ นหนังสื ออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปี ที่ทาคาสั่ง
ชื่อและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผทู ้ าคาสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผทู ้ าคาสั่งนั้น
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มาตรา ๓๗ คาสัง่ ทางปกครองที่ทาเป็ นหนังสื อและการยืนยันคาสัง่ ทางปกครองเป็ นหนังสื อ
ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ดว้ ย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อา้ งอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู ้ซ่ ึ งนายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายอาจประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
กาหนดให้คาสั่งทางปกครองกรณี หนึ่ งกรณี ใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคาสั่งนั้นเองหรื อในเอกสารแนบท้าย
คาสั่งนั้นก็ได้
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นกรณี ที่มีผลตรงตามคาขอและไม่กระทบสิ ทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
(๒) เหตุผลนั้นเป็ นที่รู้กนั อยูแ่ ล้วโดยไม่จาต้องระบุอีก
(๓) เป็ นกรณี ที่ตอ้ งรักษาไว้เป็ นความลับตามมาตรา ๓๒
(๔) เป็ นการออกคาสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรื อเป็ นกรณี เร่ งด่วนแต่ตอ้ งให้ เหตุผลเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในเวลาอันควรหากผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคาสั่งนั้นร้องขอ
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ ง มิให้ใช้บงั คับกับคาสั่ง
ทางปกครองที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ การออกคาสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกาหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เท่าที่จาเป็ นเพื่อ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดข้อจากัดดุลพินิจเป็ นอย่างอื่น
การก าหนดเงื่ อนไขตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง การก าหนดเงื่ อ นไขในกรณี
ดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมแก่กรณี ดว้ ย
(๑) การกาหนดให้สิทธิ หรื อภาระหน้าที่เริ่ มมีผลหรื อสิ้ นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(๒) การกาหนดให้การเริ่ มมีผลหรื อสิ้ นผลของสิ ทธิ หรื อภาระหน้าที่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั เหตุการณ์
ในอนาคตที่ไม่แน่นอน
(๓) ข้อสงวนสิ ทธิ ที่จะยกเลิกคาสั่งทางปกครอง
(๔) การกาหนดให้ผไู ้ ด้รับประโยชน์ตอ้ งกระทาหรื องดเว้นกระทาหรื อต้องมีภาระหน้าที่
หรื อ ยอมรั บ ภาระหน้ า ที่ ห รื อ ความรั บ ผิ ด ชอบบางประการ หรื อ การก าหนดข้อ ความในการจัด ให้ มี
เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มข้อกาหนดดังกล่าว
มาตรา ๔๐ คาสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรื อโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณี ที่อาจอุทธรณ์
หรื อโต้แย้ง การยืน่ คาอุทธรณ์หรื อคาโต้แย้ง และระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรื อการโต้แย้งดังกล่าวไว้ดว้ ย
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ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง ให้ระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์ หรื อการ
โต้แย้งเริ่ มนับใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ ง แต่ถา้ ไม่มีการแจ้งใหม่ และระยะเวลาดังกล่าว
มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็ นหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รับคาสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๑ คาสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ไม่เป็ นเหตุให้คาสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์
(๑) การออกคาสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผยู ้ ื่นคาขอในกรณี ที่เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเอง
ไม่ได้นอกจากจะมีผยู ้ นื่ คาขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยืน่ คาขอเช่นนั้นแล้ว
(๒) คาสั่งทางปกครองที่ตอ้ งจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ ง ถ้าได้มีการจัดให้มี
เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง
(๓) การรับฟั งคู่กรณี ที่จาเป็ นต้องกระทาได้ดาเนิ นการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟัง
ให้สมบูรณ์ในภายหลัง
(๔) คาสั่งทางปกครองที่ตอ้ งให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็ นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่น้ นั ได้ให้
ความเห็นชอบในภายหลัง
เมื่ อมี ก ารดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ ผูม้ ี ค าสั่ ง
ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็ นไปตามคาสั่งเดิ ม ให้เจ้าหน้าที่ ผูน้ ้ ันบันทึ ก ข้อเท็จจริ งและความประสงค์
ของตนไว้ในหรื อแนบไว้กบั คาสัง่ เดิมและต้องมีหนังสื อแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณี ทราบด้วย
กรณี ต าม (๒) (๓) และ (๔) จะต้อ งกระท าก่ อ นสิ้ น สุ ด กระบวนการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ตามส่ วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรื อตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรื อถ้าเป็ นกรณี ที่ไม่ตอ้ งมีการอุทธรณ์
ดังกล่าวก็ตอ้ งก่อนมีการนาคาสั่งทางปกครองไปสู่ การพิจารณาของผูม้ ีอานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้อง
ของคาสั่งทางปกครองนั้น
มาตรา ๔๒ คาสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยนั ต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผนู ้ ้ นั ได้รับแจ้งเป็ นต้นไป
คาสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยงั ไม่มีการเพิกถอนหรื อสิ้ นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรื อ
โดยเหตุอื่น
เมื่อคาสั่งทางปกครองสิ้ นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจเรี ยกผูซ้ ่ ึงครอบครองเอกสารหรื อวัตถุ
อื่นใดที่ได้จดั ทาขึ้นเนื่ องในการมีคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีขอ้ ความหรื อเครื่ องหมายแสดงถึงการมีอยู่
ของคาสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่ งนั้นหรื อให้นาสิ่ งของดังกล่าวอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูน้ ้ นั มาให้เจ้าหน้าที่
จัดทาเครื่ องหมายแสดงการสิ้ นผลของคาสั่งทางปกครองดังกล่าวได้
มาตรา ๔๓ คาสั่งทางปกครองที่มีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อยหรื อผิดหลงเล็กน้อยนั้นเจ้าหน้าที่อาจ
แก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ
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ในการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าสั่ ง ทางปกครองตามวรรคหนึ่ งให้ แ จ้ง ให้ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งทราบ
ตามควรแก่กรณี ในการนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรี ยกให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องจัดส่ งคาสั่งทางปกครอง เอกสารหรื อวัตถุอื่นใด
ที่ได้จดั ทาขึ้นเนื่องในการมีคาสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้

ส่ วนที่ ๕
การอุทธรณ์ คาสั่ งทางปกครอง
มาตรา ๔๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๘ ในกรณี ที่คาสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี
และไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ ายปกครองไว้เป็ นการเฉพาะ ให้คู่กรณี อุทธรณ์คาสั่งทาง
ปกครองนั้นโดยยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ผทู ้ าคาสั่งทางปกครองภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
คาอุทธรณ์ ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อโดยระบุขอ้ โต้แย้งและข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายที่อา้ งอิง
ประกอบด้วย
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง พิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผูอ้ ุทธรณ์
โดยไม่ชักช้า แต่ตอ้ งไม่เกิ นสามสิ บวันนับ แต่วนั ที่ ได้รับอุ ทธรณ์ ในกรณี ที่เห็ นด้วยกับคาอุ ทธรณ์ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ให้ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงคาสั่งทางปกครองตามความเห็ นของตนภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย
ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ก็ให้เร่ งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผูม้ ีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง
ให้ผมู้ ีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามี
เหตุจาเป็ นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผมู้ ีอานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสื อแจ้ง
ให้ผอู ้ ุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่
เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ ผูใ้ ดจะเป็ นผูม้ ี อานาจพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ตามวรรคสองให้เป็ นไปตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กบั กรณี ที่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
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มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคาสัง่ ทางปกครองได้ไม่วา่
จะเป็ นปัญหาข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย หรื อความเหมาะสมของการทาคาสั่งทางปกครอง และอาจมีคาสั่งเพิก
ถอนคาสั่งทางปกครองเดิ มหรื อเปลี่ ยนแปลงคาสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการเพิ่มภาระหรื อลด
ภาระหรื อใช้ดุลพินิจแทนในเรื่ องความเหมาะสมของการทาคาสั่งทางปกครองหรื อมีขอ้ กาหนดเป็ นเงื่อนไข
อย่างไรก็ได้
มาตรา ๔๗ การใดที่กฎหมายกาหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นคณะกรรมการขอบเขต
การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น สาหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายดังกล่าว
มาตรา ๔๘ คาสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่วา่ จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
หรื อไม่ ให้คู่กรณี มีสิทธิ โต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎี กา
ได้ท้ งั ในปั ญหาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งนั้น แต่ถา้ คณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิ ทธิ การอุทธรณ์และกาหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามที่บญั ญัติ
ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่ วนที่ ๖
การเพิกถอนคาสั่ งทางปกครอง
มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคาสั่งทางปกครองได้
ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่วา่ จะพ้นขั้นตอนการกาหนดให้อุทธรณ์ หรื อ
ให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรื อกฎหมายอื่นมาแล้วหรื อไม่
การเพิ ก ถอนค าสั่ ง ทางปกครองที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการให้ ป ระโยชน์ ต้อ งกระท าภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ ที่จะให้เพิ กถอนคาสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คาสั่งทางปกครองจะได้ท าขึ้ น
เพราะการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่ งควรบอกให้แจ้งหรื อการข่มขู่หรื อการชักจูง
ใจโดยการให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๕๐ คาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรื อไม่ยอ้ นหลังหรื อมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ งตามที่กาหนดได้ แต่ถา้
คาสั่งนั้นเป็ นคาสั่งซึ่ งเป็ นการให้ประโยชน์แก่ผรู ้ ับ การเพิกถอนต้องเป็ นไป ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และ
มาตรา ๕๒
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มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งเป็ นการให้เงิ น หรื อ
ให้ ท รั พ ย์สิ น หรื อ ให้ ป ระโยชน์ ที่ อ าจแบ่ ง แยกได้ ให้ ค านึ ง ถึ ง ความเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ของผูร้ ั บ ประโยชน์
ในความคงอยูข่ องคาสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
ความเชื่ อโดยสุ จริ ตตามวรรคหนึ่ งจะได้รับความคุ ม้ ครองต่อเมื่ อผูร้ ับคาสั่งทางปกครอง
ได้ใช้ประโยชน์อนั เกิดจากคาสั่งทางปกครองหรื อได้ดาเนิ นการเกี่ ยวกับทรัพย์สินไปแล้ว โดยไม่อาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้หรื อการเปลี่ยนแปลงจะทาให้ผนู ้ ้ นั ต้องเสี ยหายเกินควรแก่กรณี
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ผูร้ ับคาสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุ จริ ตไม่ได้
(๑) ผูน้ ้ นั ได้แสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่ งควรบอกให้แจ้งหรื อข่มขู่
หรื อชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรื อให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ผูน้ ้ นั ได้ให้ขอ้ ความซึ่ งไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๓) ผูน้ ้ นั ได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครองในขณะได้รับคาสั่งทาง
ปกครองหรื อการไม่รู้น้ นั เป็ นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในกรณี ที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ที่ผรู ้ ับคาสั่ง
ทางปกครองได้ไป ให้นาบทบัญญัติวา่ ด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับ
โดยอนุ โลม โดยถ้าเมื่อใดผูร้ ับคาสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครอง
หรื อควรได้รู้เช่นนั้นหากผูน้ ้ นั มิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผูน้ ้ นั ตกอยูใ่ นฐานะไม่สุจริ ตตั้งแต่
เวลานั้นเป็ นต้นไป และในกรณี ตามวรรคสาม ผูน้ ้ ันต้องรั บ ผิดในการคื นเงิ น ทรัพ ย์สิ นหรื อประโยชน์ที่
ได้รับไปเต็มจานวน
มาตรา ๕๒ คาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้ แต่ผไู ้ ด้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองดังกล่าว
มีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนความเสี ยหายเนื่ องจากความเชื่ อโดยสุ จริ ตในความคงอยูข่ องคาสั่งทางปกครองได้
และให้นาความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลมแต่ตอ้ งร้องขอค่า
ทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น
ค่ า ทดแทนความเสี ย หายตามมาตรานี้ จะต้อ งไม่ สู ง กว่ า ประโยชน์ ที่ ผู ้น้ ั น อาจได้ รั บ
หากคาสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน
มาตรา ๕๓ คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งไม่เป็ นการให้ประโยชน์แก่ผรู ้ ับคาสั่ง
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรื อมีผลในอนาคตไป
ถึ งขณะใดขณะหนึ่ ง ตามที่ ก าหนดได้ เว้น แต่ เป็ นกรณี ที่ ค งต้องท าค าสั่ งทางปกครองที่ มี เนื้ อหาท านอง
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เดี ยวกันนั้นอี ก หรื อเป็ นกรณี ที่ การเพิ ก ถอนไม่ อาจกระท าได้เพราะเหตุ อื่น ทั้งนี้ ให้ค านึ งถึ งประโยชน์
ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย
คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งเป็ นการให้ประโยชน์แก่ผรู ้ ับคาสั่งทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ เพิกถอน หรื อมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่งตามที่กาหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) มีกฎหมายกาหนดให้เพิ กถอนได้หรื อมี ข ้อสงวนสิ ทธิ ให้เพิกถอนได้ในคาสั่ง ทาง
ปกครองนั้นเอง
(๒) คาสั่งทางปกครองนั้นมีขอ้ กาหนดให้ผรู ้ ับประโยชน์ตอ้ งปฏิบตั ิ แต่ไม่มีการปฏิบตั ิภายใน
เวลาที่กาหนด
(๓) ข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งหากมีขอ้ เท็จจริ งและพฤติการณ์ เช่ นนี้
ในขณะท าค าสั่ งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่ ค งจะไม่ ท าค าสั่ ง ทางปกครองนั้น และหากไม่ เพิ ก ถอนจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ ในขณะทาคาสั่งทางปกครอง
แล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทาคาสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณี น้ ี ให้กระทาได้เท่าที่ผรู ้ ับประโยชน์
ยังไม่ได้ใช้ป ระโยชน์ หรื อยังไม่ได้รับประโยชน์ ตามคาสั่ งทางปกครองดังกล่ าวและหากไม่ เพิกถอนจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๕) อาจเกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรื อต่อประชาชนอันจาเป็ น
ต้องป้ องกันหรื อขจัดเหตุดงั กล่าว
ในกรณี ที่ มี ก ารเพิ ก ถอนค าสั่ งทางปกครองเพราะเหตุ ตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕)
ผูไ้ ด้รับ ประโยชน์ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ค่ า ทดแทนความเสี ย หายอัน เกิ ด จากความเชื่ อ โดยสุ จริ ต ในความคงอยู่
ของคาสัง่ ทางปกครองได้ และให้นามาตรา ๕๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ค าสั่ ง ทางปกครองที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายซึ่ งเป็ นการให้ เงิ น หรื อ ให้ ท รั พ ย์สิ นหรื อ ให้
ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรื อไม่มีผลย้อนหลัง
หรื อมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) มิได้ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิล่าช้าในอันที่จะดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของคาสั่ง
ทางปกครอง
(๒) ผูไ้ ด้รับประโยชน์มิได้ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิล่าช้าในอันที่จะดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของคาสั่งทางปกครอง
ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๕๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ส่ วนที่ ๗
การขอให้ พจิ ารณาใหม่
มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณี มีคาขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรื อแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งทางปกครอง
ที่พน้ กาหนดอุทธรณ์ตามส่ วนที่ ๕ ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทาให้ขอ้ เท็จจริ งที่ฟังเป็ นยุติแล้วนั้นเปลี่ ยนแปลงไปใน
สาระสาคัญ
(๒) คู่กรณี ที่แ ท้จ ริ ง มิ ไ ด้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรื อได้เข้ามาใน
กระบวนการพิ จารณาครั้ งก่ อนแล้วแต่ ถูก ตัดโอกาสโดยไม่เป็ นธรรมในการมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจที่จะทาคาสั่งทางปกครองในเรื่ องนั้น
(๔) ถ้าคาสัง่ ทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริ ง
หรื อข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญในทางที่จะเป็ นประโยชน์แก่คู่กรณี
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ ง (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อคู่กรณี ไม่อาจทราบ
ถึงเหตุน้ นั ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผูน้ ้ นั
การยื่นคาขอให้พิจารณาใหม่ตอ้ งกระทาภายในเก้าสิ บวันนับแต่ผนู ้ ้ นั ได้รู้ถึงเหตุ ซึ่ งอาจ
ขอให้พิจารณาใหม่ได้

ส่ วนที่ ๘
การบังคับทางปกครอง
มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไม่ใช้กบั เจ้าหน้าที่ดว้ ยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าที่ผทู ้ าคาสั่งทางปกครองมีอานาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่ วนนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดย
เจ้าหน้าที่ผทู ้ าคาสั่งนั้นเอง ผูม้ ีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ หรื อผูม้ ีอานาจพิ จารณาวินิจฉัยความถูกต้องของ
คาสัง่ ทางปกครองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ งจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่อื่น
เป็ นผูด้ าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จาเป็ น
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องค าสั่ ง ทางปกครอง โดยกระทบกระเทื อ นผูอ้ ยู่ใ นบัง คับ ของค าสั่ ง
ทางปกครองน้อยที่สุด
มาตรา ๕๗ คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ผใู ้ ดชาระเงิ น ถ้าถึ งกาหนดแล้วไม่มีการชาระ
โดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสื อเตือนให้ผนู ้ ้ นั ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบตั ิตามคาเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน
ของผูน้ ้ นั และขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วน
วิธี ก ารยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรั พ ย์สิ น ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุ โลม ส่ วนผูม้ ีอานาจสั่งยึดหรื ออายัดหรื อขายทอดตลาดให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรื อละเว้นกระทา ถ้าผูอ้ ยูใ่ นบังคับของ
คาสั่งทางปกครองฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดาเนิ นการด้วยตนเองหรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทนโดยผูอ้ ยู่
ในบังคับของคาสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปี ของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
(๒) ให้มีการชาระค่าปรับทางปกครองตามจานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ตอ้ งไม่เกินสองหมื่น
บาทต่อวัน
เจ้าหน้าที่ ระดับ ใดมี อานาจกาหนดค่าปรับ ทางปกครองจานวนเท่ าใดสาหรั บในกรณี ใด
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่จะต้องบังคับการโดยเร่ งด่วนเพื่อป้ องกันมิให้มีการกระทาที่ ขดั
ต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรื อมิให้เกิ ดความเสี ยหายต่อประโยชน์สาธารณะเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยไม่ตอ้ งออกคาสั่งทางปกครองให้กระทาหรื อละเว้นกระทาก่อนก็ได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ ง
กระทาโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ของตน
มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีคาเตือน
เป็ นหนังสื อให้มีการกระทาหรื อละเว้นกระทาตามคาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสมควร
แก่กรณี คาเตือนดังกล่าวจะกาหนดไปพร้อมกับคาสั่งทางปกครองก็ได้
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คาเตือนนั้นจะต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับ ทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกาหนดมากกว่าหนึ่ งมาตรการ
ในคราวเดียวกันไม่ได้
(๒) ค่ าใช้จ่ายในการที่ เจ้าหน้าที่ เข้าดาเนิ น การด้วยตนเองหรื อมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น
กระทาการแทน หรื อจานวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี
การกาหนดค่าใช้จ่ายในคาเตือน ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ที่จะเรี ยกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายจริ งมากกว่าที่ได้กาหนดไว้
มาตรา ๖๐ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กาหนดไว้ในคาเตือนตาม
มาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทาได้ก็ต่อเมื่ อปรากฏว่า มาตรการที่ กาหนดไว้ไม่บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์
ถ้าผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคาสั่งทางปกครองต่อสู ้ขดั ขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจ
ใช้กาลังเข้าดาเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้แต่ตอ้ งกระทาโดยสมควรแก่เหตุ
ในกรณี จาเป็ นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตารวจได้
มาตรา ๖๑ ในกรณี ไม่มีการชาระค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการต่อไปตาม
มาตรา ๕๗
มาตรา ๖๒ ผูถ้ ูกดาเนินการตามมาตรการบังคับ ทางปกครองอาจอุทธรณ์ ก ารบังคับทาง
ปกครองนั้นได้
การอุ ทธรณ์ การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดี ยวกันกับการอุ ทธรณ์
คาสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖๓ ถ้าบทกฎหมายใดกาหนดมาตรการบังคับ ทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้วแต่
เจ้าหน้าที่เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลกั ษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจ้าหน้าที่จะ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้

หมวด ๓
ระยะเวลาและอายุความ
มาตรา ๖๔ กาหนดเวลาเป็ นวัน สัปดาห์ เดือน หรื อปี นั้น มิให้นบั วันแรกแห่ งระยะเวลานั้น
รวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่ มการในวันนั้นหรื อมีการกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่
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ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ตอ้ งกระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ กาหนด
ให้นบั วันสิ้ นสุ ดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้วา่ วันสุ ดท้ายเป็ นวันหยุดทาการงานสาหรับเจ้าหน้าที่
ในกรณี ที่บุคคลใดต้องทาการอย่างหนึ่ งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ กาหนดโดยกฎหมาย
หรื อโดยคาสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุ ดท้ายเป็ นวันหยุดทาการงานสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อวันหยุดตามประเพณี
ของบุคคลผูร้ ับคาสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้ นสุ ดในวันทางานที่ถดั จากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรื อ
เจ้าหน้าที่ที่มีคาสั่งจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๖๕ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้และถ้าระยะ
เวลานั้นได้สิ้นสุ ดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยกาหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้ นสุ ดตามระยะ
เวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมที่จะให้สิ้นสุ ดลงตามนั้น
มาตรา ๖๖ ในกรณี ที่ผใู ้ ดไม่อาจกระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จาเป็ นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผูน้ ้ นั ถ้าผูน้ ้ นั มีคาขอเจ้าหน้าที่อาจ
ขยายระยะเวลาและดาเนิ นการส่ วนหนึ่งส่ วนใดที่ล่วงมาแล้วเสี ยใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ตอ้ งยืน่ คาขอภายในสิ บห้าวัน
นับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุ ดลง
มาตรา ๖๗ เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่ วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่ งพระราชบัญญัติ
นี้ หรื อการยื่นคาขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรื อคณะกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยูไ่ ม่นบั ในระหว่างนั้นจนกว่า
การพิจารณาจะถึงที่สุดหรื อเสร็ จไปโดยประการอื่น แต่ถา้ เสร็ จไปเพราะเหตุถอนคาขอหรื อทิ้งคาขอให้ถือ
ว่าอายุความเรี ยกร้องของผูย้ นื่ คาขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยูเ่ ลย

หมวด ๔
การแจ้ ง
มาตรา ๖๘ บทบัญญัติในหมวดนี้ มิให้ใช้บงั คับกับการแจ้งซึ่ งไม่อาจกระทาโดยวาจาหรื อเป็ น
หนังสื อได้หรื อมีกฎหมายกาหนดวิธีการแจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี คาสั่งทางปกครองที่ แสดงให้ทราบโดยการสื่ อความหมายในรู ปแบบอื่น ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง
มาตรา ๖๙ การแจ้งคาสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรื อการอย่างอื่นที่ เจ้าหน้าที่ตอ้ ง
แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทาด้วยวาจาก็ได้ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ประสงค์จะให้กระทาเป็ นหนังสื อก็ให้แจ้งเป็ น
หนังสื อ
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การแจ้งเป็ นหนังสื อให้ส่งหนังสื อแจ้งต่อผูน้ ้ นั หรื อถ้าได้ส่งไปยังภูมิลาเนาของผูน้ ้ นั ก็ให้
ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง
ในการดาเนิ นการเรื่ องใดที่มีการให้ที่อยูไ่ ว้กบั เจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยูด่ งั กล่าว
ให้ถือว่าเป็ นการแจ้งไปยังภูมิลาเนาของผูน้ ้ นั แล้ว
มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็ นหนังสื อโดยวิธีให้บุคคลนาไปส่ ง ถ้าผูร้ ับไม่ยอมรับหรื อถ้าขณะนาไป
ส่ งไม่พบผูร้ ับ และหากได้ส่งให้กบั บุคคลใดซึ่ งบรรลุนิติภาวะที่อยูห่ รื อทางานในสถานที่น้ นั หรื อในกรณี ที่
ผูน้ ้ นั ไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสื อนั้นหรื อปิ ดหนังสื อนั้นไว้ในที่ซ่ ึ งเห็ นได้ง่าย ณ สถานที่ น้ นั ต่อหน้าเจ้า
พนักงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็ นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณี ยต์ อบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนดเจ็ดวัน
นับแต่วนั ส่ งสาหรับกรณี ภายในประเทศหรื อเมื่อครบกาหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ส่ งสาหรับกรณี ส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้วา่ ไม่มีการได้รับหรื อได้รับก่อนหรื อหลังจากวันนั้น
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่มีผรู ้ ับเกินห้าสิ บคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นการใน
เรื่ องนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระทาโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของเจ้าหน้าที่และที่วา่ การ
อาเภอที่ผรู ้ ับมีภูมิลาเนาก็ได้ ในกรณี น้ ี ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้แจ้ง
โดยวิธีดงั กล่าว
มาตรา ๗๓ ในกรณี ที่ไม่รู้ตวั ผูร้ ับหรื อรู ้ตวั แต่ไม่รู้ภูมิลาเนาหรื อรู ้ตวั และภูมิลาเนาแต่มีผรู ้ ับ
เกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็ นหนังสื อจะกระทาโดยการประกาศในหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งแพร่ หลายในท้องถิ่นนั้น
ก็ได้ในกรณี น้ ีให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้แจ้งโดยวิธีดงั กล่าว
มาตรา ๗๔ ในกรณี มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนการแจ้งคาสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่ อง
โทรสารก็ได้ แต่ตอ้ งมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่ วยงานผูจ้ ดั บริ การโทรคมนาคมที่เป็ นสื่ อในการส่ งโทรสารนั้น
และต้องจัดส่ งคาสั่งทางปกครองตัวจริ งโดยวิธีใดวิธีหนึ่ งตามหมวดนี้ ให้แก่ผรู ้ ับในทันทีที่อาจกระทาได้ ใน
กรณี น้ ี ให้ถือว่าผูร้ ับได้รับแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็ นหนังสื อ ตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงาน
ผูจ้ ดั บริ การโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้วา่ ไม่มีการได้รับหรื อได้รับก่อนหรื อหลังจากนั้น
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หมวด ๕
คณะกรรมการทีม่ อี านาจดาเนินการพิจารณาทางปกครอง
มาตรา ๗๕ การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตวั บุคคล
มาตรา ๗๖ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับ โทษจาคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ดให้ จาคุ ก เว้น แต่ เป็ นความผิดลหุ โทษหรื อ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๖) มีเหตุตอ้ งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณี ที่ก รรมการพ้นจากตาแหน่ ง ก่ อนวาระ ผูม้ ี อานาจแต่งตั้ง อาจแต่ง ตั้ง
ผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการแทนได้ และให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผูซ้ ่ ึงตนแทน
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิม่ ขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่
ในตาแหน่ ง ให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการเพิ่มขึ้นอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลื ออยูข่ องกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๗๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระจะกระทามิได้ เว้นแต่กรณี มีเหตุบกพร่ องอย่างยิง่ ต่อหน้าที่หรื อมีความประพฤติ
เสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๗๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ งจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรื อกฎหรื อคาสัง่ ที่จดั ให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี มีก รรมการครบที่จะเป็ นองค์ประชุ มได้ แต่การพิจารณาเรื่ องใดถ้าต้องเลื่ อนมา
เพราะไม่ครบองค์ประชุ ม ถ้าเป็ นการประชุ มของคณะกรรมการซึ่ งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หาก
ได้มีการนัดประชุ มเรื่ องนั้นอี กภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั นัดประชุ มที่เลื่ อนมาและการประชุ มครั้งหลังนี้ มี
กรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม แต่ท้ งั นี้
ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัติน้ ีไว้ในหนังสื อนัดประชุมด้วย
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มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกาหนด
การนัดประชุ มต้องทาเป็ นหนังสื อและแจ้งให้กรรมการทุ กคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุ มแล้ว กรณี ดงั กล่าวนี้ จะทาหนังสื อแจ้งนัด
เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญ ญัติ ใ นวรรคสองมิ ใ ห้ น ามาใช้ บ ัง คับ ในกรณี มี เหตุ จ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นซึ่ งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป็ นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการประชุม และเพื่อรักษาความเรี ยบร้อย
ในการประชุม ให้ประธานมีอานาจออกคาสัง่ ใดๆ ตามความจาเป็ นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ให้รองประธาน
กรรมการทาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
ในกรณี ที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการใดๆ นอกจากการดาเนินการ ประชุมให้
นาความในวรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง ให้มี ห นึ่ งเสี ย งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ย งเท่ ากัน ให้ ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
เรื่ องใดถ้าไม่มีผคู ้ ดั ค้าน ให้ประธานถามที่ประชุ มว่ามีผเู ้ ห็ นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ เมื่อไม่มี
ผูเ้ ห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่ องนั้น
มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็ นหนังสื อ
ถ้า มี ค วามเห็ น แย้ง ให้ บ ัน ทึ ก ความเห็ น แย้ง พร้ อ มทั้ง เหตุ ผ ลไว้ใ นรายงานการประชุ ม
และถ้ากรรมการฝ่ ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็ นหนังสื อก็ให้บนั ทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ดว้ ย
มาตรา ๘๔ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้อ งมีลายมือชื่ อของกรรมการ
ที่วนิ ิจฉัยเรื่ องนั้น
ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิทาความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคาวินิจฉัยได้
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๕ ให้ถือว่าระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการปฏิบตั ิราชการ เพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็ นระเบียบที่คณะรัฐมนตรี วางขึ้นตามมาตรา ๓๓แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๘๖ บรรดาคาขอเพื่อให้มีคาสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ ให้เจ้าหน้าที่ ทาการพิจารณาคาขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรื อกฎสาหรับเรื่ องนั้นได้
กาหนดไว้
มาตรา ๘๗ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็ นอันยกเลิก
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ ก ารด าเนิ น งานทางปกครอง
ในปั จจุ บ นั ยังไม่ มี ห ลัก เกณฑ์ และขั้น ตอนที่ เหมาะสม จึ งสมควรก าหนดหลัก เกณฑ์ และขั้น ตอนต่ างๆ
ส าหรั บ การด าเนิ นงานทางปกครองขึ้ นเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ นงานเป็ นไปโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้บงั คับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอานวยความเป็ นธรรม
แก่ ป ระชาชน อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการป้ องกัน การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ จึ งจาเป็ นต้อ งตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
----------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็ นปี ที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึ นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนัก งาน ลู ก จ้าง หรื อ ผูป้ ฏิ บ ัติ งานประเภทอื่ น
ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งในฐานะเป็ นกรรมการหรื อฐานะอื่นใด
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

262
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ต้ งั ขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรื อพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึ งหน่ วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎี กากาหนดให้เป็ น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ ีดว้ ย
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผูเ้ สี ยหายในผลแห่ งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้
กระทาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ในกรณี น้ ี ผูเ้ สี ยหายอาจฟ้ องหน่ วยงานของรัฐดังกล่ าวได้โดยตรง แต่ จะฟ้ อง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ถ้ า การละเมิ ด เกิ ด จากเจ้ า หน้ า ที่ ซ่ ึ งไม่ ไ ด้ สั ง กั ด หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ งใดให้ ถื อ ว่ า
กระทรวงการคลังเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ตอ้ งรับผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖ ถ้าการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่ การกระทาในการปฏิ บตั ิหน้าที่เจ้าหน้าที่
ต้อ งรั บ ผิ ด ในการนั้ น เป็ นการเฉพาะตัว ในกรณี น้ ี ผู ้เสี ย หายอาจฟ้ องเจ้า หน้ า ที่ ไ ด้โ ดยตรง แต่ จ ะฟ้ อง
หน่วยงานของรัฐไม่ได้
มาตรา ๗ ในคดี ที่ผเู ้ สี ยหายฟ้ องหน่ วยงานของรัฐ ถ้าหน่ วยงานของรัฐเห็ นว่าเป็ นเรื่ องที่
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรับผิดหรื อต้องร่ วมรับผิด หรื อในคดีที่ผเู้ สี ยหายฟ้ องเจ้าหน้าที่ถา้ เจ้าหน้าที่เห็ นว่าเป็ นเรื่ องที่
หน่ วยงานของรัฐต้องรับผิดหรื อต้องร่ วมรับผิด หน่ วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวมีสิทธิ ขอให้ศาลที่
พิจารณาคดีน้ นั อยูเ่ รี ยกเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เข้ามาเป็ นคู่ความในคดี
ถ้า ศาลพิ พ ากษายกฟ้ องเพราะเหตุ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้า หน้ า ที่ ที่ ถู ก ฟ้ องมิ ใ ช่
ผูต้ ้อ งรั บ ผิด ให้ ข ยายอายุค วามฟ้ องร้ อ งผูท้ ี่ ต้อ งรั บ ผิด ซึ่ งมิ ไ ด้ถู ก เรี ย กเข้ามาในคดี อ อกไปถึ งหกเดื อ น
นับแต่วนั ที่คาพิพากษานั้นถึงที่สุด
มาตรา ๘ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหายเพื่อการ
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ าละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าว
แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทาการนั้นไปด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
สิ ทธิ เรี ยกให้ ช ดใช้ ค่ า สิ นไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ งจะมี ไ ด้ เพี ย งใดให้ ค านึ ง ถึ ง
ระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทาและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี เป็ นเกณฑ์โดยมิตอ้ งให้ใช้เต็มจานวน
ของความเสี ยหายก็ได้
ถ้า การละเมิ ด เกิ ด จากความผิ ด หรื อ ความบกพร่ อ งของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ระบบ
การดาเนินงานส่ วนรวม ให้หกั ส่ วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
ในกรณี ที่การละเมิ ดเกิ ดจากเจ้าหน้าที่ หลายคน มิ ให้นาหลักเรื่ องลูกหนี้ ร่วมมาใช้บ งั คับ
และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่ วนของตนเท่านั้น
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มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหายสิ ทธิที่จะ
เรี ยกให้อีกฝ่ ายหนึ่งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ตนให้มีกาหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วนั ที่หน่วยงานของรัฐ
หรื อเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนนั้นแก่ผเู ้ สี ยหาย
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ ระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐที่ผนู ้ ้ นั อยูใ่ นสังกัดหรื อไม่ ถ้าเป็ นการกระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจาก
เจ้าหน้าที่ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม แต่ถา้ มิใช่การกระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้
บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ท้ งั สองประการตามวรรคหนึ่ ง ให้มีกาหนด
อายุความสองปี นับแต่วนั ที่ หน่ วยงานของรั ฐรู ้ ถึงการละเมิ ดและรู ้ ตวั เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ะพึงต้องใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทน และกรณี ที่หน่ วยงานของรัฐเห็ นว่าเจ้าหน้าที่ ผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนนั้นมีกาหนดอายุความหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่หน่วยงาน
ของรัฐมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายเห็ นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเ้ สี ยหาย
จะยื่นคาขอต่อหน่ วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับความเสี ยหายที่เกิ ดแก่ตนก็ได้
ในการนี้ หน่ วยงานของรัฐต้องออกใบรับคาขอให้ไว้เป็ นหลักฐานและพิจารณาคาขอนั้นโดยไม่ชกั ช้า เมื่อ
หน่ วยงานของรัฐมีคาสั่งเช่นใดแล้วหากผูเ้ สี ยหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มี
สิ ทธิ ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคาขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
หากเรื่ องใดไม่อาจพิจารณาได้ทนั ในกาหนดนั้นจะต้องรายงานปั ญหาและอุปสรรค ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดหรื อ
กากับหรื อควบคุ มดู แลหน่ วยงานของรั ฐแห่ งนั้นทราบและขออนุ มตั ิ ขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรี
ดังกล่าวจะพิจารณาอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่
ผูเ้ สี ยหายตามมาตรา ๘ หรื อในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเนื่ องจากเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ได้กระทา
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสี ยหายมีอานาจออก
คาสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ชาระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนด
มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรี จดั ให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งต้องรับผิดตามมาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนชาระเงิ นที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยคานึ งถึ งรายได้ ฐานะครอบครัวและความ
รับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณี ประกอบด้วย
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มาตรา ๑๔ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิ ทธิ ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็ นสิ ทธิ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
มาตรา ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ การที่ เจ้า หน้ าที่ ด าเนิ น กิ จ การต่ า งๆ
ของหน่ วยงานของรั ฐนั้น หาได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์อนั เป็ นการเฉพาะตัวไม่ การปล่ อยให้ค วามรับ ผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณี ที่ป ฏิ บ ัติงานในหน้าที่ และเกิ ดความเสี ยหายแก่ เอกชนเป็ นไปตามหลัก
กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์จึงเป็ นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิดว่า
เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทาต่างๆ เป็ นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทาไปทาให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับ ผิดต่อบุ คคลภายนอกเพียงใดก็จะมี การฟ้ องไล่ เบี้ ยเอาจากเจ้าหน้าที่ เต็มจานวนนั้น ทั้งที่ บางกรณี
เกิดขึ้นโดยความไม่ต้ งั ใจหรื อความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกจากนั้น ยังมีการนาหลัก
เรื่ องลูกหนี้ ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บงั คับ ให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งร่ วมรับผิดในการกระทาของเจ้าหน้าที่
ผูอ้ ื่นด้วย ซึ่ งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คานึ งถึงความเป็ นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณี เป็ น
การก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็ นการบัน่ ทอนกาลังขวัญในการทางานของเจ้าหน้าที่
ด้วย จนบางครั้งกลายเป็ นปั ญหาในการบริ หารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสิ นใจดาเนิ นงานเท่าที่ควร เพราะ
เกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่
ยังมีวิธีการในการบริ หารงานบุคคลและการดาเนิ นการทางวินยั กากับดูแลอีกส่ วนหนึ่ ง อันเป็ นหลักประกัน
มิให้เจ้าหน้าที่ทาการใดๆ โดยไม่รอบคอบอยูแ่ ล้ว ดังนั้น จึงสมควรกาหนดให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งรับผิดทางละเมิด
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็ นการจงใจกระทาเพื่อการเฉพาะตัว หรื อจงใจให้เกิ ดความเสี ยหาย
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นและให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นาหลักลูกหนี้ ร่วมมา
ใช้บงั คับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของรัฐ จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัติ
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
--------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ ๒๕๔๐”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่ วนที่บญั ญัติไว้แล้วในพระราช
บัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริ งข้อมูล หรื อสิ่ ง
ใด ๆ ไม่วา่ การสื่ อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่ งนั้นเองหรื อโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่วา่ จะได้
๑

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

266
จัดทาไว้ในรู ปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพ
หรื อเสี ยง การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่ อยู่ในความครอบครองหรื อ
ควบคุ มดู แลของหน่ วยงานของรั ฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ลข่ าวสารเกี่ ยวกับ การดาเนิ นงานของรั ฐหรื อข้อมู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิ จ ส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่ วนที่ ไม่เกี่ ยวกับ การพิจารณาพิพ ากษาคดี องค์ก ร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของบุคคล
เช่ น การศึ กษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรื อประวัติก ารทางาน บรรดาที่ มีชื่อ
ของผูน้ ้ นั หรื อมีเลขหมาย รหัส หรื อสิ่ งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตวั ผูน้ ้ นั ได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสี ยงของคนหรื อรู ปถ่ าย และให้หมายความรวมถึ งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของผูท้ ี่ ถึง
แก่กรรมแล้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
และนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่ งเป็ นของคนต่างด้าว ใบหุ ้นชนิด ออกให้แก่ผู ้
ถือให้ถือว่าใบหุ น้ นั้นคนต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรื อมูลนิธิที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อนิ ติบุคคลอื่นใดที่มีผจู ้ ดั การหรื อกรรมการเกิ นกึ่งหนึ่ ง
เป็ นคนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ สมาชิก หรื อมีทุน ในนิติบุคคลอื่น
ให้ถือว่าผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ หรื อสมาชิก หรื อเจ้าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และมีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
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มาตรา ๖ ให้จดั ตั้งสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้ น ในสานักงาน
ปลัดส านัก นายกรั ฐมนตรี มี หน้าที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานเกี่ ยวกับ งานวิช าการและธุ รการให้ แก่ ค ณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่ วยงานของรั ฐ และให้คาปรึ กษาแก่
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี

หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่ งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(๒) สรุ ปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรื อคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสื อเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรื อ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จดั ให้มีข้ ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่ หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการ
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่ งพิมพ์น้ นั ก็ให้ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ รวบรวมและจัด ให้ มี ข ้อ มู ล ข่ า วสารตามวรรคหนึ่ งไว้เผยแพร่
เพื่อขายหรื อจาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
จะนามาใช้บงั คับในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผใู ้ ดไม่ได้ เว้นแต่ผนู ้ ้ นั จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้น ตามความเป็ นจริ ง
มาก่อนแล้วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรื อคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาตาม มาตรา ๗ (๔)
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(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปี ที่กาลังดาเนินการ
(๔) คู่มือหรื อคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมีผลกระทบถึงสิ ทธิ หน้าที่
ของเอกชน
(๕) สิ่ งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทาบริ การสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่ อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จดั ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ ง ถ้ามีส่วนที่ตอ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ อยูด่ ว้ ย ให้ลบหรื อตัดทอนหรื อทาโดยประการอื่นใด ที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารส่ วนนั้น
บุ คคลไม่ว่าจะมี ส่วนได้เสี ยเกี่ ยวข้องหรื อไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ เข้าตรวจดู ขอสาเนาหรื อ
ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ งได้ ในกรณี ที่สมควรหน่ วยงานของรัฐ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรี ยกค่าธรรมเนี ยมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ ให้คานึ งถึงการ
ช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิ ตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็ นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่มี
กฎหมายเฉพาะกาหนดให้มีการเผยแพร่ หรื อเปิ ดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาแล้วหรื อที่จดั
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรื อที่มีการจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใด
ขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคาขอของผูน้ ้ นั ระบุขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจ
ได้ตามควร ให้ห น่ วยงานของรั ฐผูร้ ั บ ผิดชอบจัดหาข้อมู ล ข่าวสารนั้นให้ แก่ ผูข้ อภายในเวลาอัน สมควร
เว้นแต่ผนู ้ ้ นั ขอจานวนมากหรื อบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา
ในการจัดหาให้หรื อจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสี ยหายแก่ขอ้ มูลข่าวสาร
นั้นก็ได้

269
ข้อมู ล ข่ าวสารของราชการที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จัด หาให้ ต ามวรรคหนึ่ งต้อ งเป็ นข้อ มู ล
ข่าวสารที่มีอยูแ่ ล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนกรวบรวม หรื อจัดให้
มีข้ ึนใหม่ เว้นแต่เป็ นการแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรื อ
เสี ยง ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ถา้ หน่ วยงานของรัฐเห็นว่า
กรณี ที่ ข อนั้น มิ ใช่ ก ารแสวงหาผลประโยชน์ ท างการค้า และเป็ นเรื่ องที่ จาเป็ นเพื่ อปกป้ องสิ ทธิ เสรี ภ าพ
สาหรับผูน้ ้ นั หรื อเป็ นเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
บทบั ญ ญั ติ ว รรคสามไม่ เป็ นการห้ า มหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะจัด ให้ มี ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการใดขึ้ นใหม่ให้ แก่ ผูร้ ้ องขอหากเป็ นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ ตามปกติ ข องหน่ วยงาน
ของรัฐนั้นอยูแ่ ล้ว
ให้นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูล
ข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่มีผยู ้ ื่นคาขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้วา่ ข้อมูลข่าวสาร
ที่ขอจะอยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่ วนกลางหรื อส่ วนสาขาของหน่วยงานแห่ งนั้น หรื อจะอยูใ่ น
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคาขอให้คาแนะนาเพื่อไปยื่น
คาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกั ช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ ับคาขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ จัดทาโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุหา้ มการเปิ ดเผยไว้ตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคาขอนั้น
ให้หน่วยงานของรัฐผูจ้ ดั ทาข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคาสั่งต่อไป
มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรื อไม่จดั
ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรื อไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑
หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ล่าช้า หรื อเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก
โดยไม่มี เหตุ อนั สมควร ผูน้ ้ ันมี สิ ทธิ ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ การมี คาสั่งมิ ให้
เปิ ดเผยข้อมู ล ข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรื อค าสั่ งไม่ รับ ฟั งคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรื อค าสั่ งไม่ แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณี ที่ มี ก ารร้ องเรี ยนต่ อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการต้องพิ จารณา
ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้ องเรี ยน ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้
แต่ตอ้ งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิ บวัน
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หมวด ๒
ข้ อมูลข่ าวสารทีไ่ ม่ ต้องเปิ ดเผย
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
จะเปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงาน
ของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมี คาสั่งมิ ให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคานึ งถึงการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรื อความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรื อการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่ อาจส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่วา่ จะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อ
การรู ้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็ นหรื อคาแนะนาภายในหน่ วยงานของรัฐในการดาเนิ นการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด
แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ในการทาความเห็น
หรื อคาแนะนาภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรื อข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลซึ่ งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กล้ าสิ ทธิ
ส่ วนบุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ ม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรื อข้อมูล ข่าวสาร ที่มีผใู้ ห้
มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
(๗) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสั่งมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้
ด้วยว่าที่เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่งเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู ้
ขออาจอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิวา่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อ
บุคคลใดได้หรื อไม่ภายใต้เงื่ อนไขเช่ นใด และสมควรมีวิธีรักษามิ ให้รั่วไหลให้หน่ วยงานของรัฐกาหนด
วิธีการคุ ม้ ครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผนู ้ ้ นั เสนอคาคัดค้าน ภายในเวลาที่ กาหนด
แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผนู ้ ้ นั อาจเสนอคาคัดค้านได้ ซึ่ งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ผูท้ ี่ ได้รับ แจ้งตามวรรคหนึ่ ง หรื อผูท้ ี่ ท ราบว่าการเปิ ดเผยข้อมู ล ข่ าวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของตน มีสิทธิ คดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทาเป็ นหนังสื อถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบ
ในกรณี ที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้านและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผคู ้ ดั ค้านทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีคาสั่งไม่รับฟั งคาคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผย
ข้อมูล ข่าวสารนั้นมิ ได้จนกว่าจะล่ วงพ้นก าหนดเวลาอุ ทธรณ์ ตามมาตรา ๑๘ หรื อจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคาวินิจฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีคาสั่งมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรื อมาตรา ๑๕ หรื อมีคาสั่งไม่รับฟั งคาคัดค้านของผูม้ ีประโยชน์ได้เสี ยตามมาตรา ๑๗ ผูน้ ้ นั อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งนั้น โดยยื่นคา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคาสั่งมิให้เปิ ดเผยนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการพิจารณา
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรื อศาลก็ตาม จะต้องดาเนิ นกระบวน
การพิจารณาโดยมิให้ขอ้ มูลข่าวสารนั้นเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จาเป็ นแก่การพิจารณาและในกรณี ที่จาเป็ น
จะพิจารณาลับหลังคู่กรณี หรื อคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้
ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งรับผิดหากเป็ นการกระทาโดยสุ จริ ตในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖
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(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนด ในกฎกระทรวง
มีคาสั่งให้เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปหรื อเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนั สาคัญยิ่งกว่า ที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรื อชีวิต ร่ างกาย สุ ขภาพ หรื อประโยชน์อื่นของบุคคล และคาสั่งนั้นได้กระทาโดยสมควรแก่เหตุ
ในการนี้จะมีการกาหนดข้อจากัดหรื อเงื่อนไขในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิด
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณี ดงั กล่าว

หมวด ๓
ข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคล
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่ งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติ
ไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สานักข่าวกรองแห่ งชาติ สานักงานสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ และหน่วยงานของ
รัฐแห่ งอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นาบทบัญญัติวรรคหนึ่ ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับกับข้อมูล
ข่าวสารส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่ งอื่นที่จะกาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่ งการเปิ ดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่ วนบุ คคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓) จะเป็ นอุปสรรค
ร้ายแรงต่อการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่ วยงานของรัฐต้องปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุ คคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจาเป็ น เพื่อการดาเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าว เมื่อหมด
ความจาเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่จะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยูเ่ สมอเกี่ยวกับสิ่ ง
ดังต่อไปนี้
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(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตาม ความเหมาะสม
เพื่อป้ องกันมิให้มีการนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรื อเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณี ที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบล่วงหน้าหรื อพร้ อมกับการขอข้อมูลถึ งวัตถุ ประสงค์ที่จะนาข้อมูลมาใช้ลกั ษณะการใช้ขอ้ มูล
ตามปกติ และกรณี ที่ ขอข้อมูลนั้นเป็ นกรณี ที่อาจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจหรื อเป็ นกรณี มีกฎหมาย
บังคับ
หน่ วยงานของรั ฐต้องแจ้งให้ เจ้าของข้อมู ล ทราบในกรณี มี ก ารให้ จดั ส่ ง ข้อมู ล ข่ าวสาร
ส่ วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่ งจะเป็ นผลให้บุคคลทัว่ ไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็ นไป ตามลักษณะการ
ใช้ขอ้ มูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่ งอื่นหรื อผูอ้ ื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสื อของเจ้าของข้อมูลที่ให้
ไว้ล่วงหน้าหรื อในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี้
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น
(๒) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่ วนบุคคลนั้น
(๓) ต่อหน่ วยงานของรัฐที่ทางานด้านการวางแผนหรื อการสถิ ติหรื อสามะโนต่างๆ ซึ่ งมี
หน้าที่ตอ้ งรักษาข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ื่น
(๔) เป็ นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุชื่อหรื อส่ วนที่ทาให้รู้วา่ เป็ นข้อมูล
ข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่ วยงานอื่ นของรัฐตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
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(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายการสื บสวน
การสอบสวน หรื อการฟ้ องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ซ่ ึ งจาเป็ นเพื่อการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิตหรื อสุ ขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะ
ขอข้อเท็จจริ งดังกล่าว
(๙) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้อมู ล ข่ าวสารส่ วนบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)
ให้มีการจัดทาบัญชี แสดงการเปิ ดเผยกากับ ไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุ คคลย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกับ ตน และเมื่ อบุ คคลนั้นมี คาขอเป็ นหนังสื อ หน่ วยงานของรั ฐที่ ควบคุ มดู แล
ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุ คคลนั้นหรื อผูก้ ระท าการแทนบุ คคลนั้นได้ตรวจดู หรื อได้รับส าเนาข้อมู ล
ข่าวสารส่ วนบุคคลส่ วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่ เกี่ ยวกับบุ คคลใด ถ้ากรณี มี เหตุอนั ควรเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
จะเปิ ดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็ นว่าข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ ยวกับตนส่ วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง
ให้มีสิทธิ ยื่นคาขอเป็ นหนังสื อให้หน่ วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบ
ข้อมูลข่าวสารส่ วนนั้นได้ ซึ่ งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าวและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดย
ไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงหรื อ ลบข้อ มู ล ข่ า วสารให้ ต รงตาม
ที่มีคาขอ ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิ บวันนับแต่
วันได้รับแจ้งคาสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคาอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการ
และไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ร้องขอให้หน่ วยงานของรัฐหมายเหตุ คาขอของตนแนบไว้กบั
ข้อมูลข่าวสารส่ วนที่เกี่ยวข้องได้
ให้บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิ ดาเนิ นการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี้แทนผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้
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หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรื อมีอายุ
ครบกาหนดตามวรรคสองนับแต่วนั ที่เสร็ จสิ้ นการจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่ งมอบให้แก่
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิลปากรหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนด ในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือก
ไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กาหนดเวลาต้องส่ งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภทดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิ บห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยีส่ ิ บปี
กาหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เอง เพื่อประโยชน์
ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลง กับหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
กรมศิลปากร
(๒) หน่ วยงานของรัฐเห็ นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาสั่ง
ขยายเวลากากับไว้เป็ นการเฉพาะราย คาสั่งการขยายเวลานั้นให้กาหนดระยะเวลาไว้ดว้ ย แต่จะกาหนดเกิ น
คราวละห้าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรื อ ทบทวนมิ ใ ห้ มี ก ารขยายระยะเวลาไม่ เปิ ดเผยจนเกิ น ความจ าเป็ น
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ คณะรั ฐมนตรี
ออกระเบียบกาหนดให้หน่ วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทาลายหรื ออาจทาลายได้โดยไม่ตอ้ ง
เก็บรักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
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เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน เลขาธิ การสภาความมัน่ คง
แห่ งชาติ เลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ านวยการสานักข่าวกรองแห่ งชาติ ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
และผูท้ รงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งอีกเก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ปลัดสานักนายกรั ฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการของสานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งเป็ นเลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่ องดูแลและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ให้คาปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ตามที่ได้รับคาขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรื อระเบียบ ของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่ องร้องเรี ยนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี เสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครั้งคราว
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
(๗) ดาเนินการเรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตาแหน่ ง
คราวละสามปี นับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง ผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย บกพร่ อง หรื อไม่สุจริ ต ต่อหน้าที่
หรื อหย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจเรี ยกให้บุคคลใดมา ให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งวัตถุเอกสารหรื อ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้ มูลข่าวสารตามที่มีคาขอ ไม่วา่ จะ
เป็ นกรณี ตามมาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๒๕ ถ้าผูม้ ีคาขอไม่เชื่ อว่าเป็ นความจริ งและร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจเข้าดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผรู้ ้องเรี ยนทราบ
หน่ วยงานของรั ฐ หรื อเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต้ อ งยิ น ยอมให้ ค ณ ะกรรมการหรื อผู ้ซ่ ึ ง
คณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองของตนได้ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูล
ข่าวสารที่เปิ ดเผยได้หรื อไม่ก็ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม
ซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คาสั่งมิให้
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ หรื อคาสั่งไม่รับฟั งคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และ
คาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่ ง ตั้งคณะกรรมการวินิ จฉัย การเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ าวสารตามวรรคหนึ่ ง ให้ แต่ ง ตั้ง
ตามสาขาความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิ จ
และการคลังของประเทศ หรื อการบังคับใช้กฎหมาย
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มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ งๆ ประกอบด้วยบุ คคล
ตามความจาเป็ น แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามคน และให้ขา้ ราชการที่ คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เป็ น
เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณี พิ จารณาเกี่ ยวกับ ข้อมู ล ข่าวสารของหน่ วยงานของรั ฐแห่ งใด กรรมการวินิจฉัย
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่ งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่ วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรื อผูช้ ่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่ งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยคานึ งถึงความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้รับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่ สุด และในการมี
คาวินิจฉัยจะมีขอ้ สังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับกรณี ใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกาหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบัญญัติดงั กล่าวมาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามข้อจากัดหรื อเงื่ อนไขที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐกาหนดตาม
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิ ให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ ง หรื อจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารตาม
วรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการ
จะได้กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งต่อพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรี กาหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มี โอกาสกว้างขวางในการได้รับ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับ การดาเนิ นการต่างๆ ของรั ฐเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่ อที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็ นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริ ง อันเป็ น
การส่ งเสริ มให้มีความเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิ ได้รู้ขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผย
แล้วจะเกิ ดความเสี ย หายต่ อประเทศชาติ หรื อต่ อประโยชน์ ที่ ส าคัญ ของเอกชน ทั้งนี้ เพื่ อพัฒ นาระบอบ
ประชาธิ ปไตยให้มนั่ คงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู ้ถึงสิ ทธิ หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปั ก
รักษาประโยชน์ของตนได้อีก ประการหนึ่ งด้วย ประกอบกับ สมควรคุ ้มครองสิ ท ธิ ส่ วนบุ คคลในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔
--------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔
เป็ นปี ที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙
(๒) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๓๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“การทะเบี ย นราษฎร” หมายความว่ า งานทะเบี ย นต่ า งๆ ตามพระราชบัญ ญั ติ น้ ี
รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ
วันเดื อนปี เกิ ดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลาเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื่ อบิดามารดาหรื อ

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๙๗/๒๒ พฤศจิกายน๒๕๓๔
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ผูร้ ับบุตรบุญธรรม ชื่ อคู่สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอื่นที่จาเป็ นเพื่อการดาเนิ นงานทะเบียนต่างๆ ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
“เลขประจาตัว” หมายความว่า เลขประจาตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคล
แต่ละคน
“บ้าน” หมายความว่า โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งมีเจ้าบ้าน
ครอบครองและให้หมายความรวมถึงแพ หรื อเรื อซึ่ งจอดเป็ นประจาและใช้เป็ นที่อยูป่ ระจาหรื อสถานที่
หรื อยานพาหนะอื่นซึ่ งใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยประจาได้ดว้ ย
“ทะเบียนบ้าน” หมายความว่า ทะเบียนประจาบ้านแต่ละบ้านซึ่ งแสดงเลขประจาบ้าน
และรายการของคนทั้งหมดผูอ้ ยูใ่ นบ้าน
“ทะเบียนคนเกิด” หมายวามว่า ทะเบียนซึ่ งแสดงรายการคนเกิด
“ทะเบียนคนตาย” หมายความว่า ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย
“ทะเบียนบ้านกลาง” หมายความว่า ทะเบียนซึ่ งผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง กาหนดให้
จัดทาขึ้นสาหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
“เจ้าบ้าน” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งเป็ นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็ นเจ้าของผูเ้ ช่ า
หรื อในฐานะอื่นใดก็ตาม
ในกรณี ที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรื อเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สู ญหาย สาบสู ญหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิกิจการได้ให้ถือว่าผูม้ ีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็ นเจ้าบ้าน
“ผูอ้ ยูใ่ นบ้าน” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน
“อาเภอ” ให้หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอ
“ท้อ งถิ่ น ” หมายความว่า กรุ ง เทพมหานคร เทศบาล เมื อ งพัท ยา และหน่ ว ยการ
ปกครองท้อ งถิ่ น อื่ น ที่ ผู ้อ านวยการทะเบี ย นกลางโดยอนุ ม ัติ รั ฐ มนตรี ก าหนดให้ เป็ นท้อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนกลาง นายทะเบียน
ประจาสานักทะเบียนกรุ งเทพมหานคร นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนประจา
สานักทะเบียนอาเภอ นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนสาขา
นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนเฉพาะกิ จ และนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งและให้หมายความรวมถึงผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับมอบอานาจจากนายทะเบียนหรื อผูช้ ่วยนายทะเบียน
“นายทะเบี ย นผูร้ ั บ แจ้ง ” หมายความว่า นายทะเบี ย นอ าเภอ นายทะเบี ย นท้อ งถิ่ น
และผูซ้ ่ ึ งผูอ้ านวยการทะเบียนกลางได้กาหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่
การสร้างบ้านใหม่ การรื้ อบ้าน และการกาหนดเลขประจาบ้าน โดยได้กาหนดขอบเขตหน้าที่ดงั กล่าวไว้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหรื อยกเว้นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ การสารวจตรวจสอบหรื อปรับปรุ ง การทะเบียน
ราษฎร การจัดทาทะเบียนประวัติ การจัดทาบัตรประจาตัวหรื อการอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่ งไม่มีสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติได้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งจะก าหนดค่ าธรรมเนี ยมที่ จะเรี ยกเก็บ ไม่ เกิ นอัตราท้าย
พระราชบัญญัติน้ ีไว้ดว้ ยก็ได้๒
มาตรา ๖ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยจะขอตรวจ หรื อคัดส าเนารายการ หรื อให้นายทะเบี ยนคัด
และรับรองซึ่ งสาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิ ดหรื อทะเบียนคนตาย ได้ที่สานักทะเบียนในวันเวลา
ราชการ
ความในวรรคหนึ่ งให้ใช้บงั คับกับการขอคัดสาเนา หรื อคัดและรับรองสาเนารายการ
เกี่ ยวกับบัตรประจาตัวหรื อรายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จดั ทาตามพระราชบัญญัติน้ ี สาหรับคนซึ่ งไม่มี
สัญชาติไทยด้วยโดยอนุโลม๓
เมื่อได้รับคาขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้นายทะเบียนดาเนินการโดยเร็ ว๔
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กบั ออกกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนี ยมไม่เกิ นอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมและกาหนดกิ จการอื่นเพื่อปฏิ บตั ิการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

หมวด ๑
สานักทะเบียนและนายทะเบียน
มาตรา ๘๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๘/๑ ให้มีสานักทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี ดังนี้

๒

มาตรา ๕ วรรคสอง เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

๓

มาตรา ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑

๔

มาตรา ๖ วรรคสาม เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

๕

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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(๑) สานักทะเบียนกลาง มีผอู้ านวยการทะเบียนกลาง รองผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง
และผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง เป็ นนายทะเบียนประจาสานักทะเบียนกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบ
และควบคุมการปฏิบตั ิงานการทะเบียนราษฎรทัว่ ราชอาณาจักร
(๒) ส านัก ทะเบี ย นกรุ งเทพมหานคร มี น ายทะเบี ย นกรุ งเทพมหานคร และผูช้ ่ ว ย
นายทะเบี ย นกรุ ง เทพมหานคร เป็ นนายทะเบี ย นประจ าส านัก ทะเบี ย นกรุ ง เทพมหานคร มี ห น้าที่
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั ิงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุ งเทพมหานคร
(๓) สานักทะเบียนจังหวัด มีนายทะเบียนจังหวัดและผูช้ ่วยนายทะเบียนจังหวัดเป็ น
นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั ิงานการทะเบียนราษฎร
ในเขตจังหวัด
(๔) ส านัก ทะเบี ย นอ าเภอ มี น ายทะเบี ย นอ าเภอและผูช้ ่ วยนายทะเบี ย นอ าเภอเป็ น
นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนอาเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุ มการปฏิ บตั ิงานการทะเบียน
ราษฎรในเขตอาเภอ
(๕) สานักทะเบียนท้องถิ่ น มีนายทะเบียนท้องถิ่ นและผูช้ ่ วยนายทะเบียนท้องถิ่ นเป็ น
นายทะเบียนประจาสานักทะเบียนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั ิงานการทะเบียนราษฎร
ในเขตปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ
มาตรา ๘/๑๖ การจัดตั้งสานักทะเบี ยนอาเภอหรื อสานักทะเบียนท้องถิ่ นตามมาตรา ๘
(๔) และ (๕) ให้เป็ นไปตามที่ผอู้ านวยการทะเบียนกลางประกาศ โดยคานึ งถึ งสภาพแห่ งความพร้ อม
และความสะดวกในการให้บริ การประชาชน รวมตลอดถึงการไม่ซ้ าซ้อนและการประหยัด
สานักทะเบียนอาเภอหรื อสานักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) ที่ได้จดั ตั้ง
ขึ้ นแล้วนั้น เมื่อค านึ งถึ งสภาพตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูอ้ านวยการทะเบียนกลางจะยุบหรื อควบรวมเข้า
ด้วยกันก็ได้
อ านาจหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของส านัก ทะเบี ย นที่ จ ัด ตั้ง ตามวรรคหนึ่ งหรื อ
ควบรวมตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางประกาศกาหนด
มาตรา ๘/๒๗ ให้มีนายทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ดังนี้
(๑) อธิ บ ดี ก รมการปกครองเป็ นผู้อ านวยการทะเบี ย นกลาง มี อ านาจออกระเบี ย บ
หลัก เกณฑ์ วิธี ป ฏิ บ ัติ รวมทั้ง ก าหนดแบบพิ ม พ์เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ ี และแต่ ง ตั้ง รอง
ผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง

๖

มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๗

มาตรา ๘/๒ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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(๒) ปลัดกรุ งเทพมหานครเป็ นนายทะเบียนกรุ งเทพมหานคร และให้มีอานาจแต่งตั้ง
ผูช้ ่วยนายทะเบียนกรุ งเทพมหานคร
(๓) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นนายทะเบียนจังหวัด และให้มีอานาจแต่งตั้งผูช้ ่วยนายทะเบียน
จังหวัด
(๔) นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี เป็ นนายทะเบียน
อาเภอ และให้มีอานาจแต่งตั้งผูช้ ่วยนายทะเบียนอาเภอ
(๕) ปลัดเทศบาล ผูอ้ านวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรื อหัวหน้าผูบ้ ริ หารของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่ น แล้วแต่ ก รณี เป็ นนายทะเบี ย นท้องถิ่ น และให้ มี อานาจแต่ ง ตั้ง ผูช้ ่ วยนายทะเบี ย น
ท้องถิ่น
ผูอ้ านวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอานาจให้รองผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง
หรื อผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง ปฏิบตั ิราชการแทนผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง หรื อจะมอบหมาย
ให้ขา้ ราชการสังกัดกรมการปกครองช่วยเหลือในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดด้วยก็ได้
นายทะเบี ยนกรุ งเทพมหานครตาม (๒ ) จะมอบอ านาจให้ ผู ้ ช่ วยนายทะเบี ยน
กรุ งเทพมหานครหรื อหัวหน้าส่ วนราชการซึ่ งไม่ต่ากว่าระดับกองในสานักปลัดกรุ งเทพมหานครปฏิบตั ิ
ราชการแทนนายทะเบียนกรุ งเทพมหานครก็ได้
นายทะเบียนจังหวัดตาม (๓) จะมอบอานาจให้ผูช้ ่ วยนายทะเบียนจังหวัดรองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดหรื อปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดก็ได้
นายทะเบียนอาเภอตาม (๔) จะมอบอานาจให้ผูช้ ่ วยนายทะเบี ยนอาเภอ หรื อปลัดอาเภอ
ปฏิบตั ิราชการแทนนายทะเบียนอาเภอก็ได้
นายทะเบียนท้องถิ่นตาม (๕) จะมอบอานาจให้ผชู ้ ่วยนายทะเบียนท้องถิ่นรองปลัดเทศบาล
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการเขต รองปลัดเมืองพัทยา หรื อรองหรื อผูช้ ่วยหัวหน้าผูบ้ ริ หารของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี ปฏิบตั ิราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้
มาตรา ๙ ในกรณี จาเป็ นต้อ งมี ส านัก ทะเบี ย นสาขา หรื อ ส านัก ทะเบี ย นเฉพาะกิ จ
ในเขตท้องที่สานักทะเบียนอาเภอ หรื อสานักทะเบี ยนท้องถิ่ น แล้วแต่กรณี ให้ผูอ้ านวยการทะเบียน
กลางจัดตั้งและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน การทะเบียนราษฎรสาหรับสานักทะเบียน
สาขาหรื อสานักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตท้องที่ของสานักทะเบียนดังกล่าวและให้นายอาเภอ ปลัดอาเภอ
ผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ ปลัดเทศบาล ผูอ้ านวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา หรื อหัวหน้าผูบ้ ริ หารของ
หน่ วยการปกครองท้องถิ่ นนั้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งนายทะเบี ยนและผูช้ ่ วยนายทะเบี ยนประจาสานัก
ทะเบียนดังกล่าวในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
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มาตรา ๑๐ เพื่ อ ความถู ก ต้อ งของการทะเบี ย นราษฎร ให้ น ายทะเบี ย นมี อ านาจ
เรี ย กเจ้า บ้าน หรื อ บุ ค คลใดๆ มาชี้ แ จงข้อ เท็ จจริ ง หรื อให้ แ สดงหลัก ฐานต่ างๆ ได้ตามความจาเป็ น
และเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยให้มีอานาจเข้าไปสอบถามผูอ้ ยูใ่ นบ้านใดๆ ได้ ตามอานาจหน้าที่ แต่ตอ้ งแจ้ง
ให้เจ้าบ้านทราบก่อน ทั้งนี้ ให้กระทาได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก
ในการเข้าไปสอบถามตามวรรคหนึ่ ง ให้นายทะเบียนแสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ป รากฏหลัก ฐานเชื่ อได้ว่า การดาเนิ น การแจ้ง การรับ แจ้ง การบัน ทึ ก หรื อ
การลงรายการเพื่ อดาเนิ น การจัด ท าหลัก ฐานทะเบี ยนต่ างๆตามพระราชบัญ ญัติน้ ี ได้ดาเนิ นการไป
โดยมิ ช อบด้วยกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อโดยอาพราง หรื อโดยมี รายการข้อความผิดจากความเป็ นจริ ง
ให้นายทะเบี ยนมี อานาจสั่งไม่รับแจ้ง จาหน่ ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียนและดาเนิ นการ
แก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี
การด าเนิ น การตามวรรคสาม รวมตลอดทั้ง วิ ธี ก ารโต้แ ย้ง หรื อ ชี้ แจงข้อ เท็ จ จริ ง
และการอุทธรณ์ของผูซ้ ่ ึ งอาจได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นการของนายทะเบียน รวมถึงการพิจารณา
คาอุทธรณ์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีอานาจ
สั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนไว้ก่อนที่จะรับฟังคาชี้แจงหรื อการโต้แย้งได้๘
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้นายทะเบียนเป็ นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๒
การจัดเก็บข้ อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาและควบคุ มการทะเบียนราษฎร การตรวจสอบ
พิสูจน์ตวั บุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้สานักทะเบียนกลางดาเนิ นการจัดเก็บ
ข้อมู ล ทะเบี ยนประวัติราษฎรตามที่ ผูอ้ านวยการทะเบี ยนกลางก าหนด และปรับปรุ งข้อมูล ทะเบีย น
ประวัติราษฎรให้ตรงต่อความเป็ นจริ งอยูเ่ สมอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ขอ้ มูลทะเบียนประวัติราษฎร
ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับข้อมูลของคนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาหรื อ
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร จัดส่ งข้อมูลที่มีอยู่ให้ผอู ้ านวยการทะเบี ยนกลางตามที่ ผอู้ านวยการทะเบียน
กลางร้องขอ๙
๘

มาตรา ๑๐ วรรคสี่ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๙
มาตรา ๑๒ วรรคสอง เพิม่ โดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
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มาตรา ๑๓ การจัดเก็บข้อมูลทะเบี ยนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ ไม่รวมถึ งการจัดเก็บ
ข้อมูลของบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รายได้
(๒) ประวัติอาชญากรรม
(๓) การชาระหรื อไม่ชาระภาษีอากร
(๔) ข้อมูลที่คณะรัฐมนตรี กาหนด หรื อ
(๕) ข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งแจ้ง
มาตรา ๑๔ บุ ค คลผู ้มี ห น้ า ที่ แ จ้ง การต่ า งๆ ตามที่ ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ น้ ี
เจ้าของประวัติซ่ ึ งปรากฏในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ในกรณี เจ้าของประวัติเป็ นผูเ้ ยาว์ ผูอ้ นุ บาลในกรณี เจ้าของประวัติเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อทายาท
เจ้าของประวัติ หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากบุ คคลดังกล่าวข้างต้น อาจขอให้นายทะเบียนดาเนิ นการได้ที่
สานักทะเบียนในวันเวลาราชการ ดังนี้
(๑) คัด และรั บ รองเอกสารข้อ มู ล ทะเบี ย นประวัติ ร าษฎร ตามมาตรา ๑๒ และ
เสี ยค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ลบ หรื อ ท าให้ ท ัน สมัย ซึ่ งข้อ มูล ใดๆ ในข้อ มูล ทะเบี ย นประวัติ
ราษฎรเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
เมื่ อได้รั บ ค าขอตาม (๒) ให้ น ายทะเบี ย นมี ค าสั่ ง โดยเร็ ว ค าสั่ ง ของนายทะเบี ย นที่
ไม่ รับ คาขอหรื อไม่ดาเนิ นการตามค าขอทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้คู่ กรณี ยื่นอุ ท ธรณ์ ต่อนายทะเบี ยน
จังหวัดนายทะเบียนกรุ งเทพมหานคร หรื อผูอ้ านวยการทะเบียนกลาง แล้วแต่กรณี ภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั รับทราบคาสั่งจากนายทะเบียน๑๐
เงื่ อนไข หลักเกณฑ์ และวิธี การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ลบ หรื อท าให้ทนั สมัยซึ่ งข้อมูลใดๆ
ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ให้กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐอาจขอให้ นายทะเบี ย นจัดส่ งส าเนา
เอกสารข้อ มู ล ทะเบี ย นประวัติ ราษฎรได้ ทั้ง นี้ เฉพาะเพื่ อ การอัน จ าเป็ นแก่ ก ารปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข อง
ส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐนั้น

๑๐

มาตรา ๑๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑
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หากส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐมี ค วามประสงค์จ ะเชื่ อ มโยงคอมพิ วเตอร์
เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ผูอ้ านวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตให้เชื่อมโยงได้
เฉพาะข้อมูลที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ปรากฏภายในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคน
ตายหรื อทะเบียนประวัติสาหรับคนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น๑๑
ในกรณี จ าเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความมั่น คง
ในราชอาณาจัก ร คณะรัฐมนตรี จะอนุ ม ตั ิ ให้ ผูอ้ านวยการทะเบี ยนกลางยินยอมให้ส่ วนราชการหรื อ
หน่ วยงานของรัฐเชื่ อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะข้อมูล
ที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่รัฐมนตรี กาหนดก็ได้๑๒
ห้ามมิ ให้ ส่วนราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อพนักงานสอบสวนที่ ได้ขอ้ มูลใดตาม
มาตรานี้นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางธุ รกิจหรื อในเรื่ องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของทางราชการหรื อ
ตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอ๑๓
มาตรา ๑๖ ในการดาเนิ นการจัดเก็บ ข้อ มูล ทะเบีย นประวัติร าษฎรให้ผูอ้ านวยการ
ทะเบียนกลางกาหนดเลขประจาตัวแก่บุคคลที่อยูใ่ นราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ ากัน
การยกเว้นการให้เลขประจาตัวแก่บุคคล ให้กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ข้อมูล ทะเบี ยนประวัติราษฎรต้องถื อเป็ นความลับ และให้นายทะเบี ย น
เป็ นผูเ้ ก็ บ รั ก ษาและใช้เพื่ อการปฏิ บ ตั ิ ตามที่ ได้บ ัญ ญัติไ ว้ในพระราชบัญ ญัติน้ ี เท่ านั้น ห้ามมิ ให้ผูใ้ ด
เปิ ดเผยข้อความหรื อตัวเลขนั้นแก่ บุคคลใดๆ ซึ่ งไม่มีหน้าที่ ปฏิ บตั ิ การตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อแก่
สาธารณชน เว้นแต่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผูท้ ี่ตนจะมีนิติสัมพันธ์
ด้วย หรื อเมื่อมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติ หรื อเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
หรื อการดาเนิ นคดี และการพิจารณาคดีหรื อการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่ว่าในกรณี ใดจะนา
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็ นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้

๑๑

มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๕ วรรคสาม เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๑๓
มาตรา ๑๕ วรรคสี่ เพิม่ โดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๑๒
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หมวด ๓
คนเกิด คนตาย
มาตรา ๑๘ เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งการเกิดดังต่อไปนี้
(๑) คนเกิ ด ในบ้า น ให้ เจ้า บ้า นหรื อ บิ ด าหรื อ มารดาแจ้ง ต่ อ นายทะเบี ย นผู ้รั บ แจ้ง
แห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้านภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั เกิด
(๒) คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรื อมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่ งท้องที่ที่มีคน
เกิดนอกบ้านหรื อแห่ งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั เกิ ด ในกรณี จาเป็ นไม่อาจแจ้งได้
ตามกาหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ตอ้ งไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั เกิด
การแจ้งตาม (๑) และ (๒) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ที่ผูอ้ านวยการทะเบี ยนกลางกาหนด
พร้อมทั้งแจ้งชื่อคนเกิดด้วย
ในกรณี จาเป็ นเพื่ อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ ประชาชน การแจ้งตาม
วรรคหนึ่ งจะแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่ งท้องที่อื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง๑๔
มาตรา ๑๙๑๕ ผูใ้ ดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรื อเด็กไร้เดียงสาซึ่ งถูกทอดทิ้งให้นาตัวเด็ก
ไปส่ งและแจ้งต่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ หรื อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์ซ่ ึ งปฏิบตั ิงานในท้องที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ ว เมื่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ
หรื อเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวได้รับตัวเด็กไว้แล้วให้บนั ทึ กการรับตัวเด็กไว้ ในกรณี ที่พนักงานฝ่ ายปกครอง
หรื อตารวจรับเด็กไว้ ให้นาตัวเด็กพร้ อมบันทึ กการรับตัวเด็กส่ งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ในเขตท้องที่ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวได้รับตัวเด็กไว้หรื อได้รับตัว
เด็ ก จากพนัก งานฝ่ ายปกครองหรื อ ตารวจแล้ว ให้ แจ้ง การเกิ ดต่ อนายทะเบี ยนผูร้ ั บ แจ้ง และให้ น าย
ทะเบียนออก ใบรับแจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่ งให้ทาเป็ นสองฉบับและเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ ผรู ้ ับตัว
เด็กหนึ่ งฉบับและส่ งมอบให้กบั นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งหนึ่ งฉบับ โดยให้มีรายละเอียดเกี่ ยวกับรายการ
บุคคลของผูท้ ี่พบเด็ก พฤติการณ์ สถานที่และวันเวลาที่พบเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทัว่ ไปของเด็ก
เอกสารที่ติดตัวมากับเด็ก และประวัติของเด็กเท่าที่ทราบ และในกรณี ที่ไม่อาจทราบสัญชาติของเด็กให้
บันทึกข้อเท็จจริ งดังกล่าวไว้ดว้ ย

๑๔

มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๑๕
มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
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มาตรา ๑๙/๑๑๖ เด็กเร่ ร่อนหรื อเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิ้งซึ่ งอยูใ่ นการ
อุ ป การะของหน่ วยงานของรั ฐหรื อหน่ วยงานเอกชนที่ จดทะเบี ย นตามกฎหมายโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อการสงเคราะห์ ช่วยเหลื อเด็กตามที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนด ถ้าเด็กยังไม่ได้แจ้งการเกิ ดและไม่ มี
รายการบุคคลในทะเบียนบ้านให้หวั หน้าหน่ วยงานหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่ วยงานเป็ น
ผูแ้ จ้งการเกิ ดต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่ งท้องที่ที่หน่ วยงานนั้นตั้งอยู่ และให้นายทะเบียนออกใบรับ
แจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๑๙/๒ ๑๗ การพิ สู จน์ ส ถานะการเกิ ดและสั ญ ชาติ ข องเด็ก ตามมาตรา ๑๙และ
มาตรา ๑๙/๑ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณี ที่ไม่อาจพิ สูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติได้ ให้นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทาทะเบียนประวัติและ
ออกเอกสารแสดงตนให้เด็กไว้เป็ นหลักฐาน ตามระเบียบที่ผอู้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๑๙/๓๑๘ ผูม้ ีสัญชาติไทยซึ่ งเจ้าบ้านหรื อบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้ตามมาตรา ๑๘
อาจร้องขอต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งเพื่อแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
และให้นาความในมาตรา ๑๙/๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ งยัง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ให้ บิ ด ามารดาหรื อ ผูป้ กครอง
แจ้งแทนได้ แต่สาหรับกรณี ของบิดามารดาให้นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งดาเนินการให้ต่อเมื่อได้ชาระค่าปรับ
ตามที่นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้องถิ่นเปรี ยบเทียบตามมาตรา ๔๗ (๒) และมาตรา ๕๑ แล้ว
มาตรา ๒๐ ๑๙ เมื่ อ มี ก ารแจ้ง การเกิ ด ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑หรื อ
มาตรา ๑๙/๓ ทั้งกรณี ข องเด็ก ที่ มี สั ญชาติ ไทยหรื อเด็ กที่ ไม่ได้สัญ ชาติ ไทยโดยการเกิ ดตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ ให้นายทะเบี ยนผูร้ ั บแจ้งรับ แจ้งการเกิ ดและออกสู ติบ ตั รเป็ นหลักฐานแก่ ผูแ้ จ้งโดยมี
ข้อเท็จจริ งเท่าที่สามารถจะทราบได้
ส าหรั บ การแจ้ง การเกิ ด ของเด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสั ญ ชาติ ให้น ายทะเบี ยนผูร้ ับ แจ้งออกสู ติบ ัตรให้ตามแบบพิ มพ์ที่ ผูอ้ านวยการทะเบี ย นกลาง
กาหนด โดยให้ระบุสถานการณ์เกิดไว้ดว้ ย

๑๖

มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๗

มาตรา ๑๙/๒ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๘

มาตรา ๑๙/๓ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๙

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
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มาตรา ๒๐/๑๒๐ ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐมนตรี มี ม ติ ให้ สั ญ ชาติ ไ ทยแก่ ก ลุ่ ม บุ ค คลใดหรื อ
ให้กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชาติเป็ นไทยได้ หรื อกรณี มีเหตุจาเป็ นอื่น และบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต้องมีหนังสื อ
รับ รองการเกิ ด ให้ก ลุ่ มบุ คคลดังกล่ าวยื่นคาขอหนังสื อรั บ รองการเกิ ดตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่
ผูอ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๒๑ เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตายดังต่อไปนี้
(๑) คนตายในบ้า น ให้ เจ้า บ้า นแจ้ง ต่ อ นายทะเบี ย นผูร้ ั บ แจ้ง แห่ ง ท้อ งที่ ที่ มี ค นตาย
ภายในยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง นั บ แต่ เวลาตาย ในกรณี ไ ม่ มี เจ้า บ้า น ให้ ผู ้พ บศพแจ้ง ภายในยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
นับแต่เวลาพบศพ
(๒) คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผูต้ ายหรื อผูพ้ บศพแจ้งต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
แห่ งท้องที่ ที่ มี ก ารตายหรื อพบศพ แล้วแต่ก รณี หรื อแห่ งท้องที่ ที่ จะพึ งแจ้งได้ ภายในยี่สิ บ สี่ ชั่วโมง
นับแต่เวลาตายหรื อเวลาพบศพ ในกรณี เช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจก็ได้
กาหนดเวลาให้แจ้งตาม (๑) และ (๒) ถ้าในท้องที่ ใดการคมนาคมไม่สะดวกผูอ้ านวยการ
ทะเบียนกลางอาจขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดวันนับแต่เวลาตายหรื อเวลาพบศพ
การแจ้งตาม (๑) และ (๒) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ที่ผูอ้ านวยการทะเบี ยนกลางกาหนด
พร้อมทั้งแจ้งชื่อผูแ้ จ้งด้วย
ให้นาความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใช้บงั คับกับการแจ้งตามวรรคหนึ่ งด้วยโดย
อนุโลม๒๑
มาตรา ๒๒ เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ให้นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งออกมรณบัตรเป็ น
หลักฐานให้แก่ผแู ้ จ้ง เว้นแต่เป็ นกรณี ตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๓ เมื่อมีคนเกิ ดหรื อคนตาย ผูท้ าคลอดหรื อผูร้ ักษาพยาบาลต้องออกหนังสื อ
รับรองการเกิ ดหรื อการตายตามแบบพิมพ์ที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนดให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งแจ้ง
ตามมาตรา ๑๘ หรื อมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๔ ห้ามมิ ให้ผใู ้ ดเก็บ ฝัง เผา ทาลาย หรื อย้ายศพไปจากสถานที่หรื อบ้านที่มี
การตาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
เมื่อได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้เก็บ ฝัง เผา ทาลายหรื อย้ายศพผิดไปจาก
สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องย้ายศพ เพื่อความปลอดภัยหรื อสวัสดิภาพของประชาชน
ให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจมีอานาจกระทาได้
๒๐

มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๑

มาตรา ๒๑ วรรคสี่ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

291
มาตรา ๒๕ ถ้ามี เหตุ อนั ควรสงสัยว่าคนตายด้วยโรคติ ดต่ ออันตรายหรื อตายโดยผิด
ธรรมชาติ ให้น ายทะเบี ย นผูร้ ั บ แจ้งรี บ แจ้งต่ อเจ้าพนัก งานผูม้ ี หน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติ ดต่ อ
อันตรายหรื อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ และให้รอการออกมรณบัตรไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานดังกล่าว
มาตรา ๒๖ ให้นายทะเบียนอาเภอ นายทะเบี ยนท้องถิ่ น แล้วแต่ กรณี จดั ท าทะเบี ยน
คนเกิดทะเบียนคนตาย จากสู ติบตั รและมรณบัตรตามแบบพิมพ์และวิธีการที่ผอู้ านวยการทะเบียนกลาง
กาหนด
มาตรา ๒๗ การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงทะเบียนคนเกิ ด ทะเบียนคนตาย หรื อสู ติบตั รและ
มรณบัตรให้เป็ นไปตามระเบียบที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๒๘ ให้ก งสุ ล ไทยหรื อข้าราชการสถานทู ตไทยที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
การต่ า งประเทศแต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นนายทะเบี ย น มี ห น้ า ที่ รั บ จดทะเบี ย นคนเกิ ด และคนตายที่ มี ข้ ึ น
นอกราชอาณาจักรสาหรับคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หลักฐานการจดทะเบียนดังกล่าวให้ใช้เป็ นสู ติบตั รและมรณบัตรได้
ถ้าในที่ ซ่ ึ งมี ก ารเกิ ด หรื อการตายตามวรรคหนึ่ ง ไม่ มี ก งสุ ล ไทยหรื อ สถานทู ต ไทย
ประจาอยู่ ให้ ใช้ห ลัก ฐานการเกิ ดหรื อการตายที่ อ อกโดยรั ฐบาลของประเทศนั้น ซึ่ งกระทรวงการ
ต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้องเป็ นหลักฐานสู ติบตั รและมรณบัตรได้
การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
การย้ ายทีอ่ ยู่
มาตรา ๒๙ ผูใ้ ดมีชื่ อ อยู่ใ นทะเบีย นบ้า นใด ให้สัน นิ ษ ฐานไว้ก่อ นว่า ผูน้ ้ ัน อยู่แ ละ
มีภูมิลาเนาอยู่ ณ ที่น้ นั
มาตรา ๓๐ ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยูต่ ่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผูอ้ ยู่ในบ้านย้ายที่ อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่ผอู ้ ยูใ่ นบ้านย้ายออก
(๒) เมื่อมีผยู ้ า้ ยที่ อยูเ่ ข้าอยู่ในบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ยา้ ย
เข้าอยูใ่ นบ้าน
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นอกจากกรณี ตาม (๑) และ (๒) ผูย้ า้ ยที่อยูจ่ ะเป็ นผูแ้ จ้งการย้ายออกและย้ายเข้า โดยไป
แจ้งต่อนายทะเบี ยนผูร้ ับแจ้งแห่ งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ย้ายออกก็ได้ โดยให้นา
สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยคายินยอมเป็ นหนังสื อของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียน
ผูร้ ับแจ้งและเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การแจ้งย้ายตามมาตรานี้ ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่ที่ผอู ้ านวยการทะเบียน
กลางกาหนด
มาตรา ๓๑ ในการแจ้งการย้ายที่อยูเ่ ข้าในบ้านใด ถ้านายทะเบียนผูร้ ับแจ้งเห็นว่ามีผยู ้ า้ ย
เข้าอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นคราวเดียวหรื อหลายคราว และเมื่อได้ตรวจสภาพบ้านแล้วเห็นว่า การ
ย้ายเข้าอยูใ่ นบ้านจะเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุ ข นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งมีอานาจไม่รับแจ้ง
การย้ายเข้าอยูใ่ นบ้านได้
มาตรา ๓๒ การแจ้งย้ายผูใ้ ดเข้าอยูใ่ นบ้านตามมาตรา ๓๐ (๒) เจ้าบ้านต้องนาหลักฐาน
การย้ายออกของผูน้ ้ นั ตามมาตรา ๓๐ (๑) ไปแสดงต่อนายทะเบี ยนผูร้ ับแจ้งด้วย ทั้งนี้ มิให้นาความใน
มาตรานี้ มาใช้แก่ กรณี ดาเนิ นการย้ายตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และกรณี ผูย้ า้ ยเข้ามาจากต่างประเทศ
โดยมีหลักฐาน
มาตรา ๓๓ เมื่ อผูอ้ ยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ ตนมีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้านไปอยู่ที่อื่น
เกิ น หนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน และเจ้า บ้า นไม่ ท ราบว่า ผู ้น้ ั น ไปอยู่ที่ ใ ด ให้ เจ้า บ้า นแจ้ง การย้า ยออกต่ อ
นายทะเบี ยนผูร้ ั บ แจ้งภายในสามสิ บ วันนับ แต่วนั ครบหนึ่ งร้ อยแปดสิ บ วันโดยระบุ ว่าไม่ ท ราบที่ อยู่
และให้นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งเพิ่มชื่อและรายการผูน้ ้ นั ในทะเบียนบ้านกลาง

หมวด ๕
ทะเบียนบ้ าน
มาตรา ๓๔ ให้ทุกบ้านมีเลขประจาบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจาบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง
ต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งเพื่อขอเลขประจาบ้านภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สร้างบ้านเสร็ จ
ให้ น ายทะเบี ย นผู ้รั บ แจ้ง ก าหนดเลขประจ าบ้ า นให้ แ ก่ ผู ้แ จ้ง ซึ่ งมี บ ้า นอยู่ ใ นเขต
สานักทะเบียนท้องถิ่ นภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบา้ นอยู่นอกเขตสานักทะเบียนท้องถิ่ นให้กาหนดเลขประจา
บ้านภายในสามสิ บวัน
ให้เจ้าบ้านติดเลขประจาบ้านไว้ในที่ซ่ ึงเห็นได้ชดั แจ้ง
ผู ้อ านวยการทะเบี ย นกลางจะก าหนดให้ มี ท ะเบี ย นบ้ า นชั่ ว คราวตามระเบี ย บ
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนก็ได้
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มาตรา ๓๕ ถ้ามีบา้ นอยู่หลายหลังในบริ เวณเดี ยวกัน ให้กาหนดเลขประจาบ้านเพียง
เลขเดียว แต่ถา้ เจ้าบ้านประสงค์จะกาหนดเลขประจาบ้านเพิ่มขึ้นอีกให้ยนื่ ขอต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
บ้านที่ปลูกเป็ นตึกแถว ห้องแถว หรื ออาคารชุด ให้กาหนดเลขประจาบ้านทุกห้องหรื อ
ทุกห้องชุด โดยถือว่าห้องหรื อห้องชุดหนึ่งๆ เป็ นบ้านหลังหนึ่ง
มาตรา ๓๖๒๒ ให้นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทาทะเบียนบ้านไว้ทุก
บ้าน สาหรับผูม้ ีสัญชาติไทยและคนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
การจัดทาทะเบียนบ้านให้เป็ นไปตามระเบียบที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๓๗ การเพิ่มชื่ อและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบ้านหรื อทะเบียนบ้านกลาง
ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๓๘๒๓ให้นายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้องถิ่ นจัดทาทะเบียนบ้านสาหรับ
คนซึ่ งไม่ มี สั ญชาติ ไทยที่ ได้รับ อนุ ญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจัก รเป็ นการชั่วคราวและคนซึ่ งไม่ มี
สัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมื อง ตามที่ รัฐมนตรี ป ระกาศกาหนด และบุ ตรของบุ ค คลดังกล่ าวที่ เกิ ดในราชอาณาจัก ร
ในกรณี ผมู ้ ีรายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุ ญาตหรื อผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
ให้นายทะเบียนจาหน่ายรายการทะเบียนของผูน้ ้ นั โดยเร็ ว
ให้ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติสาหรับคนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยอื่น
นอกจากที่บญั ญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตามระเบี ยบ
ที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๓๙ ให้นายทะเบียนอาเภอ และนายทะเบี ยนท้องถิ่ นมอบสาเนาทะเบี ยนบ้าน
ให้ เจ้าบ้านเก็ บ รั ก ษา เมื่ อมี ก ารเพิ่ ม เปลี่ ย นแปลง หรื อ จาหน่ ายรายการในทะเบี ย นบ้านให้ เจ้า บ้า น
นาสาเนาทะเบียนบ้านไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับทุกครั้ง
ถ้าส าเนาทะเบี ย นบ้า นช ารุ ด จนใช้ก ารไม่ ไ ด้ห รื อ สู ญ หาย ให้ เจ้าบ้านขอรั บ ส าเนา
ทะเบียนบ้านใหม่ได้ และเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูอ้ านวยการทะเบียนกลางเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นต้องมีสาเนาทะเบียนบ้านต่อไป
ในเขตสานักทะเบียนใด ให้ผอู้ านวยการทะเบียนกลางมีอานาจยกเลิกการใช้สาเนาทะเบียนบ้านในเขต
สานักทะเบียนนั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒๒

มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๓
มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
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มาตรา ๔๐ การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการในทะเบี ยนบ้านหรื อส าเนาทะเบี ยนบ้าน
ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๔๑๒๔ ผูใ้ ดรื้ อบ้านที่มีเลขประจาบ้านโดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้านใหม่ในที่ดิน
บริ เวณนั้นอีกต่อไปหรื อรื้ อเพื่อไปปลูกสร้ างบ้านในที่ อื่น ให้แจ้งการรื้ อบ้านต่อนายทะเบี ยนผูร้ ับแจ้ง
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ร้ื อบ้านเสร็ จเพื่อจาหน่ายเลขประจาบ้านและทะเบียนบ้าน
บ้านที่ ร้ื อถอนโดยไม่ แจ้ง ต่ อนายทะเบี ย นผูร้ ั บ แจ้งตามวรรคหนึ่ ง ให้น ายทะเบี ย น
จาหน่ายเลขประจาบ้านและทะเบียนบ้านและแจ้งย้ายผูม้ ีรายชื่ ออยูใ่ นทะเบียนบ้านนั้นไปไว้ในทะเบียน
บ้านกลางตามระเบียบที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๔๒ การย้ายบ้านซึ่ งเคลื่อนย้ายได้ หรื อการย้ายแพหรื อเรื อหรื อยานพาหนะอื่น
ซึ่ งใช้เป็ นที่อยู่ประจาไปอยู่หรื อจอด ณ ที่อื่น ถ้าอยู่หรื อจอดเกิ นหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวัน เจ้าบ้านต้องแจ้ง
การย้ายออกและย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่ งท้องที่ที่ไปอยูห่ รื อจอดใหม่ภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันครบกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน

หมวด ๖
การสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ของการทะเบียนราษฎร ให้มีการสารวจตรวจสอบทะเบียน
ราษฎรบางท้องที่หรื อทัว่ ราชอาณาจักรได้โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๔ เมื่อได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๓ แล้ว ให้นายทะเบียนหรื อผูซ้ ่ ึ ง
นายทะเบี ยนมอบหมายเป็ นหนังสื อมี อานาจเข้าไปในบ้านในเขตท้องที่ ที่ พ ระราชกฤษฎี ก ากาหนด
เพื่อสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเท่าที่จาเป็ นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก
ให้ เจ้าบ้า นชี้ แจงตอบค าถามตามความจริ ง และให้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในรายการส ารวจ
ตรวจสอบเพื่อรับรองข้อความในรายการที่สารวจตรวจสอบนั้น
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแสดงบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อ
พนัก งานของรั ฐ หรื อ บัต รประจาตัวประชาชน พร้ อ มด้วยหนัง สื อหลัก ฐานแห่ ง การเป็ นพนัก งาน
เจ้าหน้าที่แก่เจ้าบ้านก่อนเข้าไปสารวจตรวจสอบ

๒๔

มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
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มาตรา ๔๕ ให้ผอู้ านวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจานวนราษฎรทัว่ ราชอาณาจักร
ที่มีอยูใ่ นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ที่ล่วงมา และประกาศในราชกิจจานุ เบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
การประกาศยอดจ านวนราษฎรตามความในวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บที่
ผูอ้ านวยการทะเบียนกลางกาหนด

หมวด ๗
การมอบหมายให้ แจ้ งแทน
มาตรา ๔๖ ในกรณี การแจ้ง ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ถ้าผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งแจ้งได้มอบหมายให้ผูใ้ ดไปแจ้ง
แทนและเมื่อผูไ้ ด้รับมอบหมายได้แจ้งต่อผูม้ ีหน้าที่รับแจ้งตามมาตรานั้นๆ แล้ว ให้ถือว่าผูม้ ีหน้าที่น้ นั ได้
แจ้งแล้ว
การปฏิ บ ัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสองของเจ้า บ้านว่าด้วยเรื่ อ งส าเนา
ทะเบียนบ้าน ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม

หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๗ ผูใ้ ด
(๑) ไม่ มาตามที่ นายทะเบี ยนเรี ยก ไม่ ยอมแจ้งชื่ อ ไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริ ง หรื อแสดง
หลักฐาน ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตามมาตรา ๑๐
(๒)๒๕ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง มาตรา ๔๑ หรื อมาตรา ๔๒
(๓) ฝ่ าฝื นมาตรา ๒๔ หรื อ
(๔) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปในบ้านเพื่อสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรไม่ยอม
ชี้แจงหรื อตอบคาถาม หรื อไม่ยอมลงลายมือชื่อตามมาตรา ๔๔
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๔๘ ผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท
๒๕

มาตรา ๔๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑
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มาตรา ๔๘/๑๒๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ต้องระวางโทษจาคุ ก ตั้งแต่ หกเดื อน
ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ในกรณี ที่ ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ กระท าผิ ด ตามมาตรานี้ ให้ หั วหน้ า
ส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐนั้นต้องรับโทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้วา่ ตนมิได้รู้เห็นกับการกระทาความผิดนั้นและได้จดั การตามสมควรเพื่อมิให้เกิดการกระทาความผิด
นั้นแล้ว
มาตรา ๔๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณี ที่ ผู ้ก ระท าความผิ ด ตามมาตรานี้ เป็ นนิ ติ บุ ค คล กรรมการหรื อผู้จ ัด การ
หรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของนิ ติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้นๆ
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิ ได้รู้เห็ นเป็ นใจในการกระทาความผิดนั้น หรื อได้จดั การตามสมควร
เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้ว
มาตรา ๕๐ ผูใ้ ด ทา ใช้ หรื อแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จ หรื อกระทาการเพื่อให้ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่ น มี ชื่ อหรื อมี รายการอย่างหนึ่ งอย่างใดในทะเบี ย นบ้านหรื อเอกสารการทะเบี ย นราษฎรอื่ น
โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรื อปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณี ผูก้ ระท าผิด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ นคนซึ่ งไม่ มี สั ญ ชาติ ไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๕๑ ความผิดที่ มีโทษปรั บ สถานเดี ยวตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้นายทะเบี ยน
อาเภอ หรื อนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีอานาจเปรี ยบเทียบได้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

๒๖

มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มโดย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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อัตราค่ าธรรมเนียม๒๗
๑. การออกบัตรประจาตัวคนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๕ กรณี ทาบัตรครั้งแรกหรื อบัตรเดิมหมดอายุ
กรณี บตั รเดิมสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ
กรณี เปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแก้ไขรายการผูถ้ ือบัตร
๒. การขอคัดสาเนา หรื อคัดและรับรองสาเนารายการทะเบียน
หรื อบัตรประจาตัวตามมาตรา ๖
๓. การขอคัดสาเนา หรื อคัดและรับรองสาเนา
รายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๔ (๑)
๔. การแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
การแจ้งการตายตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่ หรื อการแจ้ง
การย้ายที่อยูต่ ามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรื อวรรคสี่
๕. การขอรับสาเนาทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง

ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท

ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้วไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั
สมควรปรับปรุ งให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๒๗

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๘
มาตรา ๒๕ ให้ย กเลิ ก อัต ราค่า ธรรมเนี ย มท้า ยพระราชบัญ ญัติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้อตั ราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๒๖ ให้ส านักทะเบี ยนอาเภอ และส านักทะเบี ยนท้องถิ่ นที่ ดาเนิ นการอยู่แล้ว
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เป็ นสานักทะเบียนอาเภอและสานักทะเบียนท้องถิ่นที่จดั ตั้ง
ตามมาตรา ๘ /๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. ๒ ๕ ๓ ๔ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๗ บรรดากฎกระทรวง ระเบีย บหรื อประกาศที่อ อกตามพระราชบัญ ญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวงระเบียบ หรื อ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง
วิธีปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการทะเบี ยนราษฎรเพื่อให้นายทะเบี ยนสามารถดาเนิ นงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
อานวยความเป็ นธรรมและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น และกาหนดวิธีการและเงื่อนไข
เกี่ ยวกับการดาเนิ นการในการแจ้งการเกิ ด การออกสู ติบตั ร การออกหนังสื อรั บรองการเกิ ด และการ
จัดทาทะเบี ยนบ้านสาหรั บคนซึ่ งไม่มีสัญชาติ ไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เพื่อประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกับ บุ ค คลดังกล่ าวรวมทั้งสมควรปรั บ ปรุ งอัตราค่ าธรรมเนี ยมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงจา เป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๒๘

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๑๓/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติ
บัตรประจาตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖
-----------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
เป็ นปี ที่ ๓๘ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติข้ ึ น ไว้โดยค าแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“บัตร” หมายความว่า บัตรประจาตัวประชาชน
“ผูถ้ ือบัตร” หมายความว่า ผูม้ ีชื่อเป็ นเจ้าของบัตร
“ทะเบียนบ้าน” หมายความว่า ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
“เจ้าพนักงานออกบัตร” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๖๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๐ เมษายน ๒๕๒๖
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“เจ้าพนักงานตรวจบัตร” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๒ ผูม้ ีสัญชาติไทยซึ่ งมีอายุต้ งั แต่สิบห้าปี บริ บูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์และมี
ชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบตั รตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
ความในวรรคหนึ่ งไม่ ใ ช้ บ ัง คับ แก่ ผู ้ซ่ ึ งได้รั บ การยกเว้น ไม่ ต้อ งมี บ ัต รตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
ผูซ้ ่ ึ งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่ งมีบตั รประจาตัวตามกฎหมายอื่น
ให้ใช้บตั รประจาตัวนั้นแทนได้
ผู ้ซ่ ึ งมี อ ายุ เกิ น เจ็ ด สิ บปี และผู ้ซ่ ึ งได้ รั บ การยกเว้น ตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง
จะขอมีบตั รก็ได้
มาตรา ๖๓ ผูซ้ ่ ึ งต้องมีบตั รตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด
หกสิ บวันนับแต่
(๑) วันที่อายุครบสิ บห้าปี บริ บูรณ์
(๒) วันที่ได้สัญชาติไทยหรื อได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรื อวันที่
ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ได้สัญชาติไทย
(๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๔) วันที่พน้ สภาพจากการได้รับการยกเว้น
มาตรา ๖ ทวิ๔ บัตรมีอายุใช้ได้หกปี
การนั บ อายุ บ ั ต รตามวรรคหนึ่ งให้ นั บ ตั้ ง แต่ ว ัน ออกบั ต รไปจนครบหกปี บริ บู ร ณ์
แต่ หากวันที่ บ ตั รมี อายุห กปี บริ บู รณ์ ไม่ ตรงกับ วันครบรอบวัน เกิ ดของผูถ้ ื อบัตร ให้นับ ระยะเวลาต่ อไป
จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูถ้ ือบัตรในปี นั้นหรื อปี ถัดไป แล้วแต่กรณี เป็ นวันบัตรหมดอายุ
บัตรที่ยงั ไม่หมดอายุในวันที่ผถู ้ ือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชี วติ
มาตรา ๖ ตรี ๕ เมื่อบัตรหมดอายุ ผูถ้ ื อบัตรต้องมีบตั รใหม่ โดยยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในกาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ที่บตั รเดิมหมดอายุ
๒

มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒

๓

มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒

๔

มาตรา ๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
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ผูถ้ ื อ บัต รจะขอมี บ ัต รใหม่ ก่ อ นวัน ที่ บ ัต รเดิ ม หมดอายุ ก็ ไ ด้ โดยยื่ น ค าขอต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ภายในหกสิ บวันก่อนวันที่บตั รเดิมหมดอายุ
มาตรา ๖ จัตวา๖ ผูถ้ ื อบัตรต้องมีบตั รใหม่หรื อเปลี่ยนบัตร แล้วแต่กรณี โดยยื่นคาขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิ บวันนับแต่
(๑) วันที่บตั รหายหรื อถูกทาลาย
(๒) วันที่บตั รชารุ ดในสาระสาคัญ
(๓) วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
ผูถ้ ือบัตรผูใ้ ดย้ายที่อยูจ่ ะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้
มาตรา ๖ เบญจ๗ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องขยายกาหนดเวลาตามมาตรา ๖ มาตรา ๖ ตรี
หรื อมาตรา ๖ จัตวา ในท้องที่ใด รัฐมนตรี อาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษาขยายกาหนดเวลาได้ เมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๗๘ ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของ
รายการในบัตร ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ในบัตรอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ ตัว ชื่ อ สกุ ล วัน เดื อ นปี เกิ ด ที่ อ ยู่ ต ามทะเบี ย นบ้ า น รู ป ถ่ า ยและเลขประจ าตัว
ของผูถ้ ื อบัตร และจะมี รายการศาสนา หรื อนิ ก ายของศาสนา หรื อลัทธิ นิยมในทางศาสนา ซึ่ งผูถ้ ื อบัตร
นับถืออยูด่ ว้ ยหรื อไม่ก็ได้
(๒) ลายมื อ ชื่ อ หรื อ ตราลายมื อ ชื่ อ และตราประจาต าแหน่ ง ของเจ้าพนัก งานออกบัต ร
และวันออกบัตร
มาตรา ๘ การขอมีบตั ร การขอบัตรใหม่ การขอเปลี่ยนบัตร การออกบัตร การออกใบรับ
และการออกใบแทนใบรับ ให้เป็ นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่ อ พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ไ ด้รั บ ค าขอ และเห็ น ว่ า ค าขอนั้ นมี ร ายการถู ก ต้อ งครบถ้ ว น
และผูข้ อได้ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถ่ายรู ปผูข้ อและออกใบรับให้แก่ผขู ้ อ
ในกรณี ใบรับหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญให้ออกใบแทนใบรับให้แก่ผขู ้ อ

๕

มาตรา ๖ ตรี เพิม่ โดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖

มาตรา ๖ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗

มาตรา ๖ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒

๘

มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
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ใบรั บ หรื อ ใบแทนใบรั บ ให้ ใ ช้ ไ ด้เสมื อ นบัต ร ตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใ นใบรั บ
ในการใช้ใบรับหรื อใบแทนใบรับ ให้ใช้ร่วมกันกับบัตรเดิ ม เว้นแต่ในกรณี ขอมีบตั รเป็ นครั้งแรกบัตรหาย
หรื อถูกทาลายทั้งหมด
มาตรา ๙ ผูถ้ ือบัตรผูใ้ ดเสี ยสัญชาติไทยเมื่อใด ไม่วา่ ด้วยเหตุใดผูน้ ้ นั หมดสิ ทธิ ที่จะใช้บตั ร
นั้น ทัน ที และต้อ งส่ ง มอบบัต รนั้ น ให้ แ ก่ พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้อ งที่ ที่ ต นมี ชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ย นบ้า น
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่เสี ยสัญชาติไทย
มาตรา ๑๐ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยจะขอตรวจหลักฐานหรื อคัดสาเนารายการเกี่ ยวกับบัตรได้ที่
สานักงานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต หรื อที่วา่ การกิ่งอาเภอในเวลาราชการก็ได้
และจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คดั และรับรองสาเนาด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๙ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการขอมีบตั รตามมาตรา ๖ ผูซ้ ่ ึงต้องมีบตั รตามมาตรา ๕
ผูใ้ ดไม่มีบตั รต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการขอมีบตั รใหม่ตามมาตรา ๖ ตรี วรรคหนึ่ ง หรื อการขอมีบตั ร
ใหม่ หรื อขอเปลี่ ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา วรรคหนึ่ ง ผูถ้ ื อบัตรผูใ้ ดไม่มีบตั รใหม่ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองร้อยบาท
มาตรา ๑๒๑๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓๑๑ ผูถ้ ือบัตรซึ่งเสี ยสัญชาติไทยผูใ้ ด
(๑) ไม่ ส่ ง มอบบัต รหรื อ ใบรั บ หรื อ ใบแทนใบรั บ ตามมาตรา ๙ ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี หรื อปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(๒) ใช้ห รื อ แสดงบัตรหรื อ ใบรั บ หรื อ ใบแทนใบรั บ ซึ่ งตนหมดสิ ท ธิ ใ ช้ตามมาตรา ๙
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๔๑๒ ผูใ้ ด
(๑) แจ้งข้อความหรื อแสดงหลัก ฐานอันเป็ นเท็ จต่ อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการขอมี บ ัตร
ตามมาตรา ๕ วรรคสี่ หรื อ มาตรา ๖ หรื อ การขอมี บ ัต รใหม่ ต ามมาตรา ๖ ตรี หรื อ การขอมี บ ัต รใหม่

๙

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒

๑๐

มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑

มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒

๑๒

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
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หรื อขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรื อปรับตั้งแต่หนึ่ งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(๒) ปลอมบัตรหรื อใบรับหรื อใบแทนใบรับ ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่หนึ่ งปี ถึ งสิ บ ปี
หรื อปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(๓) ใช้หรื อแสดงบัตรหรื อใบรับหรื อใบแทนใบรับ อันเกิดจากการกระทาความผิดตาม (๑)
หรื อ (๒) ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ถ้า ผูก้ ระท าความผิด ตาม (๓) เป็ นผูก้ ระท าความผิด ตาม (๑) หรื อ (๒) ด้วย ให้ ล งโทษ
ตาม (๓) แต่กระทงเดียว
ถ้า ผู้ก ระท าความผิด หรื อ ผู้ใ ช้ห รื อ ผูส้ นับ สนุ น การกระท าความผิด ตาม (๑) หรื อ (๒)
หรื อ (๓) เป็ นเจ้าพนักงาน ไม่วา่ จะมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้า ผู้ก ระท าความผิด หรื อ ผู้ใ ช้ห รื อ ผูส้ นับ สนุ น การกระท าความผิด ตาม (๑) หรื อ (๒)
หรื อ (๓) เป็ นผูไ้ ม่มีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่สองปี ถึ งสิ บห้าปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึ ง
สามแสนบาท
มาตรา ๑๕ ผูใ้ ดนาบัตรหรื อใบรับ หรื อใบแทนใบรั บ ของผูอ้ ื่ นไปใช้แสดงว่าตนเป็ นเจ้า
ของบัตรหรื อใบรับหรื อใบแทนใบรับต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดื อนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่ งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๕ ทวิ๑๓ ผูใ้ ดเอาไปเสี ยหรื อยึดไว้ซ่ ึ งบัตรหรื อใบรับหรื อใบแทนใบรับของผูอ้ ื่น
เพื่ อประโยชน์ส าหรับ ตนเองหรื อผูอ้ ื่ นโดยมิ ชอบ ต้องระวางโทษจาคุ กไม่ เกิ นหกเดื อนและปรั บ ไม่เกิ น
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๖ ผูใ้ ดยินยอมให้ผอู้ ื่นนาบัตรหรื อใบรับหรื อใบแทนใบรับของตนไปใช้ในทางทุจริ ต
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสามปี หรื อปรับตั้งแต่หา้ พันบาทถึงหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๑๔ ผูถ้ ือบัตรผูใ้ ดไม่อาจแสดงบัตรหรื อใบรับหรื อใบแทนใบรับ เมื่อเจ้าพนักงาน
ตรวจบัตรขอตรวจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

๑๓

มาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒

๑๔

มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
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มาตรา ๑๘ บรรดาคาขอที่ยื่นตามพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๐๕
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ถือเป็ นคาขอที่ได้ยนื่ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๙ บรรดาบัตรและใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕
ให้ถือว่าเป็ นบัตรหรื อใบรับที่ ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี สาหรับบัตรที่ หมดอายุแล้วให้ยงั คงใช้ได้ต่อไป
จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูถ้ ือบัตร และให้ผถู้ ือบัตรขอมีบตั ร ตามพระราชบัญญัติน้ ีภายในเก้าสิ บวันนับ
แต่วนั ครบรอบวันเกิด และให้นามาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับ
มาตรา ๒๐ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติบตั รประจาตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ยังคงใช้ได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงหรื อประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๒๑ ผู ้ใ ดมี อ ายุ ค รบสิ บ ห้ า ปี บริ บู ร ณ์ แ ล้ว ก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบัญ ญัติ น้ ี ใช้ บ ัง คับ
และเป็ นบุคคลซึ่ งต้องขอมีบตั รต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคาขอมีบตั รต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๕ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
การกาหนดตามวรรคหนึ่ งรัฐมนตรี จะกาหนดโดยคานึ งถึงอายุของผูข้ อจากมากไปหาน้อย
และท้องที่ที่จะให้บุคคลมายืน่ คาขอด้วยก็ได้
มาตรา ๒๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ซ่ ึ งมีโทษปรับสถานเดี ยวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ มี อ านาจเปรี ย บเที ย บปรั บ ได้ เมื่ อ ผูต้ ้อ งหาช าระค่ า ปรั บ ตามที่ เปรี ย บเที ย บ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้
มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร เจ้าพนักงานตรวจบัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงกาหนด
อัตราค่าธรรมเนี ยมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสู ลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่ าธรรมเนียม๑๕
(๑) การออกบัตรตามมาตรา ๕ วรรคสี่
(๒) การออกบัตรใหม่หรื อเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา
(๓) การออกใบแทนใบรับ
(๔) การขอตรวจหลักฐานหรื อคัดสาเนาหรื อคัด
และรับรองสาเนารายการเกี่ยวกับบัตร

ฉบับละ ๒๐ บาท
ฉบับละ ๒๐ บาท
ฉบับละ ๒๐ บาท
ฉบับละ ๒๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัว
ประชาชน ที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว และมี บทบัญญัติต่างๆ ที่ไม่ทนั สมัย
และไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปั จจุบนั สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชนให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๑๕

อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
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พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๖
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อกาหนดให้ผมู ้ ีสัญชาติไทยต้องมีบตั รประจาตัวประชาชนไว้ใช้
แสดงตนเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือบัตรและทางราชการ โดยกาหนดระยะเวลาการขอมีบตั ร ขอมีบตั รใหม่หรื อ
ขอเปลี่ ยนบัตรภายในกาหนดหกสิ บวันในทุกกรณี เพื่อให้ประชาชนมีบตั รเร็ วขึ้นและเกิดความสะดวกใน
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวกับบัตรให้สูงขึ้น
เพราะในสภาวการณ์ ปัจจุบนั ความผิดที่เกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนมีผลกระทบต่อความมัน่ คงภายใน
ของประเทศ และแก้ไขเพิ่มเติ มรายการของอัตราค่าธรรมเนี ยมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆ ที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๑๖

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๑/๒ มีนาคม ๒๕๔๒
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พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของบ้ านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕
-------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ที่ ๔๗ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญ ญัติข้ ึ น ไว้โดยค าแนะนาและยินยอม
ของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติ น้ ี เรี ย กว่า “พระราชบัญ ญัติรัก ษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญัติ น้ ี ให้ ใช้บ ังคับ ในเขตเทศบาล สุ ขาภิ บ าล กรุ งเทพมหานคร
และเมืองพัทยา เมื่อพ้นกาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
สาหรับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจะให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ี บงั คับในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดใด ในท้องที่ใด มีบ ริ เวณเพี ยงใด และจะให้ใช้บงั คับทั้งหมดทุ ก มาตราหรื อยกเว้นมาตราใด
ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๕/หน้า ๒๘/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
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ส าหรั บ องค์ ก ารปกครองท้อ งถิ่ น อื่ น นอกจากที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นวรรคหนึ่ งและวรรคสอง
การใช้บงั คับตามพระราชบัญญัติน้ ีให้เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยประกาศ
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่าและ
หมายความรวมถึงถนนและทางน้ าด้วย
“สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จดั ไว้เป็ นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้เพื่อ
การบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรื อการชุมนุม
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดิ นรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรื อ ถนนส่ ว นบุ ค คล ซึ่ งเจ้าของยิ น ยอมให้ ป ระชาชน
ใช้เป็ นทางสัญจรได้
“ทางน้ า” หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ า แม่น้ า ห้วย หนอง
คลอง คันคลอง บึง คู ลาราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน เรื อ แพ ตลาด คลังสิ นค้า สานักงาน หรื อ
สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า
อุโมงค์ หรื อป้ ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
“สิ่ งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรื อปั สสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่ งเป็ นของโสโครก
หรื อมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุ งพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่อื่น
“ซากยานยนต์ ” หมายความว่า รถยนต์ รถจัก รยานยนต์ เครื่ อ งจัก รกล เรื อ ล้อ เลื่ อ น
ยานพาหนะอื่นๆ ที่เสื่ อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่ วนของรถเครื่ องจักรกลหรื อ
ยานพาหนะ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ประธานกรรมการสุ ขาภิบาล สาหรับในเขตสุ ขาภิบาล
(๓) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๔) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
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(๕) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หัวหน้าผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์ก ารปกครองท้องถิ่ นอื่นที่ก ฎหมายกาหนดให้เป็ น
ราชการส่ วนท้องถิ่น สาหรับในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
(๑) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ปลัดสุ ขาภิบาล สาหรับในเขตสุ ขาภิบาล
(๓) ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและนายอาเภอ สาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๔) ปลัด กรุ ง เทพมหานคร ผูอ้ านวยการเขตและผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการเขตส าหรั บ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
(๕) รองปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผูซ้ ่ ึ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ราชการส่ วนท้องถิ่ น ” หมายความว่า เทศบาล สุ ขาภิ บ าล องค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นราชการส่ วนท้องถิ่น
“ข้อกาหนดของท้องถิ่ น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อข้อบังคับซึ่ งตราขึ้ น
โดยราชการส่ วนท้องถิ่น
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมไม่เกิ นอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี และกาหนดกิ จการอื่นเพื่อปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
อานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้

หมวด ๑
การรักษาความสะอาดในทีส่ าธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา ๖ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร หรื อบริ เวณของอาคารที่อยูต่ ิดกับทางเท้ามีหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยูต่ ิดกับอาคารหรื อบริ เวณของอาคาร
ในกรณี ที่เป็ นตลาดไม่วา่ จะเป็ นตลาดที่ขายอาหารหรื อสิ นค้าประจาทุกวันหรื อเฉพาะคราว
ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยูต่ ิดกับตลาดและให้ผคู ้ รอบครองส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาดบริ เวณตลาดที่ตนครอบครอง
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ในการรั ก ษาความสะอาดตามมาตรานี้ เจ้า ของหรื อ ผู ้ค รอบครองอาคารหรื อ บริ เวณ
ของอาคาร เจ้าของตลาดหรื อผูค้ รอบครองส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของตลาดจะมอบหมายให้คนหนึ่ งคนใดหรื อ
หลายคนเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และให้ผไู้ ด้รับมอบหมายมีหน้าที่และความรับ
ผิดแทนผูม้ อบหมาย ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรานี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว
ผูร้ ับ มอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่ มีก ารมอบหมาย และให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อบริ เวณของ
อาคารเจ้าของตลาดหรื อผูค้ รอบครองส่ วนหนึ่งส่ วนใดของตลาดเป็ นผูร้ ับผิดในการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรานี้
มาตรา ๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๖ ให้บุคคลตามมาตรา ๖ มีอานาจแจ้งผูก้ ระทา
การฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติน้ ี มิให้กระทาการหรื อให้แก้ไขการกระทาอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
ถ้าผูถ้ ูกแจ้งหรื อผูถ้ ู กห้ามไม่ปฏิ บตั ิ ตาม ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๑ เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานว่าตนมิได้กระทาความผิดตามมาตรานี้
มาตรา ๘ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อที่ดินผูใ้ ด
(๑) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรื อปลูกต้นไม้ที่บริ เวณภายนอกอาคารที่ตนเป็ นเจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองและปล่อยปละละเลยให้ตน้ ไม้เหี่ ยวแห้งหรื อมีสภาพรกรุ งรัง หรื อปล่อยปละละเลยให้มี
สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรื อที่บริ เวณภายนอกของอาคาร
(๒) ปล่อยปละละเลยให้ตน้ ไม้หรื อธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรื อที่ข้ ึนเองในที่ดินของตนให้เหี่ ยวแห้ง
หรื อมีสภาพรกรุ งรัง หรื อปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในบริ เวณที่ดินของตน
ถ้าการปล่ อยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็ นได้จากที่สาธารณะเจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผใู ้ ดอาบน้ าหรื อซักล้างสิ่ งใดๆ บนถนน หรื อในสถานสาธารณะ ซึ่งมิได้
จัดไว้เพื่อการนั้น หรื อในบริ เวณทางน้ าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
มาตรา ๑๐ การโฆษณาด้วยการปิ ด ทิ้ง หรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิ วในที่สาธารณะ
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสื ออนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื ออนุ ญาตด้วย
การขออนุ ญาต การอนุ ญาต การกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมและการงดเว้นค่าธรรมเนี ยม
ในการขออนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกาหนด
ให้ชดั เจนว่ากรณี ใดพึงอนุญาตได้หรื ออนุญาตไม่ได้ และกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ดว้ ย
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ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บงั คับแก่การกระทาของราชการส่ วนท้องถิ่ น ราชการส่ วนอื่ น
หรื อรั ฐวิส าหกิ จหรื อของหน่ วยงานที่ มี อานาจกระท าได้ หรื อเป็ นการโฆษณาด้วยการปิ ดแผ่นประกาศ
ณ สถานที่ซ่ ึ งราชการส่ วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรื อเป็ นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภานิ ติบญั ญัติแห่ งรัฐ สมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร และการ
โฆษณาด้วยการปิ ดประกาศของเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบชื่ อเจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคารหรื อข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น
มาตรา ๑๑ การโฆษณาตามมาตรา ๑๐ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรื อได้รับอนุ ญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็ นหนังสื อให้ผโู ้ ฆษณาปลด รื้ อ ถอน ขูด ลบหรื อล้างข้อความ
หรื อภาพนั้นภายในเวลาที่กาหนด
ถ้าการโฆษณาดังกล่ า วตามวรรคหนึ่ งมี ข ้อความหรื อภาพที่ มี ผ ลกระทบต่ อความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรื อลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลด รื้ อ ถอน ขูด
ลบ หรื อล้างข้อความหรื อภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริ ง
มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผใู้ ดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรื อทาให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่ ง
ข้อความ ภาพ หรื อรู ป รอยใดๆ ที่ กาแพงที่ ติดกับถนน บนถนนที่ ตน้ ไม้หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคาร
ที่อยูต่ ิดกับถนนหรื ออยูใ่ นที่สาธารณะ เว้นแต่เป็ นการกระทาของราชการส่ วนท้องถิ่น ราชการส่ วนอื่นหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้
มาตรา ๑๓ เจ้าของรถซึ่ งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิ น ดิ น เลน ทราย สิ่ งปฏิ กูล มูลฝอยหรื อ
สิ่ งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ ป้องกันมิ ให้มูลสัตว์หรื อสิ่ งดังกล่ าวตกหล่น รั่วไหล ปลิ ว ฟุ้ งกระจาย
ลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้ องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถ้ามี ก รณี ดังกล่ าวตามวรรคหนึ่ งเกิ ดขึ้ น ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนัก งานจราจรหรื อ
ตารวจที่ ปฏิ บตั ิหน้าที่ควบคุ มการจราจรมี อานาจสั่งให้ผูข้ บั ขี่ นารถไปที่สถานี ตารวจ ที่ ทาการขนส่ ง หรื อ
สานักงานขององค์การปกครองท้องถิ่นและยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองรถจะชาระค่าปรับ
มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผใู้ ด
(๑) ปล่อยสัตว์ นาสัตว์ หรื อจูงสัตว์ไปตามถนนหรื อเข้าไปในบริ เวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ประกาศห้ามไว้
(๒) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
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ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงั คับแก่ผไู ้ ด้รับหนังสื ออนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้นา
ขบวนสัตว์หรื อฝูงสัตว์ หรื อจูงสัตว์ไปตามถนนและได้เสี ยค่าธรรมเนี ยมรักษาความสะอาดตามข้อกาหนด
ของท้องถิ่น
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผใู้ ดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อนบนถนนหรื อสถานสาธารณะ
และทาให้ถนนหรื อสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้ส่วนหนึ่ งส่ วนใดของถนนเป็ นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเติม
หรื อติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อน
ความในวรรคหนึ่ งมิ ใ ห้ ใ ช้บ ัง คับ แก่ ก ารแก้ไ ขรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ หรื อ ล้อ เลื่ อ น
ที่เครื่ องยนต์ขดั ข้องหรื ออุปกรณ์ชารุ ดขณะใช้ถนนเพื่อให้รถหรื อล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผใู้ ด
(๑) กระทาด้วยประการใดๆ ให้ทางเท้าชารุ ดเสี ยหาย
(๒) จอดหรื อขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็ นการจอด
หรื อขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรื อมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรื อขับขี่ได้
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผใู ้ ดทิ้ง วาง หรื อกองซากยานยนต์บนถนนหรื อสถานสาธารณะ
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผใู ้ ดตั้ง วาง หรื อกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็ นการกระทาในบริ เวณที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผใู้ ด
(๑) ปรุ งอาหาร ขายหรื อจาหน่ายสิ นค้าบนถนน หรื อในสถานสาธารณะ
(๒) ใช้รถยนต์หรื อล้อเลื่อนเป็ นที่ปรุ งอาหารเพื่อขายหรื อจาหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนน
หรื อในสถานสาธารณะ
(๓) ขายหรื อจาหน่ ายสิ นค้าซึ่ งบรรทุ กบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อนบนถนน
หรื อในสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่ งมิ ให้ใช้บงั คับแก่การปรุ งอาหารหรื อการขายสิ นค้าตาม (๑) หรื อ (๒)
ในถนนส่ วนบุคคลหรื อในบริ เวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทา
ได้ในระหว่างวัน เวลาที่กาหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผอู ้ ยูใ่ นรถยนต์หรื อผูข้ บั ขี่หรื อผูน้ งั่ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซ้ื อสิ นค้า
ที่ขายหรื อจาหน่ายในสถานสาธารณะหรื อบนถนนยกเว้นถนนส่ วนบุคคล
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผใู้ ดจูง ไล่ หรื อต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ าซึ่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ ณ บริ เวณดังกล่าว
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มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผใู ้ ดเทหรื อทิ้งกรวด หิ น ดิน เลน ทราย หรื อเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ า
หรื อกองไว้ หรื อกระทาด้วยประการใดๆ ให้วตั ถุดงั กล่าวไหลหรื อตกลงในทางน้ า
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผกู ้ ระทาการตามวรรคหนึ่ ง
จัดการขนย้ายวัตถุ ดงั กล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ ก าหนดและถ้าการกระท าผิด ดัง กล่ า วเป็ นอุ ป สรรคต่ อการระบายน้ า หรื อ ท าให้ ท่ อระบายน้ า
คูคลอง ตื้ นเขิ น ให้มี อานาจสั่งให้ผูก้ ระทาการตามวรรคหนึ่ งแก้ไขให้ทางน้ าดังกล่ าวคื นสู่ ส ภาพเดิ ม ถ้า
ละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีสาหรับความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีต่อไป
มาตรา ๒๔ เจ้าของร้ านจาหน่ ายอาหารและหรื อเครื่ องดื่ มซึ่ งจัดสถานที่ไว้สาหรับบริ การ
ลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บคน ต้องจัดให้มีส้วมที่ตอ้ งด้วยสุ ขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เพื่อให้ลูกค้าใช้ในระหว่างเปิ ดทาการค้า
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรื อเครื่ องดื่ม ซึ่ งจัดให้
มีข้ ึนในบริ เวณงานเทศกาลหรื องานใดเป็ นการเฉพาะคราว
มาตรา ๒๕ เจ้าของสถานี บริ การการจาหน่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงหรื อก๊าซสาหรับยานพาหนะ
ต้องจัดให้มีส้วมที่ตอ้ งด้วยสุ ขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๒
การดูแลรักษาสนามหญ้ าและต้ นไม้ ในถนนและสถานสาธารณะ
มาตรา ๒๖ ห้ามมิ ให้ผใู ้ ดทิ้งสิ่ งปฏิ กูล มูลฝอย หรื อเท หรื อกองกรวด หิ น ดิ น เลน ทราย
หรื อสิ่ งอื่นใดในบริ เวณที่ได้ปลูกหญ้าหรื อต้นไม้ซ่ ึ งราชการส่ วนท้องถิ่ นราชการส่ วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิ จ
เป็ นเจ้าของ
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผใู ้ ดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรื อกระทาด้วยประการใดๆ ให้เกิดความเสี ยหาย
หรื อน่าจะเป็ นอันตรายแก่ตน้ ไม้ หรื อใบ ดอก ผลหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรื อขึ้นเองตาม
ธรรมชาติในที่สาธารณะหรื อสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่ งมิ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ แก่ ก ารกระท าของผู ้ไ ด้รั บ มอบหมายจากพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อให้โค่นหรื อตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผใู ้ ดปล่อยหรื อจูงสัตว์เข้าไปในบริ เวณที่ราชการส่ วนท้องถิ่น ราชการ
ส่ วนอื่น หรื อรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรื ออนุญาตให้ผอู ้ ื่นปลูกหญ้าหรื อต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรื อปั กป้ าย
ห้ามไว้

หมวด ๓
การห้ ามทิง้ สิ่ งปฏิกูลมูลฝอยในทีส่ าธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผใู ้ ดถ่ายอุจจาระหรื อปั สสาวะลงในที่สาธารณะหรื อสถานสาธารณะ
ซึ่ งมิใช่สถานที่ที่ราชการส่ วนท้องถิ่นได้จดั ไว้เพื่อการนั้น
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดเท ปล่อยหรื อระบายอุจจาระหรื อปั สสาวะจากอาคารหรื อยานพาหนะ
ลงในทางน้ า
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผใู้ ด
(๑) บ้วนหรื อถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูก เทหรื อทิ้งสิ่ งใดๆ ลงบนถนนหรื อ
บนพื้นรถหรื อพื้นเรื อโดยสาร
(๒) ทิ้งสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรื อที่ที่ราชการส่ วนท้องถิ่ น
ได้จดั ไว้
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผใู้ ด
(๑) ทิง้ สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(๒) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิ กูลหรื อมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจ
เห็นได้จากที่สาธารณะ
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผใู้ ดเท หรื อทิ้งสิ่ งปฏิกลู มูลฝอย น้ าโสโครกหรื อสิ่ งอื่นใดลงบนถนน
หรื อในทางน้ า
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าของ หรื อผูค้ รอบครองเรื อหรื ออาคารประเภทเรื อนแพ
ซึ่ งจอดหรื ออยูใ่ นท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จดั ส้วมสาธารณะ หรื อภาชนะสาหรับทิ้งสิ่ งปฏิกูลหรื อ
มูลฝอย
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดเท หรื อระบายอุจจาระ หรื อปั สสาวะจากอาคารหรื อยานพาหนะ
ลงในที่สาธารณะหรื อในสถานสาธารณะ
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หมวด ๔
การรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทาด้วยประการใดๆ ให้โคมไฟ ป้ าย ศาลาที่พกั ม้านัง่ ส้วม
หรื อสิ่ งอื่นใด ที่ราชการส่ วนท้องถิ่น ราชการส่ วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจได้จดั ทาไว้เพื่อสาธารณชนเกิ ดความ
เสี ยหายหรื อใช้ประโยชน์ไม่ได้
มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดปี นป่ าย นัง่ หรื อขึ้นไปบนรั้ว กาแพง ต้นไม้หรื อสิ่ งค้ ายันต้นไม้ใน
ที่สาธารณะ
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผใู้ ดยืน นัง่ หรื อนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรื อนอนในที่สาธารณะ
มาตรา ๓๘ ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดเล่ นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรื อกี ฬาใดๆ บนถนน หรื อในสถาน
สาธารณะหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้
มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผใู ้ ดติดตั้ง ตาก วาง หรื อแขวนสิ่ งใดๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสื อ
อนุ ญ าตจากเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น หรื อ พนัก งานเจ้าหน้า ที่ ห รื อเป็ นการกระท าของราชการส่ วนท้อ งถิ่ น
ราชการส่ วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรื อเป็ นการวางไว้เพียงชัว่ คราว
การติ ด ตั้ง ตาก วาง หรื อ แขวนสิ่ ง ใดๆ ในที่ ส าธารณะโดยมิ ไ ด้มี ห นังสื อ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อได้รับอนุ ญาตแต่มิได้ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผกู ้ ระทาการตามวรรคหนึ่ ง
ปลด หรื อรื้ อถอนภายในเวลาที่กาหนด ถ้าผูน้ ้ นั ละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ ว ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ นคดี ต าม
พระราชบัญญัติน้ ีต่อไป
มาตรา ๔๐ ห้ามมิ ให้ผใู ้ ดติดตั้ง ตาก วาง หรื อแขวนสิ่ งใดๆ ที่อาคารในลักษณะที่สกปรก
รกรุ งรังหรื อไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
ถ้ามี กรณี ดงั กล่ าวเกิ ดขึ้ นให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นหรื อพนัก งานเจ้าหน้าที่ มี หนังสื อเตื อน
ให้เก็ บ หรื อจัดท าให้เป็ นที่ เรี ยบร้ อย ถ้าผูต้ ิ ดตั้ง เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารละเลย เพิ กเฉย นอกจาก
มีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ ี ต่อไป
มาตรา ๔๑ เจ้าของอาคารซึ่ งตั้งอยูใ่ นระยะไม่เกินยีส่ ิ บเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผวิ จราจรกว้าง
ไม่ต่ากว่าแปดเมตร และที่ผสู ้ ัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรื อบริ เวณของอาคารได้จากถนนนั้น ต้องดูแลรักษา
อาคารนั้นมิให้สกปรกรกรุ งรัง
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หมวด ๕
อานาจหน้ าทีข่ องเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่
มาตรา ๔๒ ในเขตกรุ งเทพมหานครให้เป็ นอานาจของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ที่จะให้คาแนะนาผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่ อง ในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
ในเขตเทศบาล สุ ข าภิ บ าล เมื องพัท ยา และองค์ก ารปกครองท้องถิ่ น อื่ น ให้ เป็ นอานาจ
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
มาตรา ๔๓ ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุ ขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งอยูใ่ นการปกครองบังคับบัญชาของตน
ในกรณี ที่ได้มีการมอบหมายให้รองผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครหรื อปลัดกรุ งเทพมหานคร
รองผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอาเภอ เทศมนตรี หรื อปลัดเทศบาล กรรมการสุ ขาภิบาล ปลัดสุ ขาภิบาลหรื อ
ผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับ
ผูม้ อบหมาย
มาตรา ๔๔ นอกจากอานาจหน้าที่ที่ได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) สอดส่ องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติน้ ี โดยเคร่ งครัด
(๓) ตักเตือนผูก้ ระทาความผิดหรื อสั่งให้ผกู ้ ระทาความผิดแก้ไขหรื อขจัดความสกปรกหรื อ
ความไม่เป็ นระเบียบหรื อความไม่เรี ยบร้อยให้หมดไป
(๔) จับกุมผูก้ ระทาความผิดซึ่ งไม่เชื่อฟังคาตักเตือนและดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๕ เมื่อมีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี เกิ ดขึ้นในท้องที่ใดและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผูก้ ระทาผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่ วมกันขจัดหรื อแก้ไขไม่ให้
สิ่ งที่ผดิ กฎหมายปรากฏอยูใ่ นที่สาธารณะหรื อสถานสาธารณะอีกต่อไป
ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นจัดหาอุ ป กรณ์ และอานวยความสะดวกให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบตั ิการ และให้วางระเบียบการปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ได้จบั กุมผูก้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้ผกู้ ระทาความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุ งสิ่ งที่เป็ นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าผูก้ ระทาความผิดยินยอมปฏิบตั ิตามให้คดีเป็ นอันเลิกกัน ถ้าผูก้ ระทาความผิด
ไม่ปฏิ บตั ิตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจัดทาหรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นจัดทาให้เกิ ดความสะอาดและความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และให้ผกู ้ ระทาความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทาความสะอาดหรื อความเป็ น
ระเบี ยบเรี ยบร้ อยตามที่ ได้ใช้จ่ายไปจริ งให้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ น แต่ การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ล บล้างการ
กระทาความผิดหรื อระงับการดาเนินคดีแก่ผกู ้ ระทาความผิด
มาตรา ๔๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจประกาศกาหนดเวลาห้ามเข้าหรื ออยูใ่ นสถาน
สาธารณะ ประกาศนั้นให้ติดตั้งหรื อแขวนไว้ในบริ เวณสถานสาธารณะที่หา้ มนั้นซึ่ งเห็นได้ง่าย
มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึ งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวน มีอานาจเปรี ยบเทียบได้ เมื่อผูต้ อ้ งหาชาระค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบ
ภายในสิ บห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้ า ผู ้ ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่ เ ปรี ยบเที ย บหรื อเมื่ อ ยิ น ยอมแล้ ว ไม่ ช าระค่ า ปรั บ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีเพื่อฟ้ องร้องต่อไป
ค่าปรับ ที่ ได้จากการเปรี ยบเที ยบตามวรรคหนึ่ ง ให้แบ่งแก่ ผูแ้ จ้งตามมาตรา ๕๑ กึ่ งหนึ่ ง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรื อตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุมการจราจร ผูจ้ บั กุมอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๔๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๘ วรรคสาม ค่าธรรมเนี ยมและค่าปรั บที่ เปรี ยบเที ยบ
ตามพระราชบัญญัติน้ ีให้เป็ นรายได้ของราชการส่ วนท้องถิ่น
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่มีการกระทาความผิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า มีการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมผูก้ ระทาความผิดหรื อผูท้ ี่
ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดนั้น พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่ องมือและสิ่ งของที่ใช้ในการกระทาความผิดเพื่อ
ดาเนินการตามกฎหมายได้
ในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นและพนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงบัตรประจาตัว
เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
กาหนด
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มาตรา ๕๑ ในกรณี ที่ มี ผูก้ ระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ประชาชนผูพ้ บเห็ นอาจ
แจ้ง ความต่ อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อพนักงานเจ้าหน้ าที่ เพื่ อให้ พ นักงานสอบสวน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่โดยไม่ชกั ช้าและให้ถือว่าประชาชน
ผูพ้ บเห็นการกระทาความผิดดังกล่าวเป็ นผูเ้ สี ยหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรื อ มาตรา ๓๘
หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๕๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๑ หรื อมาตรา ๒๘ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๕๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐
หรื อมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๕๕ ผูใ้ ดขับขี่รถซึ่ งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิ น ดิน เลน ทราย มูลฝอยหรื อมีน้ ามัน
และวัตถุดงั กล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้ งกระจาย หรื อรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
มาตรา ๕๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๗ หรื อมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๕๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๔ หรื อมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท
นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๔ หรื อ
มาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรี ยงรายวันจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง
มาตรา ๕๙ พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผใู ้ ดไม่ปฏิ บตั ิ
ตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทาความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น

319

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๐ บรรดาคาขออนุ ญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับและยังอยูใ่ น
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ การอนุญาตและใบอนุ ญาตที่ได้ให้ไว้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ หรื อการปฏิ บตั ิของผูข้ อรับใบอนุ ญาตตามที่ได้รับใบอนุ ญาตแล้วแต่กรณี
ให้ถือว่าเป็ นคาขออนุญาต การอนุญาตและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๖๑ อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับยังคงมี ผลใช้ได้ต่อไปจนกว่า
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยจะได้วนิ ิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๖๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบี ยบ ประกาศ หรื อค าสั่ ง ซึ่ งออกโดยอาศัย อานาจ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๐๓ ให้คงใช้
บังคับได้ต่อไป ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่ าบริการ
ลาดับที่

ประเภท

๑.

ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตปิ ดแผ่นประกาศ หรื อเขียนข้อความ
หรื อภาพ ติดตั้ง เขียนป้ าย หรื อเอกสาร หรื อทิ้งหรื อโปรยแผ่น
ประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน

จานวนเงิน
บาท
สตางค์

๒๐๐

-

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานไม่เหมาะสม
กับสภาวการณ์ ปัจจุบนั โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ ยวกับบทลงโทษและอานาจหน้าที่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
เป็ นเหตุให้การดาเนิ นการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร
สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองเสี ยใหม่
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัติ
ภาษีบารุงท้ องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘
------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็ นปี ที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบารุ งท้องที่ออกจากประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึ นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภาร่ างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบารุ งท้องที่แห่งประมวลรัษฎากร
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน

๑

รก.๒๕๐๘/๙๔/๖พ/๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
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มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๕ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล บรรดาอานาจหน้าที่ของผูว้ ่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เป็ นอานาจ
หน้าที่ของรัฐมนตรี หรื อผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี มอบหมาย

หมวด ๑
ข้ อความทัว่ ไป
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน้ าด้วย
“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า บุคคลหรื อคณะบุคคลไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน หรื อครอบครองอยูใ่ นที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน
“ปี ” หมายความว่า ปี ปฏิทิน
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๗ ให้ผซู้ ่ ึ งเป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปี ใด มีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่
สาหรับปี นั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน ตามบัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่ทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๘ เจ้าของที่ดินไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่สาหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั พระราชวังอันเป็ นส่ วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๒) ที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรื อสาธารณะ
โดยมิได้หาผลประโยชน์
(๓) ที่ดินของราชการส่ วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อสาธารณะ
โดยมิได้หาผลประโยชน์
(๔) ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรื อการกุศลสาธารณะ
(๕) ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิ จศาสนาใดศาสนาหนึ่ ง ที่ดินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของวัดไม่วา่ จะ
ใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรื อไม่ หรื อที่ศาลเจ้า โดยมิได้หาผลประโยชน์
๒

มาตรา ๔ แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔

323
(๖)๓ ที่ดินที่ใช้เป็ นสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(๗)๔ ที่ ดิน ที่ ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้ าหรื อการท่ าเรื อของรั ฐหรื อที่ ใช้เป็ น
สนามบินของรัฐ
(๘) ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนที่ตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินอยูแ่ ล้ว
(๙) ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่ วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณ ประโยชน์
โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรื อหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่ วนนั้น
(๑๐) ที่ดินที่ เป็ นที่ ต้ งั ที่ ทาการขององค์ก ารสหประชาชาติ ทบวงการชานัญ พิเศษของ
สหประชาชาติ หรื อองค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมี ข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุ สัญญา
หรื อความตกลง
(๑๑) ที่ ดินที่ เป็ นที่ต้ งั ที่ ทาการของสถานทูต หรื อสถานกงสุ ล ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบตั ิต่อกัน
(๑๒) ที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ทวิ๕ เพื่อปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้รัฐมนตรี
มีอานาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดผูม้ ีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสารวจ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๔
(๓) กาหนดสถานที่เพื่อปฏิบตั ิการตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๔
(๔)๖ กาหนดเขตท้องที่ตามมาตรา ๒๒ (๔)
(๕) กาหนดวิธีการและสถานที่แจ้งการประเมินตามมาตรา ๓๓
(๖) กาหนดผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนนายอาเภอหรื อนายกเทศมนตรี
มาตรา ๘ ตรี ๗ ให้ผวู ้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เช่นเดี ยวกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีทวั่ เขตกรุ งเทพมหานคร
๓

มาตรา ๘ (๖) แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๒๔
๔
มาตรา ๘ (๗) แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๕
๕

มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

๖

มาตรา ๘ ทวิ (๔) แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
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มาตรา ๙ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๑) ในเขตเทศบาล ให้นายกเทศมนตรี มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสารวจ
(๒) นอกเขตเทศบาล ให้นายอาเภอท้องที่มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสารวจ
มาตรา ๑๐๘ ภาษีบารุ งท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใด นอกจาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ให้เป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
ภาษีบารุ งท้องที่ที่เก็บจากที่ ดินในเขตจังหวัดซึ่ งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
มาตรา ๑๐ ทวิ๙
มาตรา ๑๑ ส่ วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ การส่ งคาสั่งเป็ นหนังสื อ หนังสื อแจ้งการประเมิน หรื อหนังสื ออื่นให้แก่บุคคลใด
ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการ
(๒) ให้ส่ง ณ ภูมิลาเนาหรื อสถานที่ทาการของผูร้ ับ หรื อให้ส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ถ้าไม่พบผูร้ ับ ณ ภูมิลาเนาหรื อสถานที่ ทาการของผูร้ ับ ให้ส่งแก่ ผูซ้ ่ ึ งบรรลุ นิติภาวะแล้ว
ซึ่ งอยู่ ณ ภูมิลาเนา หรื ออยูใ่ นบ้านหรื อสถานที่ทาการของผูน้ ้ นั
ถ้าไม่สามารถจะส่ งตามวิธีดงั กล่าวได้ ให้ปิดหนังสื อนั้นไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา
หรื อสถานที่ ท าการของผูน้ ้ ัน หรื อลงประกาศแจ้งความในหนังสื อพิ มพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ หรื อ
โฆษณาด้วยวิธีอื่น
เมื่ อได้ป ฏิ บ ัติก ารตามวิธี ดงั กล่ าว และเวลาได้ล่ วงพ้น ไปไม่ น้อยกว่าเจ็ดวัน นับ แต่ วนั ที่
ปฏิบตั ิการ ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสื อนั้นแล้ว

๗

มาตรา ๘ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

๘

มาตรา ๑๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๙

มาตรา ๑๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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หมวด ๒
การตีราคาปานกลางของทีด่ ิน
มาตรา ๑๓ การตีราคาปานกลางของที่ ดินนั้น ให้นาเอาราคาที่ดินในหน่ วยที่จะทาการตีราคา
ซึ่ งซื้ อขายกันโดยสุ จริ ตครั้ งสุ ดท้ายไม่น้อยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกิ นหนึ่ งปี ก่ อนวันตี ราคา มาคานวณ
ถัวเฉลี่ยเป็ นราคาปานกลาง โดยมิให้คานวณราคาโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างหรื อสิ่ งเพาะปลูกเข้าด้วย
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารซื้ อ ขายที่ ดิ น ตามวรรคหนึ่ งในหน่ ว ยใด ให้ น าเอาราคาปานกลาง
ที่คานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่ งของที่ดินในหน่ วยใกล้เคียงที่มีสภาพและทาเลที่ดินคล้ายคลึ งกันมาเป็ น
ราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นได้
ถ้า ไม่ อ าจตี ราคาปานกลางตามสองวรรคก่ อ นได้ ให้ ก าหนดราคาปานกลางของที่ ดิ น
โดยถือเกณฑ์อย่างอื่นอันอาจแสดงราคาตลาดของที่ดินโดยเฉลี่ยได้
การตีราคาปานกลางของที่ดินให้ตีราคาเป็ นหน่ วยตาบล แต่ถา้ ราคาของที่ดินในตาบลใด
แตกต่ างกันมาก ให้พิ จารณาตี ราคาโดยก าหนดเขตในตาบลนั้นแยกออกเป็ นหน่ วยๆ เพื่ อให้การตีราคา
ปานกลางเป็ นไปโดยเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๔๑๐ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ งให้มีหน้าที่พิจารณา
การตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นายอ าเภอท้อ งที่ ผูซ้ ่ ึ งนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด มอบหมายหนึ่ งคน และผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ส องคน
ซึ่ งได้รับเลือกจากสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๒) ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่น ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดนายอาเภอท้องที่ ผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และผูท้ รงคุณวุฒิ
สองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น
มาตรา ๑๕ การประชุ มคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่ต่ากว่ากึ่ งจานวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง ให้มี เสี ย งหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้ประธาน
ที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
๑๐

มาตรา ๑๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ ปี
มาตรา ๑๗ ภายหลังการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ แล้วถ้ามีเหตุแสดงว่าราคา
ที่ดินในหน่วยใดได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรหรื อเจ้าของที่ดินร้องขอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะสั่งให้คณะกรรมการทาการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นเสี ยใหม่ก็ได้
มาตรา ๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปี ที่จะครบรอบระยะเวลาสี่ ปี ตามมาตรา๑๖ให้คณะกรรมการ
ยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของที่ดินทุกๆ หน่ วย
และให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ ดินนั้นไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ ว่าการอาเภอ
สานัก งานเทศบาล สานักงานสุ ข าภิบ าล และที่ ตาบลแห่ งท้องที่ น้ ัน ภายในสามสิ บวันนับ แต่วนั ที่ ได้รับ
รายงานจากคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ถ้ามีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการยื่นรายงาน
การตีราคาใหม่ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด และให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของที่ดิน เจ้าของที่ดินมีสิทธิ
อุทธรณ์ การตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ประกาศราคา
ปานกลางของที่ดิน และให้นาความในหมวด ๘ อันว่าด้วยการอุทธรณ์มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ การตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ ปีตามมาตรา ๑๖ ให้ใช้เป็ น
ราคาปานกลางได้ทุกปี สาหรับรอบระยะเวลาสี่ ปีนั้น
ในกรณี ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ราคาปานกลางของที่ดินใหม่น้ นั
ให้ ใ ช้ไ ด้ส าหรั บ ปี ที่ ถ ัด จากปี ที่ มี ป ระกาศการตี ราคาปานกลางของที่ ดิ น ใหม่ จนถึ งปี สุ ด ท้ายของรอบ
ระยะเวลาสี่ ปีตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่มี การอุท ธรณ์ ตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของที่ ดินตามค าวินิจฉัยอุ ทธรณ์
ให้ใช้สาหรับปี ที่เป็ นประเด็นแห่ งการอุทธรณ์ เป็ นต้นไป จนถึงปี สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาสี่ ปีตามวรรคหนึ่ ง
และให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ ภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๑๘
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หมวด ๓
การลดหย่ อนและการยกเว้ นหรือลดภาษีบารุงท้ องที่
มาตรา ๒๒๑๑ บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรื อหลายแปลงที่อยูใ่ นจังหวัด
เดี ยวกัน และใช้ที่ ดิน นั้น เป็ นที่ อยู่อาศัย ของตน เป็ นที่ เลี้ ย งสั ตว์ข องตน หรื อประกอบกสิ ก รรมของตน
ให้ลดหย่อนไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑)๑๒ ถ้าเป็ นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ ไม่ได้
ทั้งนี้ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติจงั หวัด หรื อข้อบังคับตาบล แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้าเป็ นที่ดินในเขตเทศบาลตาบลหรื อในเขตสุ ขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่ งไร่
แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในเทศบัญญัติหรื อข้อบังคับ
(๓) ถ้าเป็ นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตาบลให้ลดหย่อน
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิ บตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติหรื อเทศบัญญัติ
(๔) ถ้าเป็ นที่ดินในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้
(ก) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะ
น้อยกว่าห้าสิ บตารางวาไม่ได้
(ข) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่ งไร่ แต่จะน้อยกว่า
หนึ่งร้อยตารางวาไม่ได้
(ค) ในท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ ไม่ได้
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร
ท้องที่ใดจะเป็ นท้องที่ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ดิน
ที่ มีสิ่งปลู กสร้ างและใช้สิ่ งปลู กสร้ างนั้นเป็ นสถานการค้าหรื อให้เช่ า ไม่ได้รับ การลดหย่อนสาหรั บส่ วน
ของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็ นสถานการค้าหรื อให้เช่านั้น
ในกรณี ที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็ นเจ้าของที่ดินร่ วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกัน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

๑๑

มาตรา ๒๒ แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
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การลดหย่อนตามเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสาหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งแต่จงั หวัดเดียว
มาตรา ๒๓ ที่ ดิน ที่ ใช้ในการเพาะปลู ก ถ้าในปี ล่ วงมาแล้วการเพาะปลู ก ในบริ เวณนั้น
เสี ยหายมากผิดปกติ หรื อทาการเพาะปลูกไม่ได้ดว้ ยเหตุอนั พ้นวิสัยที่จะป้ องกันได้โดยทัว่ ไป ให้ผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัดมีอานาจพิจารณายกเว้นหรื อลดภาษีบารุ งท้องที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๒๓ ทวิ๑๓ ที่ดินที่ใช้เป็ นสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน
อาจได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ได้เฉพาะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง

หมวด ๔
การยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ ินและการสารวจ
มาตรา ๒๔ ให้เจ้าของที่ ดิน ซึ่ งมี ห น้าที่ เสี ย ภาษี บ ารุ งท้องที่ ยื่น แบบแสดงรายการที่ ดิ น
เป็ นรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ในกรณี ที่ ที่ ดิ น อยู่ น อกเขตเทศบาล เมื่ อ ผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด พิ จ ารณาเห็ น สมควรจะ
กาหนดให้เจ้าพนักงานสารวจทาการสารวจแล้วยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดินเป็ นรายแปลง
ที่ทาการสารวจก็ได้
มาตรา ๒๕ ถ้าบุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของที่ดินตาย เป็ นผูไ้ ม่อยูต่ ามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์วา่ ด้วยเรื่ องสาบสู ญ หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผจู้ ดั การมรดก
หรื อทายาท ผูร้ ับมอบอานาจ ผูค้ รอบครองทรัพย์สิน ผูอ้ นุบาล ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูจ้ ดั การทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี
มีหน้าที่ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๖ ถ้าเจ้าของที่ดินเป็ นนิติบุคคล ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนอื่นของนิ ติบุคคลนั้นมีหน้าที่
ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ถ้าบุคคลหลายคนเป็ นเจ้าของที่ดินร่ วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบ
ร่ วมกันในการปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๔

๑๓

มาตรา ๒๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
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มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการสารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานสารวจกาหนดวันเวลาที่จะทาการสารวจและปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการผูใ้ หญ่บา้ น
แห่ งท้องที่น้ นั และให้เจ้าของที่ดินหรื อผูแ้ ทนมีหน้าที่ช้ ี เขตและแจ้งจานวนเนื้ อที่ดินตามกาหนดวันเวลานั้น
และให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสารวจเพื่อการนั้นตามสมควร
ถ้าเจ้าของที่ดินหรื อผูแ้ ทนไม่มาชี้ เขตหรื อไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้ อที่ดิน หรื อชี้ เขตหรื อแจ้ง
จานวนเนื้อที่ดินขาดจากจานวนที่เป็ นจริ ง หรื อไม่ให้ความสะดวกแก่ เจ้าพนักงานสารวจเจ้าพนักงานสารวจ
มีอานาจเข้าไปในที่ดินหรื อสถานที่ที่เกี่ ยวข้องในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการ
เพื่อทาการสารวจตามที่เห็นว่าถูกต้องได้
มาตรา ๒๙๑๔ แบบแสดงรายการที่ดินสาหรับที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใด
ให้ยนื่ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ที่ดินของผูเ้ สี ยภาษีบารุ งท้องที่
ตั้งอยู่ หรื อสถานที่อื่นที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นกาหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ สานักงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนั้นไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
มาตรา ๓๐ แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ ให้ยื่นภายในเดือนมกราคม
ของปี แรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖
แบบแสดงรายการที่ดินที่ยนื่ ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลาสี่ ปีนั้น
มาตรา ๓๑ บุ คคลใดเป็ นเจ้าของที่ ดินขึ้ นใหม่ หรื อจานวนเนื้ อที่ ดินเดิ มของเจ้าของที่ ดิน
ผูใ้ ดได้เปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่เป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรื อนับแต่วนั ที่จานวนเนื้ อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
เว้นแต่ในกรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดกาหนดให้เจ้าพนักงานสารวจทาการสารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
ก็ให้เจ้าของที่ดินแจ้งต่อเจ้าพนักงานสารวจภายในกาหนดเวลาเช่ นเดี ยวกัน และให้เจ้าพนักงานสารวจยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าของที่ดิน
มาตรา ๓๒ เจ้าของที่ดินผูใ้ ดได้เปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็ นเหตุให้การลดหย่อนตาม
มาตรา ๒๒ เปลี่ยนแปลงไป หรื อมีเหตุอย่างอื่นทาให้อตั ราภาษีบารุ งท้องที่สาหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปให้
เจ้าของที่ดินผูน้ ้ นั แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อ นับแต่วนั ที่มีเหตุอย่างอื่นทาให้อตั ราภาษีบารุ งท้องที่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่ในกรณี ที่
๑๔
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ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาหนดให้เจ้าพนักงานสารวจทาการสารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให้เจ้าของที่ดิน
แจ้งต่อเจ้าพนักงานสารวจภายในกาหนดเวลาเช่ นเดียวกัน และให้เจ้าพนักงานสารวจแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน

หมวด ๕
การชาระภาษีบารุงท้ องที่
มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี แรกของการตีราคาปานกลางของที่ดิน
ตามมาตรา ๑๖ หรื อของปี ที่ มีการตีราคาปานกลางของที่ ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ให้เจ้าพนักงานประเมิน
คานวณภาษีบารุ งท้องที่และแจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของที่ดิน
ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ที่ ดินอยู่ในเขตเทศบาลหรื อนอกเขตเทศบาลที่ ไม่ มีก านัน ให้เจ้าพนักงาน
ประเมินแจ้งการประเมินเป็ นหนังสื อไปยังผูซ้ ่ ึงมีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่
(๒) ในกรณี ที่ที่ดินอยู่นอกเขตเทศบาลที่มีกานัน ให้เจ้าพนักงานประเมินปิ ดประกาศแจ้ง
การประเมินไว้ ณ ที่วา่ การอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผูใ้ หญ่บา้ น
การประเมินภาษี บารุ งท้องที่ที่ เจ้าพนักงานประเมินคานวณไว้ตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้เป็ น
การประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับในปี ต่อไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ ปีตามมาตรา ๒๑
ในกรณี ที่ เจ้า พนั ก งานประเมิ น ไม่ อ าจค านวณภาษี บ ารุ ง ท้อ งที่ แ ละแจ้ง การประเมิ น
ภายในเดือนมีนาคม ก็ให้แจ้งการประเมินภายหลังกาหนดเวลาดังกล่าวได้
มาตรา ๓๔๑๕ ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่นาเงินไปชาระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ที่ดินของผูเ้ สี ยภาษี บารุ งท้องที่ ต้ งั อยู่หรื อสถานที่อื่นที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ น
กาหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
มาตรา ๓๔ ทวิ๑๖ การชาระภาษีบารุ งท้องที่น้ นั ให้ถือว่าเป็ นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็ จ
รับเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีหน้าที่ในการนี้ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว เว้นแต่การชาระภาษีตามวรรคสอง
การชาระภาษี บารุ งท้องที่ จะชาระโดยการส่ งธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิ นของธนาคารหรื อเช็ คที่
ธนาคารรับรอง ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังสถานที่ตามมาตรา ๓๔ ก็ได้ โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครอง
๑๕
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ส่ วนท้องถิ่ นนั้นๆ หรื อชาระโดยผ่านธนาคาร หรื อโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
กาหนด และให้ถือว่าวันส่ งทางไปรษณี ย ์ วันชาระผ่านธนาคารหรื อวันชาระโดยวิธีอื่นตามที่กาหนด เป็ นวัน
ชาระภาษี
มาตรา ๓๕ ให้ผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
ในกรณี ที่ ผู้มี ห น้ า ที่ เสี ยภาษี บ ารุ ง ท้อ งที่ ไ ด้รั บ แจ้ง การประเมิ น ตามมาตรา ๓๑ หรื อ
มาตรา ๓๒ หรื อภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ให้ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
มาตรา ๓๖ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจประกาศขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลาชาระภาษีบารุ ง
ท้องที่ตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกได้ตามความจาเป็ นแก่กรณี
มาตรา ๓๖ ทวิ๑๗ ถ้าเงินภาษีบารุ งท้องที่ที่ตอ้ งชาระภายในกาหนดเวลา ตามมาตรา ๓๕
หรื อมาตรา ๓๖ แล้วแต่กรณี มีจานวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีจะขอผ่อนชาระเป็ นสามงวดๆ
ละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อให้บุคคลตามมาตรา ๓๕ ทราบก่อนการชาระภาษีงวดที่หนึ่ง
การผ่อนชาระภาษี ตามวรรคหนึ่ ง ต้องชาระงวดที่ หนึ่ งตามกาหนดเวลาตามมาตรา ๓๕
หรื อมาตรา ๓๖ แล้วแต่กรณี งวดที่สองต้องชาระภายในหนึ่ งเดื อนนับแต่วนั สุ ดท้ายที่ตอ้ งชาระงวดที่หนึ่ ง
และงวดที่สามต้องชาระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายที่ตอ้ งชาระงวดที่สอง
ถ้าผูข้ อผ่อนชาระภาษี ผูใ้ ดไม่ ช าระภาษี บ ารุ งท้องที่ งวดใดงวดหนึ่ งภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้เจ้าของที่ดินหมดสิ ทธิ ที่ จะชาระภาษีเป็ นงวดและให้นาความในมาตรา ๔๕ (๔) มาใช้
บังคับสาหรับงวดที่ยงั ไม่ชาระ
มาตรา ๓๗ ถ้าภาษีบารุ งท้องที่สาหรับที่ดินของเจ้าของเดี ยวกันในตาบลเดียวกันมีจานวน
ไม่ถึงหนึ่งบาท เป็ นอันไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่สาหรับที่ดินแปลงนั้น
มาตรา ๓๘ ภาษีบารุ งท้องที่จานวนใดที่เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งหรื อประกาศการประเมินแล้ว
ถ้ามิได้ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็ นภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ
มาตรา ๓๙ เมื่อกรรมสิ ทธิ์ หรื อการครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอื่น
ให้ผรู ้ ับโอนมี หน้าที่ ร่วมกับเจ้าของที่ ดินเดิ มเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ คา้ งชาระไม่เกิ นห้าปี รวมทั้งปี สุ ดท้ายที่ มี
การเปลี่ ย นแปลงเจ้า ของที่ ดิ น ด้ว ย ส่ ว นภาษี บ ารุ ง ท้อ งที่ ค ้า งช าระเกิ น ห้ า ปี คงอยู่ใ นความรั บ ผิ ด ของ
เจ้าของที่ดินเดิม
๑๗
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ความในวรรคก่ อนมิ ให้ ใช้บ งั คับ แก่ ผูร้ ั บ โอนซึ่ งได้ก รรมสิ ท ธิ์ มาในการขายทอดตลาด
โดยค าสั่ ง ศาลหรื อค าสั่ ง ของเจ้า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ย์ใ นคดี ล้ ม ละลาย หรื อค าสั่ ง ขายทอดตลาด
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อการเร่ งรัดภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระให้นายอาเภอ หรื อ
นายกเทศมนตรี มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสื อเรี ยกเจ้าของที่ดินหรื อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคา หรื อส่ งบัญชีหรื อเอกสาร
มาตรวจสอบ
(๒) สั่ ง ให้ เจ้า ของที่ ดิ น หรื อ บุ ค คลซึ่ งเกี่ ย วข้อ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเท่ า ที่ จ าเป็ นเพื่ อ ประโยชน์
ในการเร่ งรัดภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ
ถ้าเจ้าของที่ ดินหรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องไม่ยอมปฏิ บตั ิ การตาม (๑) หรื อ (๒) ให้นายอาเภอ
หรื อนายกเทศมนตรี มีอานาจเข้าไปในที่ดินหรื อสถานที่ที่เกี่ ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ
ของผู ้มี ห น้ า ที่ เสี ย ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ใ นระหว่ า งพระอาทิ ต ย์ข้ ึ นถึ ง พระอาทิ ต ย์ต กหรื อ ในเวลาท าการ
เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรื อตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรื อเอกสาร หรื อยึดอายัดบัญชี หรื อเอกสาร
มาตรา ๔๑ ทรัพย์สินของผูต้ อ้ งรับผิดชาระภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ อาจถูกยึด อายัด หรื อ
ขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ โดยให้นายอาเภอหรื อนายกเทศมนตรี มีอานาจ
ออกคาสั่งเป็ นหนังสื อยึด อายัด หรื อขายทอดตลาดได้ แต่คาสั่งเช่ นว่านั้นจะออกได้ก็แต่โดยได้รับอนุ ญาต
เป็ นหนังสื อจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
การขายทอดตลาดอสั งหาริ มทรั พ ย์จะกระทามิ ได้ในระหว่างระยะเวลาที่ ให้อุท ธรณ์ ได้
ตามมาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาที่ทาการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าวยังไม่ถึงที่สุด
คาสั่งยึดจะกระทาได้เมื่ อได้ส่งคาเตื อนเป็ นหนังสื อให้เจ้าของที่ ดินชาระภาษีบารุ งท้องที่
ค้างชาระทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ที่รับหนังสื อนั้นโดยวิธีการส่ งหนังสื อตามมาตรา ๑๒
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชาระภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระนั้น
ให้นาวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้น ให้หกั ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรื อ
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชาระเป็ นค่าภาษีบารุ งท้องที่ ถ้ายังมีเงินเหลืออยูอ่ ีกให้คืนแก่เจ้าของที่ดิน
มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินไว้แล้ว ถ้าได้มีการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการยึด
หรื ออายัด และค่า ภาษี บารุ ง ท้องที่ ค า้ งชาระโดยครบถ้วนก่ อนการขายทอดตลาด ก็ใ ห้นายอาเภอ หรื อ
นายกเทศมนตรี สั่งถอนคาสั่งยึดหรื ออายัดนั้น
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มาตรา ๔๔ ผูใ้ ดเสี ยภาษีบารุ งท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสี ย หรื อเสี ยเกินกว่าที่ควรต้องเสี ย
ผูน้ ้ นั มีสิทธิ ได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนให้ยื่นคาร้ องต่อนายอาเภอสาหรับนอกเขตเทศบาล หรื อนายกเทศมนตรี
สาหรั บในเขตเทศบาลภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ เสี ยภาษี บ ารุ งท้องที่ หรื อนับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ในการนี้ให้ผยู ้ นื่ คาร้องส่ งเอกสาร หลักฐาน หรื อคาชี้แจงใดๆ ประกอบคาร้องด้วย
การสัง่ คืนภาษีบารุ งท้องที่ให้เป็ นอานาจของนายอาเภอ หรื อนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี

หมวด ๖
เงินเพิม่
มาตรา ๔๕ ให้เจ้าของที่ดินเสี ยเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ในกรณี และ
อัตราดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละสิ บของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ เว้นแต่กรณี ที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมิน
จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละห้าของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่
(๒) ยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสี ยภาษีบารุ งท้องที่
ลดน้อยลง ให้ เสี ย เงิ น เพิ่ ม ร้ อ ยละสิ บ ของภาษี บ ารุ งท้อ งที่ ที่ ป ระเมิ น เพิ่ ม เติ ม เว้น แต่ ก รณี ที่ เจ้าของที่ ดิ น
ได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
(๓) ชี้ เขตแจ้งจานวนเนื้ อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่จะต้อง
เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ลดน้อยลง ให้เสี ยเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบารุ งท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
(๔)๑๘ ไม่ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ ต่อปี ของ
จานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นาเงินเพิ่มเติมตาม (๑)
(๒) หรื อ (๓) มาคานวณเพื่อเสี ยเงินเพิ่มตาม (๔) ด้วย
มาตรา ๔๖ เงินเพิม่ ให้ถือว่าเป็ นภาษีบารุ งท้องที่

๑๘

มาตรา ๔๕ (๔) แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙

334

หมวด ๗
เจ้ าพนักงานประเมิน
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในที่ดินหรื อสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่ของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
บารุ งท้องที่ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึ งพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการ เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรื อ
ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรื อเอกสารหรื อยึด อายัดบัญชี หรื อเอกสารเพื่อทราบว่าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่
ได้ปฏิบตั ิการถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อไม่
(๒) มีหนังสื อเรี ยกผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่หรื อบุคคลซึ่ งเกี่ ยวข้องมาให้ถอ้ ยคาหรื อ
ส่ งบัญชีหรื อเอกสารมาตรวจสอบ
มาตรา ๔๘ เมื่ อปรากฏว่าเจ้าของที่ ดินซึ่ งเป็ นผูม้ ี หน้าที่ เสี ยภาษี บารุ งท้องที่ มิได้ยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินสิ บปี
นับแต่วนั ที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทราบว่าเจ้าของที่ดินยังมิได้ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดิน

หมวด ๘
อุทธรณ์
มาตรา ๔๙ เจ้าของที่ดินผูใ้ ดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุ งท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้น
ไม่ ถู ก ต้อง มี สิ ท ธิ อุท ธรณ์ ต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุ ท ธรณ์ แก่ เจ้าพนัก งานประเมิ น ตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
เมื่ อ เจ้า พนั ก งานประเมิ น ได้ รั บ อุ ท ธรณ์ แ ล้ ว ให้ เสนออุ ท ธรณ์ น้ ั นตามล าดั บ จนถึ ง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
การอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุ มตั ิจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดให้รอคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคาพิพากษาของศาล
มาตรา ๕๐ เพื่อการพิจารณาอุทธรณ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจมีหนังสื อเรี ยกผูอ้ ุทธรณ์
หรื อบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่ องมาแสดง
ผูอ้ ุ ท ธรณ์ ค นใดไม่ ป ฏิ บ ัติ ตามหนัง สื อ เรี ย กที่ อ อกตามมาตรานี้ หรื อ ไม่ ย อมให้ ถ้อ ยค า
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดยกอุทธรณ์น้ นั เสี ย
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มาตรา ๕๑ เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็ นประการใดแล้ว ให้แจ้ง
คาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นหนังสื อไปยังผูอ้ ุทธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน
มาตรา ๕๒ ผูอ้ ุทธรณ์มีสิทธิ อุทธรณ์คาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่อศาลภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา ๕๐
วรรคท้าย

หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๓ ผูใ้ ดโดยรู ้อยูแ่ ล้วหรื อโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคาเท็จตอบคาถาม
ด้วยถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี
บารุ งท้องที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใ้ ดจงใจไม่มาหรื อไม่ยอมชี้ เขตหรื อไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐หรื อมาตรา ๔๗
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคาสั่งของเจ้าพนักงานซึ่ งสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๕๐
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บงั คับแก่ผอู ้ ุทธรณ์ตามมาตรา ๕๐
มาตรา ๕๗ ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้านายอาเภอหรื อนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี
เห็นว่าผูต้ อ้ งหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุก ให้มีอานาจเปรี ยบเทียบกาหนดค่าปรับได้เมื่อผูต้ อ้ งหาได้ชาระเงิน
ค่าปรับตามจานวนที่นายอาเภอหรื อนายกเทศมนตรี กาหนดภายในสามสิ บวัน คดีน้ นั เป็ นอันเสร็ จเด็ดขาด
ถ้ า ผู ้ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่ เปรี ย บเที ย บ หรื อเมื่ อ ยิ น ยอมแล้ ว ไม่ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป
มาตรา ๕๘๑๙ เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ตกเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่ความผิดนั้นจะเกิดขึ้นในท้องที่ใด

๑๙

มาตรา ๕๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๙ บทบัญ ญัติแ ห่ งประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก ตามมาตรา ๓ ให้ค งใช้บ ังคับ ได้
ในการเก็บภาษีบารุ งท้องที่ จานวนพุทธศักราชต่างๆ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
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บัญชี อตั ราภาษีบารุ งท้ องที่
ตามมาตรา 7๒๐
ชั้น
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๒๐

ภาษีไร่ ละ

ราคาปานกลางของทีด่ ิน
ไม่เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ

๒๐๐ บาท
๒๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๖๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๘๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๑,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๑,๒๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๑,๔๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๑,๖๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๑,๘๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๒๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๔๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๖๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๘๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๓,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๓,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๔,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ

๔๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๒๐๐ บาท
๑,๔๐๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๑,๘๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๒๐๐ บาท
๒,๔๐๐ บาท
๒,๖๐๐ บาท
๒,๘๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๔,๕๐๐ บาท

บาท
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๗
๒๐
๒๒

ส.ต.
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐

หมายเหตุ
(๑) ที่ดินที่ใช้ประกอบการ
กสิ กรรมเฉพาะประเภท
ไม้ ล้ม ลุ ก ให้ เสี ย กึ่ งอัต รา
แ ต่ ถ้ า เจ้ า ข อ ง ที่ ดิ น
ป ระกอบ การกสิ กรรม
ประเภทไม้ล้มลุ ก นั้นด้วย
ตน เอง ให้ เ สี ยอย่ า งสู ง
ไม่เกินไร่ ละ ๕ บาท
(๒) ที่ ดินที่ ทิ้งไว้ว่างเปล่ า
หรื อไม่ ไ ด้ ท าประโยชน์
ตาม ควรแก่ ส ภาพ ของ
ที่ ดิ น ใ ห้ เสี ย เพิ่ ม ขึ้ น
อีกหนึ่งเท่า

บัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่ตามมาตรา ๗ ในช่องราคาปานกลางของที่ดินและช่องภาษีไร่ ละของ
ชั้น ๓๔ แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๒๔
บัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่ตามมาตรา ๗ ในช่องราคาปานกลางของที่ดินและช่องภาษี
ไร่ ละของชั้น ๓๕ ชั้น ๓๖ ชั้น ๓๗ ชั้น ๓๘ ชั้น ๓๙ ชั้น ๔๐ ชั้น ๔๑ ชั้น ๔๒ และชั้น ๔๓ ยกเลิก
โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ.๒๕๒๔
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ชั้น

ราคาปานกลางของทีด่ ิน

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

เกินไร่ ละ
๔,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๕,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๕,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๕,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๖,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๖,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๖,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๖,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๗,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๗,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๗,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๗,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๘,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๘,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๘,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๘,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๙,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๙,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๙,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๙,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๑๐,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๑๕,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒๕,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๓๐,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๓๐,๐๐๐ บาท ให้เสี ยภาษีไร่ ละดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับราคาปากกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาท
แรก ให้เสี ยภาษี ๗๐ บาท
(๒) สาหรับราคาปานกลางของที่ดินส่ วนที่เกิน
๓๐,๐๐๐ บาท ให้เสี ยทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้ถือเป็ น ๑๐,๐๐๐
บาท ถ้าไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้ปัดทิง้

หมายเหตุ

ภาษีไร่ ละ
บาท
๒๕
๒๗
๓๐
๓๒
๓๕
๓๗
๔๐
๔๒
๔๕
๔๗
๕๐
๕๕
๖๐
๖๕
๗๐

(๑) ที่ดินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่
(๒) เศษของไร่ ให้คิดในอัตราลดลงตามส่ วน
(๓) เศษของหนึ่งตารางวา ให้ปัดทิ้ง
(๔) เมื่อคานวณภาษีแล้ว เศษของ ๑๐ สตางค์ ให้ปัดทิ้ง

ส.ต.
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
-

หมายเหตุ
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ เนื่ องจากประมวลรัษ ฎากรได้บญ
ั ญัติ
ให้กรมสรรพากรเป็ นผูค้ วบคุ มจัดเก็บภาษี บารุ งท้องที่ แต่ให้กนั ไว้ต่างหากเพื่อใช้จ่ายในการบารุ งท้องที่
ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ จึงสมควรมอบให้ราชการส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั เก็บภาษีบารุ งท้องที่เสี ยเอง
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ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๑
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้ องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๒๒
มาตรา ๖ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมีอานาจประกาศขยายกาหนดเวลาการยื่นรายงาน
การตีราคาปานกลางของที่ดิน ตามมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบัญญัติภาษี บารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ สาหรับ
การตีราคาปานกลางของที่ ดินรอบระยะเวลาสี่ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึ ง พ.ศ.๒๕๒๐ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ออกไปอีกได้ตามความจาเป็ นแก่กรณี
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ เนื่ อ งจากประกาศของคณะปฏิ ว ตั ิ
ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้จดั ตั้งกรุ งเทพมหานครขึ้นโดยมี การบริ หารราชการ
แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ทาให้การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีบารุ งท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ ง
ท้องที่มีขอ้ ขัดข้อง จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติ มกฎหมายว่าด้วยภาษี บารุ งท้องที่ เกี่ ยวกับการเก็บภาษี บารุ ง
ท้องที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พระราชกาหนดแก้ ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้ องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔๒๓
มาตรา ๑๑ ให้บรรดากฎกระทรวงที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชกาหนดนี้ ประกาศในราชกิ จจา
นุ เบกษายังคงใช้บ งั คับ ได้ต่อไปเท่ าที่ ไม่ ข ดั หรื อแย้งกับ บทบัญ ญัติข องพระราชบัญ ญัติภาษี บ ารุ งท้องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๑๒ บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ถูกยกเลิก
หรื อแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชกาหนดนี้ นอกจากมาตรา ๔๕ (๔) ให้คงใช้บงั คับได้ในการปฏิ บตั ิ จดั เก็บ
ภาษีที่คา้ งอยูห่ รื อพึงชาระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งพระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกาหนดนี้
๒๑

รก.๒๕๑๕/๘๙/๗พ/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕

๒๒

รก.๒๕๑๖/๑๖๙/๑พ/๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖

๒๓

รก.๒๕๒๔/๑๗๔/๑๐พ/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งอัตรา
ภาษีบารุ งท้องที่ และหลักเกณฑ์ก ารลดหย่อนภาษี บารุ งท้องที่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ปั จจุบ นั และ
เนื่ องจากเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจาเป็ นรี บด่วนในอันที่จะรักษาความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้
พระราชก าหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ ดิ นที่ก าหนดไว้ ส าหรั บ การประเมิ น ภาษี บ ารุ งท้ องที่
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๔
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินตาม
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้กาหนดไว้สาหรั บการประเมิ นภาษี บารุ งท้องที่ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๔ ให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยูใ่ นการประเมินภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
โดยให้ถือราคาที่กาหนดตามมาตรานี้ เป็ นการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๕ ให้ขยายกาหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชาระภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๖ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ผใู้ ดชาระภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ เกินจานวนที่ตนต้องเสี ย ให้ผนู ้ ้ นั ยืน่ หลักฐานการ
ชาระภาษีดงั กล่าวเพื่อขอรับภาษีส่วนที่เกินคืน ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เมื่ อ หัว หน้า เขต นายอ าเภอ หรื อ นายกเทศมนตรี แล้ว แต่ ก รณี ไ ด้ต รวจสอบหลัก ฐาน
ว่าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ชาระภาษีเกินจานวนที่ตนต้องเสี ยจริ ง ให้คืนภาษีส่วนที่เกินภายในหนึ่งร้อย
ยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ยนื่ คาขอรับภาษีส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกาหนดนี้

๒๔

รก.๒๕๒๕/๒๘/๑พ/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชก าหนดฉบับ นี้ คื อ ตามที่ ได้มีก ารก าหนดราคาปานกลาง
ของที่ดินขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ.๒๕๒๘ นั้น
ปรากฏว่าประชาชนจะต้องเสี ยภาษีบารุ งท้องที่เพิ่มขึ้นจากจานวนที่เคยเสี ยเดิ มมากอันเป็ นผลจากวิธีการตี
ราคาปานกลางของที่ ดินตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ยงั ไม่เหมาะสมและเป็ นธรรมตามสภาพและท าเลของ
ที่ดินในแต่ละแห่ง เมื่อได้คานึงถึงภาระภาษีที่ประชาชนจะต้องได้รับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยทัว่ ไปในปั จจุบนั ยังไม่คลี่คลายจึงเห็นสมควรที่จะผ่อนคลายความเดือดร้อนที่ประชาชนจะ
ได้รับจากการจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่ในช่ วงระยะเวลานี้ เป็ นการชัว่ คราว โดยกาหนดให้ใช้ราคาปานกลาง
ของที่ดินตามที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินได้กาหนดไว้สาหรับการประเมินภาษีบารุ งท้องที่
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึ ง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ นเกณฑ์ในการประเมิ นภาษีบ ารุ งท้องที่ส าหรับภาษี ปี พ.ศ.
๒๕๒๕ และในปี ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่ที่เกี่ยวกับ
วิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ให้เหมาะสมและเป็ นธรรม ซึ่ งต้องใช้เวลาตระเตรี ยมการพอสมควร
นอกจากนี้ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงการคานวณภาษีบารุ งท้องที่ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จึงจาเป็ นต้องขยาย
ระยะเวลาส าหรั บ ผู้มี ห น้ า ที่ เสี ยภาษี บ ารุ งท้ อ งที่ ยื่ น แบบแสดงรายการที่ ดิ น ตามมาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ สาหรับการเสี ยภาษีปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่ งได้ผา่ นพ้นไปแล้วด้วย
และ โดยที่ เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่ มี ความจาเป็ นเร่ งด่ วนอันเกี่ ยวกับความมัน่ คงในทางเศรษฐกิ จของประเทศ
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้
พระราชกาหนดแก้ ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้ องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๙๒๕
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้กาหนดไว้สาหรั บการประเมิ นภาษี บารุ งท้องที่ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๗ ให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยูใ่ นการประเมินภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
มาใช้เป็ นราคาปานกลางในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้คณะกรรมการ
พิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่สาหรับรอบระยะเวลาสี่ ปีต่อไป ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๕
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มาตรา ๘ แบบแสดงรายการที่ดินที่ได้ยื่นไว้แล้วและใช้ได้สาหรับการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึ ง พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ถื อว่าเป็ นแบบแสดงรายการที่ ดินที่ ได้ยื่นไว้แล้วและใช้ไ ด้
สาหรับการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ด้วย
มาตรา ๙ ผูท้ ี่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้
ใช้บงั คับเกินจานวนที่ตนต้องเสี ย ให้มีสิทธิ ได้รับเงินส่ วนที่เกินคืน
การคื น เงิ น ส่ วนที่ เกิ น ให้ เป็ นไปตามมาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติภ าษี บ ารุ ง ท้อ งที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ และให้คืนเงินดังกล่าวภายในหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ยื่นคา
ขอรับเงินส่ วนที่เกินคืน
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกาหนดนี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ไม่เอื้ออานวยที่จะให้มีการเปลี่ ยนแปลงภาษีบารุ งท้องที่ในลักษณะที่จะทาให้ประชาชนผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
ต้องรับภาระภาษี เพิ่มขึ้ น จึงสมควรให้นาเอาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช้ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปก่อน
และให้ผทู้ ี่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ที่ชาระภาษีดงั กล่าวภายในเวลาที่กาหนดสามารถขอผ่อนชาระเป็ นงวด ๆ ได้
เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ ประกอบกับวิธีการชาระภาษี
บารุ งท้องที่ ยงั ไม่สะดวกเท่าที่ ควรและอัตราเงิ นเพิ่ มภาษี บารุ งท้องที่ ยงั ไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุ งให้
เหมาะสมยิ่งขึ้ น และโดยที่ เป็ นกรณี ฉุ ก เฉิ นที่ มี ความจาเป็ นเร่ งด่ วนในอันที่ จะรั กษาความมัน่ คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กาหนดให้มีองค์การบริ หารส่ วนตาบลและเป็ นราชการส่ วนท้องถิ่ น
เพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ ง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่ให้ครอบคลุ มถึ งการเก็บภาษี
บารุ งท้องที่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล นอกจากนี้ โดยที่ถอ้ ยคาเกี่ยวกับราชการส่ วนท้องถิ่น ในกฎหมาย
ว่าด้วยภาษี บารุ งท้องที่ มี ใช้อยู่หลายค าตามรู ป แบบของราชการส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งมี อยู่หลากหลาย สมควร
ปรับปรุ งถ้อยคาดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมถึงราชการส่ วนท้องถิ่นทุกประเภท จึงเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย
พ.ศ. ๒๕๑๐
-------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐
เป็ นปี ที่ ๒๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายออกจากประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติข้ ึ น ไว้โดยค าแนะนาและยินยอม
ของสภาร่ างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกหมวด ๕ ภาษีป้ายในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่ นในส่ วนที่ มีบญ
ั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล บรรดาอานาจหน้าที่ของผูว้ ่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เป็ นอานาจ
หน้าที่ของรัฐมนตรี หรื อผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี มอบหมาย

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๖/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๐
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มาตรา ๕๒ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี กบั ให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีป้ายไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในบัญชีอตั ราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้

หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ป้ าย” หมายความว่า ป้ ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรื อเครื่ องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรื อ
ประกอบกิ จการอื่ นเพื่ อหารายได้หรื อโฆษณาการค้าหรื อกิ จการอื่ นเพื่ อหารายได้ ไม่ ว่าจะได้แสดงหรื อ
โฆษณาไว้ที่วตั ถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึ กหรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
“ราชการส่ วนท้องถิ่ น”๓ หมายความว่า เทศบาล สุ ขาภิบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่ นอื่ นที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้เป็ นราชการ
ส่ วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ ี
“เขตราชการส่ วนท้องถิ่น”๔ หมายความว่า
(๑) เขตเทศบาล
(๒) เขตสุ ขาภิบาล
(๓) เขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๔) เขตกรุ งเทพมหานคร
(๕) เขตเมืองพัทยา
(๖) เขตองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้เป็ นราชการส่ วนท้องถิ่น

๒

มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๓

มาตรา ๖ นิยามคาว่า “ราชการส่ วนท้องถิ่น” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๔

๔

มาตรา ๖ นิยามคาว่า “เขตราชการส่ วนท้องถิ่น” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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“ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น”๕ หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ประธานกรรมการสุ ขาภิบาล สาหรับในเขตสุ ขาภิบาล
(๓) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๔) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หัวหน้าผูบ้ ริ หารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้
เป็ นราชการส่ วนท้องถิ่น สาหรับในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
“ปี ” หมายความว่า ปี ปฏิทิน
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๗๖ ให้เจ้าของป้ ายมีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายโดยเสี ยเป็ นรายปี ยกเว้นป้ ายที่เริ่ มติดตั้งหรื อ
แสดงในปี แรกให้เสี ยภาษี ป้ายตั้งแต่วนั เริ่ มติ ดตั้งหรื อแสดงจนถึ งวันสิ้ นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็ นรายงวด
งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่ มเสี ยภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ ายจนถึงงวดสุ ดท้ายของปี ทั้งนี้ ตามอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวงซึ่ งต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในบัญชีอตั ราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
การคานวณพื้นที่ภาษีป้าย ให้คานวณตามบัญชีอตั ราภาษีป้าย (๖) และ (๗) ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
ป้ ายที่ติดตั้งบนอสังหาริ มทรัพย์ของบุคคลอื่นและมีพ้ืนที่เกินสองตารางเมตรต้องมีชื่อและ
ที่ อยู่ข องเจ้าของป้ ายเป็ นตัวอักษรไทยที่ ชัดเจนที่ มุ มขวาด้านล่ างของป้ ายและให้ขอ้ ความดังกล่ าวได้รับ
ยกเว้นภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ เจ้าของป้ ายไม่ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายสาหรับป้ ายดังต่อไปนี้
(๑) ป้ ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริ เวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
(๒) ป้ ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรื อที่สิ่งหุ ม้ ห่อหรื อบรรจุสินค้า
(๓) ป้ ายที่แสดงไว้ในบริ เวณงานที่จดั ขึ้นเป็ นครั้งคราว
(๔)๗ ป้ ายที่แสดงไว้ที่คน หรื อสัตว์

๕

มาตรา ๖ นิยามคาว่า “ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๔

๖

มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๗

มาตรา ๘ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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(๕)๘ ป้ ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรื อประกอบกิจการอื่นหรื อภายใน
อาคารซึ่ งเป็ นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง
ป้ ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
(๖) ป้ ายของราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาคหรื อราชการส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
(๗) ป้ ายขององค์การที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรื อตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
(๘) ป้ ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
เพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๙)๙ ป้ ายของโรงเรี ยนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรื อบริ เวณของโรงเรี ยนเอกชนหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
(๑๐) ป้ ายของผูป้ ระกอบการเกษตรซึ่ งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
(๑๑) ป้ ายของวัด หรื อผูด้ าเนิ นกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรื อการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
(๑๒) ป้ ายของสมาคมหรื อมูลนิธิ
(๑๓) ป้ ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๑๐ ภาษีป้ายที่เก็บในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นใด ให้เป็ นรายได้ของราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๑๐๑๑ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราช
บัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๑ การส่ งคาสั่งเป็ นหนังสื อ หนังสื อแจ้งการประเมิน หรื อหนังสื ออื่นให้แก่บุคคลใด
ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิ ตย์ข้ ึนและพระอาทิ ตย์ตก หรื อในเวลาทาการ
ของผูร้ ับ
๘

มาตรา ๘ (๕) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๙

มาตรา ๘ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๐

มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๑
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(๒) ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิ จการหรื อที่ อยู่อาศัยของผูร้ ับ โดยจะส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนก็ได้
ถ้าไม่พ บผูร้ ั บ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิ จการ หรื อที่ อยู่อาศัยของผูร้ ั บ ให้ส่ งแก่
ผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่ งอยูห่ รื อทางาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรื อที่อยูอ่ าศัยของผูน้ ้ นั
ถ้าไม่สามารถจะส่ งตามวิธีดงั กล่าวได้ ให้ปิดหนังสื อนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า
สถานประกอบกิ จการ หรื อที่อยูอ่ าศัยของผูน้ ้ นั หรื อลงประกาศแจ้งความในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อย
สองฉบับ เมื่อได้ปฏิบตั ิตามวิธีน้ ี แล้ว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ปฏิบตั ิการ ให้ถือ
ว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสื อนั้นแล้ว

หมวด ๒
การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
มาตรา ๑๒ ให้เจ้าของป้ ายซึ่ งจะต้องเสี ยภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี
ในกรณี ที่เจ้าของป้ ายอยูน่ อกประเทศไทย ให้ตวั แทนหรื อผูแ้ ทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้ าย
มาตรา ๑๓ ถ้าเจ้าของป้ ายตาย เป็ นผูไ้ ม่อยู่ เป็ นคนสาบสู ญ เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อ
เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผจู้ ดั การมรดก ผูค้ รอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็ นทายาทหรื อผูอ้ ื่ น
ผูจ้ ดั การทรัพย์สิน ผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๑๒ แทนเจ้าของป้ าย
มาตรา ๑๔๑๒ เจ้าของป้ ายผูใ้ ด
(๑) ติดตั้งหรื อแสดงป้ ายอันต้องเสี ยภาษีภายหลังเดือนมีนาคม
(๒) ติดตั้งหรื อแสดงป้ ายใหม่แทนป้ ายเดิมและมีพ้นื ที่ ข้อความ ภาพ และเครื่ องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ ายเดิมที่ได้เสี ยภาษีป้ายแล้ว
(๓) เปลี่ ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรื อเครื่ องหมายบางส่ วนในป้ ายที่ได้เสี ยภาษี
ป้ ายแล้ว อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

๑๒

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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ให้เจ้าของป้ าย ตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในสิ บ ห้ าวัน นับ แต่ วนั ที่ ติดตั้งหรื อแสดงป้ าย หรื อนับ แต่ วนั เปลี่ ยนแปลงแก้ไขข้อความ ภาพ หรื อ
เครื่ องหมายในป้ ายเดิม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๔ ทวิ๑๓ ป้ ายตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้เสี ยภาษีป้ายตามมาตรา ๗
ป้ ายตามมาตรา ๑๔ (๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะปี ที่ติดตั้งหรื อแสดงป้ าย
ป้ ายตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้เสี ยภาษีตาม (๕) ของบัญชีอตั ราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
ถ้าเป็ นป้ ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความภาพ และเครื่ องหมายทั้งหมดให้เสี ยภาษีป้ายตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๕๑๔ให้เจ้าของป้ ายหรื อผูซ้ ่ ึ งเจ้าของป้ ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ส านักงานหรื อที่ ว่าการของราชการส่ วนท้องถิ่ นที่ ป้ายนั้นติดตั้งหรื อแสดงอยู่ในเขต
ราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
(๒) ส านัก งานหรื อที่ ว่าการของราชการส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งการจดทะเบี ยนยานพาหนะได้
กระทาในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
(๓) สถานที่ อื่นที่ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น ก าหนด โดยประกาศหรื อโฆษณาให้ท ราบเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศหรื อโฆษณา
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที่มีการโอนป้ าย ให้ผรู ้ ับโอนแจ้งการรับโอนเป็ นหนังสื อต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั รับโอน

หมวด ๓
การประเมินภาษีป้ายและการชาระภาษีป้าย
มาตรา ๑๗๑๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์การคานวณภาษีป้าย
ที่กาหนดไว้ในบัญชี อตั ราภาษี ป้าย (๖) และ (๗) ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี และตามอัตราภาษีป้ายที่กาหนดใน
กฎกระทรวง แล้วแจ้งการประเมินเป็ นหนังสื อไปยังเจ้าของป้ าย

๑๓

มาตรา ๑๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๔

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๕

มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๑๘๑๖ ในกรณี ที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่วา่ ไม่มีผยู ้ ื่นแบบแสดงรายการสาหรับ
ภาษี ป้ ายใด เมื่ อพนัก งานเจ้าหน้าที่ ไม่ อาจหาตัวเจ้าของป้ ายนั้นได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั้นเป็ นผูม้ ี
หน้าที่เสี ยภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อที่ดิน
ที่ ป้ ายนั้น ติ ดตั้ง หรื อ แสดงอยู่ เป็ นผูม้ ี ห น้า ที่ เสี ย ภาษี ป้ ายตามล าดับ และให้พ นัก งานเจ้าหน้าที่ แ จ้งการ
ประเมินภาษีป้ายเป็ นหนังสื อไปยังบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๑๙๑๗ ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายชาระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรื อ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ กาหนดทั้งนี้ ภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชาระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นวันชาระภาษีป้าย
การชาระภาษีป้ายจะกระทาโดยวิธีการส่ งธนาณัติหรื อตัว๋ แลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงิน
ให้แก่ราชการส่ วนท้องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง ไปยังสถานที่ ตามวรรคหนึ่ ง โดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนหรื อ
ส่ งโดยวิธีอื่นตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดแทนการชาระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ได้
ทาการส่ งดังกล่าวเป็ นวันชาระภาษีป้าย
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๘ ถ้าภาษีป้ายที่ตอ้ งชาระมีจานวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย
จะขอผ่อนชาระเป็ นสามงวด งวดละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบ
ก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง
การผ่อนช าระภาษี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ช าระงวดที่ ห นึ่ ง ก่ อ นครบก าหนดเวลาช าระภาษี
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายที่ตอ้ งชาระงวดที่หนึ่ งและงวดที่สาม
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายที่ตอ้ งชาระงวดที่สอง
ถ้าผูข้ อผ่อนชาระภาษี ไม่ชาระภาษี ป้ายงวดหนึ่ งงวดใดภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้หมดสิ ทธิ ที่จะขอผ่อนชาระภาษี และให้นามาตรา ๒๕ (๓) มาใช้บงั คับสาหรับงวดที่ยงั มิได้ชาระ
มาตรา ๑๙ ตรี ๑๙ ให้ผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสี ยภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิ ดเผย
ในสถานที่ประกอบการค้าหรื อประกอบกิจการ

๑๖

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๗

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๘

มาตรา ๑๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๙

มาตรา ๑๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๒๐ ภาษีป้ายจานวนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมินแล้ว ถ้ามิได้ชาระ
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็ นภาษีป้ายค้างชาระ
มาตรา ๒๑๒๐ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้ยึดหรื ออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายที่คา้ งชาระ เพื่อนาเงินมาชาระค่าภาษีป้ายค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่ายโดยมิตอ้ งขอให้ศาลสั่งหรื อออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด
การยึดทรัพ ย์สินจะกระทาได้ต่อเมื่ อได้ส่ งคาเตื อนเป็ นหนังสื อให้ผูม้ ี หน้าที่ เสี ยภาษี ป้าย
ชาระป้ ายที่คา้ งชาระภายในกาหนดไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ที่รับหนังสื อนั้น
การขายทอดตลาดทรัพ ย์สินจะกระท ามิ ได้ในระหว่างระยะเวลาอุ ทธรณ์ ตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓ เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นจะเป็ นของเสี ยง่าย
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับภาษีป้ายที่คา้ งชาระให้นาวิธีการ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ เงิ นที่ ได้จากการขายทอดตลาดทรั พ ย์สิ น ให้หัก ไว้เป็ นค่ าใช้จ่ายในการยึด
อายัด หรื อ ขายทอดตลาด เหลื อเท่ าใดให้ ช าระเป็ นค่ า ภาษี ป้ าย ถ้ายัง มี เงิ น เหลื ออยู่อี ก ให้ คื น แก่ เจ้า ของ
ทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๒๓๒๑ เมื่อได้มีการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินไว้ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่งแล้ว ถ้าได้มี
การชาระภาษีป้ายที่คา้ งชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการ
ขายทอดตลาด ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายสั่งถอนการยึดหรื ออายัดนั้น
มาตรา ๒๔๒๒ ผูใ้ ดเสี ยภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยหรื อเสี ยเกินกว่าที่ควรต้องเสี ย ผูน้ ้ นั
มีสิทธิได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคาร้ องต่ อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นมอบหมาย
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่เสี ยภาษีป้าย ในการนี้ให้ผยู ้ นื่ คาร้องส่ งเอกสาร หลักฐานหรื อคาชี้แจงใดๆ ประกอบ
คาร้องด้วย
เมื่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผูย้ ื่นคาร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน
ให้สั่งคืนเงินให้โดยเร็ ว และแจ้งให้ผยู ้ นื่ คาร้องทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
การกระทาใดๆ เพื่อให้เสี ยภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสี ยไปแล้ว ให้มีผลเมื่อเริ่ มต้นปี ภาษีป้าย
๒๐

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๑

มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๒

มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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หมวด ๔
เงินเพิม่
มาตรา ๒๕ ให้ผูม้ ี หน้าที่ เสี ยภาษี ป้ ายเสี ยเงิ นเพิ่มนอกจากเงิ นที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ป้ายในกรณี
และอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละสิ บของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้าย เว้นแต่กรณี ที่เจ้าของป้ ายได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละห้าของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้าย
(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสี ยภาษีป้าย
ลดน้อยลง ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละสิ บของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี ที่เจ้าของป้ ายได้มาขอแก้ไข
แบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
(๓)๒๓ ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้าย เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่ งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นาเงิ นเพิ่มตาม (๑) และ (๒) มาคานวณ
เป็ นเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ดว้ ย
มาตรา ๒๖ เงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ ให้ถือว่าเป็ นภาษีป้าย

หมวด ๕
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรื อประกอบกิ จการอื่นเพื่อหารายได้ของผูม้ ีหน้าที่
เสี ยภาษีป้าย หรื อบริ เวณที่ ต่อเนื่ องกับสถานที่ ดงั กล่ าว หรื อสถานที่ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ป้ายใน
ระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบว่าผูม้ ีหน้าที่ เสี ยภาษีป้ายได้
ปฏิบตั ิการถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อไม่
(๒) ออกคาสั่ งเป็ นหนังสื อเรี ยกผูม้ ี หน้าที่ เสี ยภาษี ป้ายมาให้ถ้อยคาหรื อให้ส่ งบัญชี หรื อ
เอกสารเกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอันสมควร

๒๓

มาตรา ๒๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๒๘ ในการปฏิบตั ิการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคล
ซึ่ งเกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ ายมิได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรื อยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปี นับแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

หมวด ๖
การอุทธรณ์
มาตรา ๓๐๒๔ ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมิ นภาษีป้ายแล้วเห็ นว่าการประเมิ น
นั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ อุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
การอุ ท ธรณ์ ตามวรรคหนึ่ งให้ยื่นต่ อพนัก งานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
การอุ ท ธรณ์ ไ ม่ เป็ นเหตุ ใ ห้ ทุ เลาการช าระภาษี ป้ าย เว้น แต่ จะได้รับ อนุ ม ตั ิ จากผูบ้ ริ ห าร
ท้องถิ่น
มาตรา ๓๑๒๕ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หาร
ท้อ งถิ่ น มอบหมายอาจมี ห นัง สื อ เรี ย กผูอ้ ุ ท ธรณ์ ม าให้ ถ้อ ยค าเพิ่ ม เติ ม หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลัก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ถ้ า ผู ้อุ ท ธรณ์ ไ ม่ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ภ ายในสามสิ บวัน ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง ไม่ ป ฏิ บ ั ติ
ตามหนังสื อเรี ยก ไม่ยอมให้ถอ้ ยคา หรื อไม่ยอมส่ งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจยกอุทธรณ์น้ นั เสี ยได้

๒๔

มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๕

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๓๒๒๖ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
เสร็ จภายในหกสิ บวันนับ แต่วนั ที่ ไ ด้รับ อุ ทธรณ์ และแจ้งคาวินิจฉัยพร้ อมด้วยเหตุผลเป็ นหนังสื อไปยัง
ผูอ้ ุทธรณ์และพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงได้ทาการประเมินโดยเร็ ว
มาตรา ๓๓๒๗ ผูอ้ ุทธรณ์ มีสิทธิ อุทธรณ์ คาวินิจฉัยของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นมอบหมายโดยฟ้ องเป็ นคดี ต่อศาลภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่
ในกรณี ที่เป็ นการยกอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
การฟ้ องคดี ต ามวรรคหนึ่ งจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามขั้น ตอนดั ง ที่ บ ั ญ ญั ติ
ไว้ในมาตรา ๓๐ แล้ว
มาตรา ๓๓ ทวิ๒๘ ในกรณี ที่มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนเงินค่าภาษีป้าย ให้แก่ผอู ้ ุทธรณ์
ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ นหรื อผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายแจ้งให้ผอู ้ ุทธรณ์ ทราบ โดยเร็ วเพื่อมาขอรับเงินคืน
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง

หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๔ ๒๙ ผูใ้ ดโดยรู ้ อ ยู่แล้วหรื อ โดยจงใจแจ้ง ข้อ ความอัน เป็ นเท็ จ ให้ ถ้อ ยค าเท็ จ
ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยง
การเสี ยภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหนึ่ งปี หรื อปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๓๕๓๐ ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาท
ถึงห้าหมื่นบาท

๒๖

มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๗

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๘

มาตรา ๓๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๙

มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๐

มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๓๕ ทวิ ๓๑ ผู ้ใ ดไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรา ๗ วรรคสาม ต้อ งระวางโทษปรั บ วัน ละ
หนึ่งร้อยบาทเรี ยงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทาความผิด
มาตรา ๓๖๓๒ ผูใ้ ดไม่แจ้งการรั บโอนป้ ายตามมาตรา ๑๖ หรื อไม่แสดงการเสี ยภาษี ป้าย
ตามมาตรา ๑๙ ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๗๓๓ ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา๒๗ (๑) หรื อไม่
ปฏิ บตั ิตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งสั่งตามมาตรา ๒๗ (๒) ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหกเดือน
หรื อปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๘๓๔ ในกรณี มีผกู ้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นหรื อผูซ้ ่ ึ ง
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าเป็ นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรื อมีโทษจาคุกหรื อปรับและโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมีอานาจเปรี ยบเทียบสถานเดียวได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ ผู ้ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ ผู ้ซ่ ึ งผู ้ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานครมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจเปรี ยบเทียบ
(๒) ในเขตราชการส่ วนท้องถิ่ นอื่นยกเว้นเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ นหรื อ
ผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายของแต่ละเขต เป็ นผูม้ ีอานาจเปรี ยบเทียบ
เมื่ อ ผู ้ต้อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามที่ เปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บวัน นั บ แต่ ว ัน ที่ มี
การเปรี ยบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้ า ผู ้ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่ เปรี ย บเที ย บ หรื อเมื่ อ ยิ น ยอมแล้ ว ไม่ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป
มาตรา ๓๙๓๕ เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติน้ ีให้เป็ นรายได้ของราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๓๙ ทวิ๓๖ ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดซึ่ งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นนิติบุคคล
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรื อผูแ้ ทนของนิ ติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้รู้เห็นหรื อยินยอมในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
๓๑

มาตรา ๓๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๒

มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๓

มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๔

มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๕

มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๖

มาตรา ๓๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ บทบัญ ญัติแห่ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ย กเลิ ก ตามมาตรา ๓ ให้ คงใช้บ ังคับ ได้
ในการเก็บภาษีป้ายจานวนปี ต่างๆ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอตั ราภาษีป้าย๓๗
(๑) ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วน

ให้คิดอัตรา ๑๐ บาท ต่อห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร
ให้คิดอัตรา ๑๐๐ บาท ต่อห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร

(๒) ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศและหรื อปนกับภาพ
และหรื อเครื่ องหมายอื่น
(๓) ป้ ายดังต่อไปนี้
ให้คิดอัตรา ๒๐๐ บาท ต่อห้าร้อย
(ก) ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย
ตารางเซนติเมตร
ไม่วา่ จะมีภาพหรื อ
เครื่ องหมายใดๆ หรื อไม่
(ข) ป้ ายที่มีอกั ษรไทยบางส่ วน
หรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้หรื อ
ต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
(๔) ป้ ายตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) ซึ่ งมี ขอ้ ความ เครื่ องหมาย หรื อภาพที่ เคลื่ อนที่ หรื อเปลี่ ยนเป็ นข้อความ
เครื่ องหมาย หรื อภาพอื่นได้ โดยเครื่ องจักรกลหรื อโดยวิธีใดๆ ให้คิดอัตราภาษี ตามจานวนข้อความ
เครื่ องหมาย หรื อภาพ หรื อตามระยะเวลาที่ขอ้ ความเครื่ องหมาย หรื อภาพปรากฏอยู่ในป้ าย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวงให้คิดอัตราภาษีตามบัญชี
อัตราภาษีป้ายนี้
(๕) ป้ ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้คิดอัตราตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้วแต่กรณี และให้เสี ย
เฉพาะจานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(๖) พื้นที่ของป้ ายไม่วา่ จะมีรูปร่ างหรื อลักษณะอย่างไร ให้คานวณดังนี้
(ก) ถ้าเป็ นป้ ายที่มีขอบเขตกาหนดได้ให้เอาส่ วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่ วนยาวที่สุดของขอบเขต
ป้ ายเป็ นตารางเซนติเมตร
(ข) ถ้าเป็ นป้ ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้ ให้ถือว่าตัวอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่อยูร่ ิ มสุ ด
เป็ นขอบเขตสาหรับกาหนดส่ วนกว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วคานวณตาม (ก)

๓๗

บัญชีอตั ราภาษีป้าย แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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(๗) ป้ ายตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ ายแล้ว
(ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตร ให้นบั เป็ นห้าร้อยตารางเซนติเมตรถ้าไม่เกิน
กึ่งหนึ่ง ให้ปัดทิ้ง
(ข) ถ้ามีอตั ราที่ตอ้ งเสี ยภาษีต่ากว่าป้ ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสี ยภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากภาษีป้ายเป็ นภาษีของราชการ
บริ ห ารส่ ว นท้อ งถิ่ น ควรแยกออกจากประมวลรั ษ ฎากร และมอบให้ ร าชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยกาหนดให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลและสุ ขาภิบาล เป็ นผูจ้ ดั เก็บจึงตรากฎหมายว่าด้วยภาษี
ป้ ายขึ้นโดยเฉพาะ
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พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๘
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิ กบัญชี อตั ราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญ ญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และ
ให้ใช้บญั ชีอตั ราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติน้ ีแทน
กฎกระทรวงที่ กาหนดอัตราภาษีป้ายตามบัญชี อตั ราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้
บังคับแก่การเก็บภาษีป้ายในปี ถัดจากปี ที่ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๐ บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติภาษี ป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ ถูกยกเลิ กหรื อแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปเฉพาะในการปฏิบตั ิจดั เก็บภาษีที่คา้ งอยูห่ รื อที่พึงชาระ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๒๑ ความในมาตรา ๗ วรรคสาม ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับ
เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติ ฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบัญ ญั ติ ภ าษี ป้ าย
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุ งบทบัญญัติวา่ ด้วยการยกเว้นภาษีการกาหนด
อัตราภาษี การยืน่ แบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การชาระภาษี การบังคับชาระภาษีคา้ ง การคืนเงิน
ค่าภาษีอตั ราเงิ นเพิ่ม และการอุทธรณ์ ตลอดจนปรับปรุ งบทกาหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และ
สภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั หรื อให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๓๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔
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พระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
พุทธศักราช ๒๔๗๕
-------------------พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิ ปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมี พระบรมราชโองการ
ดารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทัว่ กันว่า
โดยที่ทรงพระราชดาริ เห็นสมควรแก้ไขเพิม่ เติมภาษีโรงเรื อนและขยายออกไปถึงที่ดินด้วย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยบทมาตราต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดินพุทธศักราช
๒๔๗๕”
มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีต้ งั แต่วนั ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕
มาตรา ๓ พระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ให้ ใ ช้ เฉพาะแต่ ใ นท้ อ งที่ ซ่ ึ งได้ ร ะบุ ไ ว้ใ นบั ญ ชี ต่ อ ท้ า ย
พระราชบัญญัติน้ ี
ต่อไปเมื่ อทรงพระราชดาริ เห็ นสมควรจะใช้พ ระราชบัญญัติน้ ี ขยายออกไปในท้องที่ ใด
จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ขยายออกไปเป็ นคราวๆ
มาตรา ๔ นับตั้งแต่ วนั ที่ ใช้พ ระราชบัญญัติน้ ี เป็ นต้นไป และภายในท้องที่ ซ่ ึ งได้ระบุ ไว้
ตามมาตราก่อน ให้ยกเลิกกฎหมายดังต่อไปนี้
๑. ประกาศภาษีเรื อโรงร้านตึกแพ ปี มะเมียโทศก จุลศักราช ๑๒๓๒
๒. ประกาศแก้ขอ้ ความในประกาศเก็บภาษีเรื อโรงร้านตึกแพ ปี มะเมียโทศกจุลศักราช ๑๒๓๒
๓. ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมภาษีเรื อโรงร้าน พุทธศักราช ๒๔๗๔
๔. ประกาศว่าด้วยการใช้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมภาษีเรื อโรงร้าน พุทธศักราช ๒๔๗๔

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/หน้า ๕๑/๒๐ เมษายน ๒๔๗๕

361
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“ที่ดิน” ให้กินความถึง ทางน้ า บ่อน้ า สระน้ า ฯลฯ
“โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ” ให้กินความถึงแพด้วย
“ราคาตลาด” หมายความว่า จานวนเงินซึ่ งทรัพย์สินพร้อมทั้งสิ่ งที่ทาเพิ่มเติมให้ดีข้ ึนทั้งสิ้ น
(ถ้ามี) ซึ่ งจะจาหน่ายได้ในขณะเวลาที่กาหนดราคาตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ผูร้ ับประเมิน” หมายความว่า บุคคลผูพ้ ึงชาระค่าภาษี
“ปี ” หมายความว่า ปี ตามปฏิทินหลวง
“พนัก งานเจ้าหน้าที่ ”๒ หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งได้รับ การแต่ ง ตั้ง ให้ มี ห น้า ที่ รับ แบบแสดง
รายการทรัพย์สิน ประเมินภาษี และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
“พนัก งานเก็ บ ภาษี ”๓ หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งได้รับ การแต่ ง ตั้ง ให้ มี ห น้าที่ จดั เก็ บ รั บ ชาระ
รวมทั้งเร่ งรัดให้ชาระภาษี และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า๔ รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“กาหนด” (ยกเลิก)๕
“รัฐวิสาหกิจ”๖ หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ท่านให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) โรงเรื อ นหรื อ สิ่ งปลู ก สร้ า งอย่ า งอื่ น ๆ กับ ที่ ดิ น ซึ่ งใช้ ต่ อ เนื่ อ งกับ โรงเรื อนหรื อ
สิ่ งปลูกสร้างนั้นๆ
(๒) ที่ดินซึ่ งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ
๒

มาตรา ๕ นิยามคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
๓
มาตรา ๕ นิยามคาว่า “พนักงานเก็บภาษี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
๔
มาตรา ๕ นิยามคาว่า “รัฐมนตรี ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
๕
มาตรา ๕ นิยามคาว่า “กาหนด” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
๖
มาตรา ๕ นิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
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“ที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่ องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ” ตามความหมายแห่ งมาตรานี้
หมายความว่า ที่ดินซึ่ งปลูกโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้ างอย่างอื่นๆ และบริ เวณต่อเนื่ องกันซึ่ งตามปกติใช้ไป
ด้วยกันกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้นๆ
มาตรา ๖ ทวิ๗ ให้รัฐมนตรี มีอานาจยกเว้นภาษีโรงเรื อนและที่ดินให้แก่รัฐวิสาหกิจสาหรับ
พื้นที่ที่เป็ นบริ เวณต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ใช้ประโยชน์ โดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้น
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดได้
มาตรา ๗๘ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมและกาหนด
กิ จการอื่ น รวมทั้งออกระเบี ยบและประกาศเพื่อปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
อานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๗ ทวิ๙ เพื่ อปฏิ บตั ิ การตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ นมี อานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี

ภาค ๑
ภาษีโรงเรือน และสิ่ งปลูกสร้ างอย่ างอืน่ ๆ กับทีด่ ินซึ่งใช้
ต่ อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่ งปลูกสร้ างนั้นๆ
มาตรา ๘ ๑๐ ให้ผูร้ ับ ประเมิ นชาระภาษี ปีละครั้งตามค่ารายปี ของทรั พย์สิ น คือ โรงเรื อน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่ องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น นั้น ในอัตราร้อยละ
สิ บสองครึ่ งของค่ารายปี
เพื่อประโยชน์แห่ งมาตรานี้ “ค่ารายปี ” หมายความว่า จานวนเงินซึ่ งทรัพย์สินนั้นสมควร
ให้เช่าได้ในปี หนึ่งๆ
๗

มาตรา ๖ ทวิ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔

๘

มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔

๙

มาตรา ๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๔

๑๐

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔
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ในกรณี ที่ ท รั พ ย์สิ นนั้ นให้ เช่ า ให้ ถื อ ว่ า ค่ า เช่ า นั้ น คื อ ค่ า รายปี แต่ ถ้ า เป็ นกรณี ที่ มี เหตุ
อันสมควรที่ทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็ นว่าค่าเช่านั้นมิใช่จานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้หรื อเป็ นกรณี
ที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่ องจากเจ้าของทรัพย์สินดาเนิ นกิจการเองหรื อด้วยเหตุประการอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจประเมินค่ารายปี ได้ โดยคานึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ทาเลที่ต้ งั และบริ การสาธารณะที่
ทรั พ ย์สิ น นั้น ได้รับ ประโยชน์ ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ท่านให้ยกเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้
(๑) พระราชวังอันเป็ นส่ วนของแผ่นดิน
(๒)๑๑ ทรั พย์สินของรัฐบาลที่ ใช้ในกิ จการของรัฐบาลหรื อสาธารณะและทรั พ ย์สิ นของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการการรถไฟโดยตรง
(๓) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรี ยนสาธารณะ ซึ่ งกระทากิจการอันมิใช่
เพื่อเป็ นผลกาไรส่ วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(๔) ทรัพย์สินซึ่ งเป็ นศาสนสมบัติอนั ใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรื อเป็ นที่อยูข่ องสงฆ์
(๕) โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่ งปิ ดไว้ตลอดปี และเจ้าของมิได้อยูเ่ องหรื อให้
ผูอ้ ื่นอยูน่ อกจากคนเฝ้ า ในโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หรื อในที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกัน
(๖)๑๒ โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้ างของการเคหะแห่ งชาติที่ผเู ้ ช่ าซื้ ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้
เป็ นที่เก็บสิ นค้าหรื อประกอบการอุตสาหกรรมหรื อประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
มาตรา ๑๐ ๑๓ โรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอย่ า งอื่ น ๆ ซึ่ งเจ้า ของอยู่ เอง หรื อ ให้ ผู้แ ทน
อยู่เฝ้ ารั กษา และซึ่ งมิ ได้ใช้เป็ นที่ ไว้สิ นค้าหรื อประกอบการอุตสาหกรรม ท่ านให้งดเว้นจากบทบัญญัติ
แห่งภาคนี้ต้ งั แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็ นต้นไป
มาตรา ๑๑ ถ้าโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ถูกรื้ อถอนหรื อทาลายโดยประการอื่น
ท่านให้ลดยอดค่ารายปี ของทรั พย์สิ นนั้นตามส่ วนที่ ถูกท าลายตลอดเวลาที่ ยงั ไม่ได้ทาขึ้ น แต่ในเวลานั้น
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ นั้นต้องเป็ นที่ซ่ ึ งยังใช้ไม่ได้
ในกรณี น้ ี ถา้ ไม่มีโรงเรื อนอื่ นหรื อสิ่ งปลูกสร้ างอย่างอื่นๆ ในที่ ดินนั้นท่านให้กาหนดค่า
ภาษีในเวลาที่กล่าวข้างบนตามบทบัญญัติในภาค ๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
๑๑

มาตรา ๙ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๒

มาตรา ๙ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๓

มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๗๕
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มาตรา ๑๒ โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลู ก สร้ างอย่างอื่ นๆ ซึ่ ง ท าขึ้ นในระหว่างปี นั้น ท่ านว่าให้
เอาเวลาซึ่ งโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ นั้นได้มีข้ ึนและสาเร็ จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็ น
เกณฑ์คานวณค่ารายปี
ถ้าในระหว่างปี ไม่มีโรงเรื อนอื่นหรื อสิ่ งปลูกสร้ างอย่างอื่นๆ ในที่ ดินนั้นท่านให้กาหนด
ค่าภาษีเฉพาะเวลานั้นตามบทบัญญัติในภาค ๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๓ ถ้าเจ้าของโรงเรื อนใดติ ดตั้งส่ วนควบที่ สาคัญมีลกั ษณะเป็ นเครื่ องจักรกลไก
เครื่ องกระทาหรื อเครื่ องกาเนิ ดสิ นค้าเพื่อใช้ดาเนิ นการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้น
ในโรงเรื อนนั้นๆ ในการประเมิน ท่ านให้ลดค่ารายปี ลงเหลื อหนึ่ งในสามของค่ารายปี ของทรั พย์สินนั้น
รวมทั้งส่ วนควบดังกล่าวแล้วด้วย
มาตรา ๑๔ เวลาซึ่ งลดค่ารายปี ตามภาคนี้ ท่านให้คานวณแต่เดือนเต็ม
มาตรา ๑๕ ในท้องที่ซ่ ึ งได้จดั ตั้งสุ ขาภิบาลแล้ว หรื อจะตั้งขึ้นก็ดี ท่านให้แบ่งผลประโยชน์
จากภาษีน้ นั ระหว่างสุ ขาภิบาล (สองส่ วนในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งส่ วนในสาม)
ค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษีทุกอย่าง ท่านให้รัฐบาลเป็ นผูเ้ สี ย

ภาค ๒
ภาษีทดี่ ินซึ่งมิได้ ใช้ ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่ งปลูกสร้ างอย่ างอืน่ ๆ
มาตรา ๑๖ ค่าภาษีในภาค ๒ นี้ ให้ผรู ้ ับประเมินชาระปี ละครั้ง ตามค่ารายปี ของทรัพย์สิน
คือ ที่ดิน ซึ่ งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ โดยอัตราร้อยละเจ็ดแห่งค่ารายปี นั้นๆ
“ค่ารายปี ” ตามภาค ๒ นี้ ท่านกาหนดว่าหนึ่งในยีส่ ิ บแห่งราคาตลาดของทรัพย์สิน
มาตรา ๑๗ ที่ดินดังต่อไปนี้ ท่านให้ยกเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้
(๑) ที่ดินของรัฐบาลซึ่ งใช้ในกิจการของรัฐบาลหรื อสาธารณะ
(๒) ที่ดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรี ยนสาธารณะซึ่ งกระทากิ จการอันมิใช่ เพื่อเป็ น
ผลกาไรส่ วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(๓) ที่ดินซึ่ งเป็ นศาสนสมบัติอนั ใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว
(๔) สุ สานสาธารณะ
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ภาค ๓
วิธีดาเนินการประเมินและจัดเก็บภาษี
ซึ่งกล่าวในภาค ๑ และภาค ๒
----------------------หมวด ๑
การประเมิน
มาตรา ๑๘ ค่ า รายปี ของปี ที่ ล่ ว งแล้วนั้ น ท่ า นให้ เป็ นหลัก ส าหรั บ การค านวณค่ า ภาษี
ซึ่ งจะต้องเสี ยในปี ต่อมา
มาตรา ๑๙๑๔ให้ผรู ้ ับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ในท้องที่ซ่ ึ งทรัพย์สินนั้นตั้งอยูภ่ ายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี แต่ถา้ ในปี ที่ล่วงมาแล้วมีเหตุจาเป็ นอันเกิ ด
จากสาธารณภัยหรื อเหตุพน้ วิสัยที่จะป้ องกันได้โดยทัว่ ไป ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจเลื่อนกาหนดเวลา
ดังกล่าวออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ แบบพิ ม พ์ ต ามวรรคหนึ่ งหรื อ ในกรณี จ าเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจมีหนังสื อสอบถามผูเ้ ช่ าหรื อผูค้ รองทรัพย์สิน
เพื่อให้ตอบข้อความตามแบบพิมพ์เช่ นเดี ยวกันได้และผูเ้ ช่ าหรื อผูค้ รองทรัพย์สินต้องตอบข้อสอบถามใน
แบบพิมพ์ดงั กล่าว แล้วส่ งคืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อสอบถาม ใน
กรณี เช่ นนี้ ผเู ้ ช่ าหรื อผูค้ รองทรัพย์สินต้องอยู่ในบทบังคับและมีความรับผิดเช่ นเดี ยวกับผูร้ ับประเมิ นเพียง
เท่าที่เกี่ยวกับการสอบถามข้อความ
มาตรา ๒๐ ๑๕ ให้ผูร้ ั บ ประเมิ น ผูเ้ ช่ า หรื อผูค้ รองทรั พ ย์สิ น กรอกรายการในแบบพิ ม พ์
ตามความเป็ นจริ งตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อม
ทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตนกากับไว้ แล้วส่ งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่ งท้องที่ที่ทรัพย์สิน
นั้นตั้งอยู่
การส่ งแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่ ง จะนาไปส่ งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผอู ้ ื่นไปส่ งแทน หรื อ
ส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้
๑๔

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔

๑๕

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔
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ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณี ยเ์ ป็ นวันยืน่ แบบพิมพ์
มาตรา ๒๑ ท่ านให้ พ นัก งานเจ้าหน้าที่ ตรวจพิ จารณาแบบใบแจ้งรายการนี้ และถ้าเห็ น
จ าเป็ นก็ ใ ห้ มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู ้รั บ ประเมิ น แสดงรายการเพิ่ ม เติ ม ละเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น และถ้ า จะเรี ยกให้ น า
พยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้นก็เรี ยกได้
มาตรา ๒๒ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับคาตอบจากผูร้ ับประเมินภายในสิ บวันหรื อได้รับ
คาตอบอันไม่เพียงพอไซร้ ท่านให้มีอานาจออกหมายเรี ยกผูร้ ับประเมินมา ณ สถานที่ซ่ ึ งเห็นสมควร และให้
นาพยานหลักฐานในเรื่ องอสั งหาริ มทรั พ ย์น้ ันๆ มาแสดงตามซึ่ งเห็ นจาเป็ น กับ ให้มี อานาจซักถามผูร้ ั บ
ประเมินในเรื่ องใบแจ้งรายการนั้น
มาตรา ๒๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการประเมิ น ให้ พ นัก งานเจ้าหน้าที่ มี อ านาจที่ จะเข้าไป
ตรวจตราทรัพย์สินได้ดว้ ยตนเองต่อหน้าผูร้ ับประเมิน ผูเ้ ช่าหรื อผูค้ รอง หรื อผูแ้ ทน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และเมื่อผูร้ ับประเมิน ผูเ้ ช่า หรื อผูค้ รอง ได้รับคาขอร้องแล้ว ก็จะต้องให้ความสะดวก
ตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรานั้น ในการนี้ ผรู ้ ับประเมิน ผูเ้ ช่า หรื อผูค้ รอง จะต้องได้รับ
แจ้งความเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบไม่ต่ากว่าสี่ สิบแปดชัว่ โมงก่อนตรวจ
มาตรา ๒๔ เมื่อได้ไต่สวนตรวจตราแล้ว ให้เป็ นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะกาหนด
(ก) ประเภทแห่งทรัพย์สินตามมาตรา ๖
(ข) ค่ารายปี แห่งทรัพย์สิน
(ค) ค่าภาษีที่จะต้องเสี ย
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ง รายการตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้น้ ั นไปยัง พนั ก งานเก็ บ ภาษี
ให้พนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการประเมินไปให้ผรู ้ ับประเมินทรัพย์สินในท้องที่ของตนทราบโดยมิชกั ช้า
มาตรา ๒๔ ทวิ๑๖ ผูร้ ับประเมินผูใ้ ดไม่ยนื่ แบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อเสี ยภาษีโรงเรื อนและ
ที่ ดิน ตามมาตรา ๑๙ หรื อ ยื่น แบบพิ ม พ์ไม่ ถู ก ต้องตามความจริ งหรื อ ไม่ บ ริ บู รณ์ ให้พ นัก งานเจ้าหน้าที่
มีอานาจประเมินและให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผูร้ ับประเมินเสี ยภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประเมินได้
การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทาได้ภายในกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ไ ม่ ยื่น แบบพิ ม พ์ ให้พ นัก งานเจ้าหน้าที่ มี อานาจดาเนิ น การตามมาตรา ๒๔
ย้อนหลังได้ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั สุ ดท้ายแห่งระยะเวลาที่กาหนดให้ยนื่ แบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙

๑๖

มาตรา ๒๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
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(๒) ในกรณี ยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริ งหรื อไม่บริ บูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจดาเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปี นับแต่วนั สุ ดท้ายแห่ งระยะเวลาที่กาหนดให้ยื่น
แบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๕ ผูร้ ับประเมินผูใ้ ดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยื่นคาร้องต่ออธิ บดี
กรมสรรพากรหรื อ สมุ ห เทศาภิ บ าล ตามแต่ จะได้ก าหนดไว้ เพื่ อ ขอให้ พิ จ ารณาการประเมิ น นั้น ใหม่
โดยวิธีการดังจะได้กล่าวต่อไป
มาตรา ๒๖ คาร้องทุกๆ ฉบับ ให้เขียนในแบบพิมพ์ซ่ ึ งกรมการอาเภอจ่าย เมื่อผูร้ ับประเมิน
ลงนามแล้วให้ส่งต่อกรมการอาเภอในท้องที่ซ่ ึ งทรัพย์สินนั้นตั้งอยูภ่ ายในเวลาสิ บห้าวันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งความตามมาตรา ๒๔ นั้นเพื่อให้ส่งต่อไปยังอธิ บดีกรมสรรพากร หรื อสมุหเทศาภิบาล แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๗ ถ้ า ค าร้ อ งยื่ น ภายหลั ง เวลาซึ่ งก าหนดไว้ใ นมาตราก่ อ น ท่ า นให้ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากร หรื อสมุหเทศาภิบาลมีหนังสื อแจ้งความให้ผรู ้ ับประเมินทราบว่าหมดสิ ทธิ ที่จะให้พิจารณา
การประเมินใหม่ และจานวนเงิ นซึ่ งประเมินไว้น้ นั เป็ นจานวนเด็ดขาด เมื่ อเป็ นดังนี้ ห้ามไม่ให้นาคดี ข้ ึ น
สู่ ศาล เว้นแต่ในปั ญหาข้อกฎหมายซึ่ งอ้างว่าเป็ นเหตุหมดสิ ทธิ น้ นั
มาตรา ๒๘ เมื่ อ อธิ บ ดี ก รมสรรพากรหรื อ ผู้แ ทน หรื อ สมุ ห เทศาภิ บ าล แล้ว แต่ ก รณี
ได้รับคาร้องแล้ว มีอานาจออกหมายเรี ยกผูร้ ้องมาซักถาม แต่ตอ้ งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิ บวัน
มาตรา ๒๙ ผูร้ ้ องผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิตามหมายเรี ยกของอธิ บดี กรมสรรพากรหรื อผูแ้ ทน หรื อ
สมุหเทศาภิบาล หรื อไม่ยอมให้ซักถาม หรื อไม่ตอบคาถาม หรื อไม่นาพยานหลักฐานมาสนับสนุ นคาร้ อง
ของตนเมื่ อ เรี ย กให้ น ามา ท่ า นว่าผูน้ ้ ัน หมดสิ ท ธิ ที่ จะขอให้ พิ จ ารณาการประเมิ น ใหม่ และจานวนเงิ น
ซึ่ งประเมินไว้น้ นั เป็ นจานวนเด็ดขาด แต่ท้ งั นี้ ไม่ให้เป็ นการปลดเปลื้ องผูร้ ้ องให้พน้ จากความรับผิดในการ
แจ้งความเท็จโดยเจตนาหรื อโดยที่รู้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นเท็จ
มาตรา ๓๐ คาชี้ ขาดของอธิ บดี กรมสรรพากร หรื อสมุหเทศาภิบาลนั้น ให้แจ้งไปยังผูร้ ้ อง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถ้ามีการลดจานวนเงินที่ประเมินไว้เป็ นจานวนเท่าใดก็ให้แจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อจะได้แก้ไขบัญชีการประเมินตามคาชี้ขาดนั้น
มาตรา ๓๑ ผู ้รั บ ประเมิ น ผู ้ใ ดไม่ พ อใจในค าชี้ ขาดของอธิ บ ดี ก รมสรรพากร หรื อ
สมุ ห เทศาภิ บ าล จะนาคดี ไปสู่ ศ าลเพื่ อแสดงให้ศาลเห็ นว่าการประเมิ น นั้นไม่ถู กก็ ได้ แต่ ตอ้ งท าภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั รับแจ้งความให้ทราบคาชี้ขาด
ถ้าอธิ บ ดี ก รมสรรพากร หรื อ สมุ ห เทศาภิ บ าลชี้ ขาดว่า ผูร้ ั บ ประเมิ น หมดสิ ท ธิ ที่ จ ะให้
การประเมิ น ของตนได้รั บ พิ จ ารณาใหม่ ต ามมาตรา ๒๙ ห้ า มไม่ ใ ห้ น าคดี ข้ ึ น สู่ ศ าล เว้น แต่ ใ นปั ญ หา
ข้อกฎหมายซึ่ งอ้างว่าเป็ นเหตุหมดสิ ทธิ น้ นั
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ในกรณี ที่ผรู ้ ับประเมินซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิจไม่พอใจในคาชี้ขาดตามวรรคหนึ่ ง เนื่องจากเห็น
ว่าจานวนเงิ นซึ่ งประเมิ นไว้น้ นั มี จานวนที่ สู งเกิ นสมควรให้รัฐวิส าหกิ จนั้นนาเรื่ องเสนอคณะรั ฐมนตรี
เพื่อพิจารณาภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาชี้ ขาดตามมาตรา ๓๐ในการนี้ คณะรัฐมนตรี มีอานาจ
ให้ลดหย่อนค่ารายปี ให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้ตามที่เห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด๑๗
มาตรา ๓๒ เมื่ อค าพิ พ ากษาที่ สุ ดของศาลซึ่ งแก้ค าชี้ ข าดของอธิ บ ดี ก รมสรรพากรหรื อ
สมุหเทศาภิบาลนั้นได้ส่งไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้บญั ชี การประเมินให้
ถูกต้องโดยเร็ ว
มาตรา ๓๓ การขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษีหรื อขอลดค่าภาษีตามความในภาค๑ และภาค ๒
นั้น ผูร้ ับประเมิ นต้องเขี ยนลงในแบบพิมพ์ที่ยื่นต่อกรมการอาเภอทุ กๆ ปี พร้ อมด้วย พยานหลักฐานที่จะ
สนับสนุน เพื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้สามารถสอบสวนให้แน่นอนโดยการไต่สวน หรื อวิธีอื่นว่าคาร้อง
ขอนั้นมีมูลดีและควรจะให้ยกเว้นหรื อปลดหรื อลดภาษีเพียงใดหรื อไม่
มาตรา ๓๔ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยกคาขอยกเว้นหรื อคาขอให้ปลดภาษีหรื อลดค่าภาษี
ก็ ให้แจ้งค าชี้ ข าดไปยังผูร้ ั บ ประเมิ น และผูร้ ั บ ประเมิ นมี สิ ท ธิ เช่ น เดี ย วกับ ในเรื่ องที่ ไ ด้บ่ งไว้ในหมวดนี้
ที่วา่ ด้วยการประเมิน
มาตรา ๓๕ ในการกาหนดค่าภาษีน้ นั เศษที่ต่ากว่าครึ่ งสตางค์ให้ปัดทิ้งถ้าครึ่ งสตางค์ข้ ึนไป
ให้นบั เป็ นหนึ่งสตางค์
มาตรา ๓๖ หนังสื อแจ้งความและหมายเรี ยกตามพระราชบัญญัติน้ ี จะให้คนนาไปส่ งหรื อ
จะส่ งโดยทางจดหมายไปรษณี ยล์ งทะเบียนก็ได้ ถ้าให้คนนาไปส่ งเมื่อผูส้ ่ งไม่พบผูร้ ับไซร้จะส่ งให้แก่บุคคล
ใด ซึ่ งมีอายุเกิ นยี่สิบปี ที่อยู่ในบ้านเรื อนหรื อสานักการค้าของผูร้ ับก็ได้ และการส่ งเช่ นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
พอเพียงตามกฎหมาย
ถ้าหาตัวผูร้ ั บ มิ ไ ด้และไม่ มี บุ ค คลที่ จะรั บ ดังกล่ าวข้างบนไซร้ ท่ านว่าอาจส่ ง โดยวิธี ปิ ด
หนังสื อแจ้งความหรื อหมายนั้นในที่ที่เห็นได้ถนัดที่ประตูบา้ นผูร้ ับหรื อโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งที่ก็ได้
มาตรา ๓๗ ถ้าผูร้ ับประเมินจะต้องลงนามในแบบพิมพ์ใดตามพระราชบัญ ญัติน้ ี ท่านว่าจะ
มอบฉั น ทะเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ัก ษรให้ ต ัว แทนลงนามก็ ไ ด้ ถ้า ผู้รั บ ประเมิ น ได้ รั บ หมายเรี ยกตัว ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี นอกจากที่ กล่ าวในหมายเรี ยกว่าต้องไปเอง ท่านว่าจะมอบฉันทะเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ให้ตวั แทนไปแทนตัวก็ได้

๑๗

มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔
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แต่ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ ต้องพอใจว่าผูแ้ ทนนั้น ได้รับ มอบอานาจโดยชอบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

หมวด ๒
การเก็บภาษี
มาตรา ๓๘๑๘ ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีนาค่าภาษีไปชาระต่อพนักงานเก็บภาษี ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งการประเมิน ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่โรงเรื อน
หรื อสิ่ ง ปลู ก สร้ างอย่างอื่ นตั้งอยู่ หรื อสถานที่ อื่นที่ ผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ น ก าหนดโดยประกาศล่ วงหน้าไว้ ณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
การชาระภาษีจะชาระโดยการส่ งธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินของธนาคารหรื อเช็คที่ธนาคารรับรอง
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังสถานที่ ตามวรรคหนึ่ งก็ได้ โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
นั้นๆ หรื อโดยการช าระผ่านธนาคาร หรื อโดยวิธีอื่นตามระเบี ยบที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
กาหนด
การช าระภาษี ใ ห้ ถื อ ว่ า ได้ มี ก ารช าระแล้ ว ในวัน ที่ พ นั ก งานเก็ บ ภาษี ไ ด้ล งลายมื อ ชื่ อ
ในใบเสร็ จรับเงิน เว้นแต่การชาระภาษี ตามวรรคสอง ให้ถือว่าวันส่ งทางไปรษณี ย ์ วันชาระผ่านธนาคาร
หรื อวันชาระโดยวิธีอื่นตามที่กาหนด แล้วแต่กรณี เป็ นวันชาระภาษี
มาตรา ๓๘ ทวิ๑๙ การชาระค่าภาษีตามพระราชบัญญัติน้ ี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะกาหนดให้มีการผ่อนชาระก็ได้
วงเงิ น ค่ า ภาษี ที่ จ ะมี สิ ท ธิ ผ่ อ นช าระ รวมทั้ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการผ่ อ นช าระ
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ถ้ามีผยู ้ นื่ ฟ้ องต่อศาลตามความในมาตรา ๓๑ ท่านห้ามมิให้ศาลประทับเป็ นฟ้ อง
ตามกฎหมาย เว้นแต่จะเป็ นที่พอใจศาลว่าผูร้ ับประเมินได้ชาระค่าภาษีท้ งั สิ้ นซึ่ งถึงกาหนดต้องชาระ เพราะ
เวลาซึ่ งท่านให้ไว้ตามมาตรา ๓๘ นั้นได้สิ้นไปแล้ว หรื อจะถึงกาหนดชาระระหว่างที่คดียงั อยูใ่ นศาล
ถ้าศาลตัดสิ นให้ลดค่าภาษี ท่านให้คืนเงินส่ วนที่ลดนั้นภายในสามเดือน โดยไม่คิดค่าอย่างใด
๑๘

มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๓

๑๙

มาตรา ๓๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๔๐ ค่าภาษีน้ นั ท่านให้เจ้าของทรัพย์สินเป็ นผูเ้ สี ย
แต่ถา้ ที่ดินและโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ เป็ นของคนละเจ้าของเจ้าของโรงเรื อน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเสี ยค่าภาษีท้ งั สิ้ น ในกรณี เช่นนั้นถ้าเจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่าง
อื่นๆ ไม่เสี ยภาษี ท่านว่าการขายทรัพย์สินทอดตลาดของผูน้ ้ นั ตามมาตรา๔๔ ให้รวมขายสิ ทธิ ใดๆ ในที่ดิน
อันเจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ยังคงมีอยูน่ ้ นั ด้วย
มาตรา ๔๑ ถ้าผูร้ ับประเมินยืน่ คาร้องและปรากฏว่าผูร้ ับประเมินได้เสี ยหายเพราะทรัพย์สิน
ว่างลงหรื อทรัพ ย์สินชารุ ดถึ งจาเป็ นต้องซ่ อมแซมในส่ วนส าคัญ ท่ านว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ จะลดค่าภาษี
ลงตามส่ วนที่เสี ยหาย หรื อปลดค่าภาษีท้ งั หมดก็ได้
ถ้าผูร้ ้ องไม่พอใจ ท่านว่าจะร้ องขอให้อธิ บดี กรมสรรพากรหรื อสมุหเทศาภิบาลพิจารณา
อีกชั้นหนึ่งก็ได้ คาตัดสิ นของอธิ บดีกรมสรรพากรหรื อสมุหเทศาภิบาลนั้นท่านว่าเป็ นคาตัดสิ นเด็ดขาด

หมวด ๓
ค่ าภาษีค้าง
มาตรา ๔๒ ถ้าค่าภาษีมิได้ชาระภายในเวลาที่ได้กาหนดในหมวด ๒ ไซร้ ท่านว่าเงินค่าภาษี
นั้นค้างชาระ
มาตรา ๔๓ ถ้าเงินค่าภาษีคา้ งชาระ ท่านให้เพิ่มจานวนขึ้นดังอัตราต่อไปนี้
(๑) ถ้ า ช าระไม่ เกิ น หนึ่ งเดื อ นนั บ แต่ ว ัน พ้ น ก าหนดเวลาที่ บ ั ญ ญั ติ ไ ว้ใ นมาตรา ๓๘
ให้เพิม่ ร้อยละสองครึ่ งแห่งค่าภาษีที่คา้ ง
(๒) ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละห้าแห่งค่าภาษีที่คา้ ง
(๓) ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละเจ็ดครึ่ งแห่งค่าภาษีที่คา้ ง
(๔) ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่ เดือน ให้เพิ่มร้อยละสิ บแห่งค่าภาษีที่คา้ ง
มาตรา ๔๔ ๒๐ ถ้ า มิ ไ ด้มี ก ารช าระค่ า ภาษี แ ละเงิ น เพิ่ ม ภายในสี่ เดื อ นตามมาตรา ๔๓
ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ นมี อานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้ยึด อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูซ้ ่ ึ งค้าง
ชาระค่าภาษีเพื่อนาเงินมาชาระเป็ นค่าภาษี เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายโดยมิตอ้ งขอให้ศาลสั่งหรื อ
ออกหมายยึด

๒๐

มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔
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การยึด อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ ง ให้ปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ถ้าค่าภาษีคา้ งอยูแ่ ละยังมิได้ชาระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ไปเป็ น
ของเจ้าของใหม่โดยเหตุใดๆ ก็ตาม ท่านว่าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็ นลูกหนี้ค่าภาษีน้ นั ร่ วมกัน

ภาค ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๔๖ ผูใ้ ดละเลยไม่แสดงข้อความตามที่ กล่ าวไว้ในมาตรา ๒๐ เว้นแต่จะเป็ นด้วย
เหตุสุดวิสัย ท่านว่าผูน้ ้ นั มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
มาตรา ๔๗ ผู ้ใ ดโดยรู ้ อ ยู่แ ล้วหรื อ จงใจละเลยไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหมายเรี ย กของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ ไม่ แจ้งรายการเพิ่ ม เติ ม ละเอี ย ดยิ่งขึ้ น เมื่ อเรี ยกร้ อง ไม่ นาพยานหลัก ฐานมาแสดงหรื อไม่ ตอบ
คาถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม ตามความในมาตรา ๒๑ และ ๒๒ ท่านว่าผูน้ ้ นั มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๔๘ ผูใ้ ด
(ก) โดยรู ้อยูแ่ ล้วหรื อจงใจยืน่ ข้อความเท็จ หรื อให้ถอ้ ยคาเท็จ หรื อตอบคาถามด้วย
คาอันเป็ นเท็จหรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรื อจัดหาทางให้ผอู้ ื่นหลีกเลี่ยงการคานวณ
ค่ารายปี แห่งทรัพย์สินตามที่ควรก็ดี
(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดทั้งสิ้ นที่จะหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี
ท่านว่าผูน้ ้ นั มีความผิดต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหกเดื อน หรื อปรับไม่เกิ นห้าร้ อยบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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บัญชีแสดงท้ องทีใ่ ช้ พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและทีด่ ิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้ในจังหวัดพระนคร ภายในเขตจัดการสุ ขาภิบาล ดังได้ ประกาศเมื่อ
วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๖ คือ
ตามแนวฝั่ งตะวันออกแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากคลองสามเสนลงไปถึ งถนนสาทรฝั่ งใต้
เลี ยบไปตามถนนสาทร ถนนวิทยุ ตัดเส้นตรงไปคลองสามเสน เลี ยบไปตามคลองสามเสนฝั่ งใต้ จนออก
ปากคลองบรรจบแนวฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาโดยรอบ
กับให้มีอาณาเขตห่ างจากถนนสาทรฝั่งใต้ ถนนวิทยุ และเส้นตรงไปคลองสามเสนออกไป
ทางทิศใต้อีกสิ บห้าเส้น
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีด่ ินแก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักราช ๒๔๗๕๒๑
มาตรา ๔ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็ นต้นไปให้ยกเลิกภาษีที่ดินซึ่ งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อน
หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ างอย่า งอื่ น ๆ ตามภาค ๒ มาตรา ๑๖, ๑๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ภ าษี โรงเรื อ นและที่ ดิ น
พุทธศักราช ๒๔๗๕
มาตรา ๕ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็ นต้นไปให้ลดค่าภาษีตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่ งกาหนดเก็บโดยอัตราร้อยละสิ บห้าแห่ งค่ารายปี ลงเป็ นเก็บ
โดยอัตราร้อยละสิ บสองกึ่งแห่งค่ารายปี
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๒
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

๒๑
๒๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๔๙/หน้า ๒๕๙/๑๔ สิ งหาคม ๒๔๗๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที่ ๒๙/หน้า ๙๐๑/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕
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พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๓
มาตรา ๑๙ บรรดาค่าภาษี โรงเรื อนและที่ ดินที่ รัฐวิสาหกิ จใดยังมิ ได้ดาเนิ นการชาระหรื อ
ค้างชาระอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้รัฐวิสาหกิ จนั้นชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในหนึ่ งปี นับแต่
วัน ที่ พ ระราชบัญ ญัติ น้ ี ใช้บ ัง คับ แต่ ในกรณี ที่ รัฐวิ ส าหกิ จใดที่ ค ้างช าระค่ า ภาษี โรงเรื อ นและที่ ดิ น เป็ น
รัฐวิสาหกิ จที่ ประกอบกิ จการสาธารณู ปโภค หรื อสาธารณู ปการตามที่ คณะรัฐมนตรี กาหนด ก็ให้ค่าภาษี
ที่คา้ งชาระนั้นเป็ นอันพับไป
บทบัญ ญัติ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ ก่ อให้ เกิ ด สิ ท ธิ เรี ยกคื น ค่ าภาษี ห ากได้มี ก ารช าระไปแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๒๐ ผูใ้ ดมี หน้าที่ เสี ยภาษี ให้แก่ กรุ งเทพมหานคร เทศบาล เมื องพัทยาสุ ขาภิบาล
หรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่ยงั มิ ได้ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสี ยภาษี
หรื อยังมิได้ชาระภาษี หรื อชาระภาษี ยงั ไม่ค รบถ้วน หากผูน้ ้ ันได้ติดต่อขอชาระภาษี ตามมาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และได้นาเงินค่าภาษีไปชาระ
ต่อพนักงานเก็บภาษีภายในกาหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับให้ผนู ้ ้ นั ได้รับยกเว้นโทษ
ทางอาญาและไม่ตอ้ งเสี ยค่าปรับหรื อเงิ นเพิ่มสาหรับเงิ นค่าภาษี ในส่ วนที่ มีอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ
มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ โดยเหตุ ที่ ก ารจัดเก็ บ ภาษี ในปั จจุ บ ัน
มี ข้ นั ตอนมาก และยังมี วิธี ก ารที่ จากัด อี ก ทั้ง การจัดเก็ บ ภาษี โรงเรื อนและที่ ดิ น จากรั ฐวิส าหกิ จยัง ไม่ มี
บทบัญญัติที่ชัดเจนและเป็ นธรรมพอ ดังนั้น เพื่ออานวยความสะดวกในการชาระภาษีและเพื่อให้การคิด
ค านวณภาษี เกิ ดความเป็ นธรรมยิ่ง ขึ้ น สมควรปรั บ ปรุ ง วิธี ก ารในการจัด เก็ บ และการช าระภาษี ท้ งั ของ
รัฐวิสาหกิ จและของประชาชนเสี ยใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนอกจากนั้น เพื่อเร่ งรัดให้มีการชาระภาษีที่คา้ ง
ชาระเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่ นต่อไป สมควรกาหนดเวลาให้มีการนาภาษีที่คา้ งมาชาระ
ภายในก าหนด โดยยกเว้น โทษทางอาญารวมทั้ งเงิ น เพิ่ ม และค่ า ปรั บ ต่ า งๆให้ จึ ง จ าเป็ นต้อ งตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
๒๓

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
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พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔
มาตรา ๖ ในกรณี ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ผรู้ ับประเมิ นยื่นคาร้องขอให้พิจารณาประเมินใหม่
ได้ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นผูช้ ้ ี ขาด เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นอาจมอบ
อานาจและหน้าที่ดงั กล่าวให้หน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการแทนก็ได้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้ มี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและเป็ นราชการ
ส่ วนท้องถิ่ นเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ ง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษี โรงเรื อนและที่ ดิน เพื่อให้
ครอบคลุ ม ถึ งการเก็ บ ภาษี โรงเรื อนและที่ ดิน ในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลนอกจากนี้ โดยที่ ถ้อยค า
เกี่ ยวกับ ราชการส่ วนท้องถิ่ นในกฎหมายว่าด้วยภาษี โรงเรื อนและที่ ดินมี ใช้อยู่หลายคาตามรู ป แบบของ
ราชการส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ ง มี อ ยู่ห ลากหลาย สมควรปรั บ ปรุ ง ถ้อยค าดังกล่ าวเพื่ อให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นทุกประเภท จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๒๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๓๘/๗ มีนาคม ๒๕๔๓
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พระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่ อหน่ วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญัติน้ ี ให้ ใช้บ ัง คับ ตั้งแต่ วนั ถัดจากวัน ประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“การเสนอราคา” หมายความว่ า การยื่ น ข้ อ เสนอเพื่ อ เป็ นผู ้มี สิ ทธิ ท าสั ญ ญากั บ
หน่ วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้ อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่ า การจาหน่ ายทรัพย์สิน การได้รับ
สัมปทานหรื อการได้รับสิ ทธิใดๆ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการ
ส่ ว นท้อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ ด าเนิ น กิ จ การของรั ฐ
ตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรื อเงินหรื อทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หน้า ๗๐/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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“ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้า ราชการการเมื อ งอื่ น นอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา
(๗) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่ า คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ
มาตรา ๔ ผูใ้ ดตกลงร่ วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุ ประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่
ผูใ้ ดผูห้ นึ่ งเป็ นผูม้ ี สิท ธิ ทาสัญญากับหน่ วยงานของรัฐ โดยหลี กเลี่ ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
หรื อโดยการกี ดกันมิ ให้มีการเสนอสิ นค้าหรื อบริ การอื่ นต่อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อโดยการเอาเปรี ยบ
แก่ หน่ วยงานของรัฐอันมิ ใช่ เป็ นไปในทางการประกอบธุ รกิ จปกติ ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่หนึ่ งปี ถึ งสามปี
และปรับร้อยละห้าสิ บของจานวนเงินที่มีการเสนอราคาสู งสุ ดในระหว่างผูร้ ่ วมกระทาความผิดนั้น หรื อ
ของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
ผูใ้ ดเป็ นธุ ระในการชักชวนให้ผอู ้ ื่นร่ วมตกลงกันในการกระทาความผิดตามที่บญั ญัติไว้
ในวรรคหนึ่ง ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕ ผูใ้ ดให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้เงินหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด แก่
ผูอ้ ื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผนู ้ ้ นั ร่ วมดาเนิ นการใดๆ อันเป็ น
การให้ประโยชน์แก่ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรื อเพื่อจูงใจให้ผนู ้ ้ นั ทาการ
เสนอราคาสู งหรื อต่าจนเห็นได้ชดั ว่าไม่เป็ นไปตามลักษณะสิ นค้า บริ การ หรื อสิ ทธิที่จะได้รับ หรื อเพื่อ
จูงใจให้ผนู ้ ้ นั ไม่เข้าร่ วมในการเสนอราคาหรื อถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึง
ห้าปี และปรับร้อยละห้าสิ บของจานวนเงินที่มีการเสนอราคาสู งสุ ดในระหว่างผูร้ ่ วมกระทาความผิดนั้น
หรื อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
ผูใ้ ดเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงิ นหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด เพื่ อกระทาการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นผูร้ ่ วมกระทาความผิดด้วย
มาตรา ๖ ผูใ้ ดข่มขืนใจผูอ้ ื่นให้จายอมร่ วมดาเนิ นการใดๆ ในการเสนอราคาหรื อไม่เข้า
ร่ วมในการเสนอราคา หรื อถอนการเสนอราคา หรื อต้องทาการเสนอราคาตามที่ กาหนด โดยใช้กาลัง
ประทุษร้ายหรื อขู่เข็ญด้วยประการใดๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสี ยง หรื อ
ทรัพย์สินของผูถ้ ู กขู่เข็ญหรื อบุคคลที่สาม จนผูถ้ ู กข่มขืนใจยอมเช่ นว่านั้น ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่
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ห้าปี ถึ งสิ บปี และปรับ ร้ อยละห้าสิ บของจานวนเงิ นที่ มีการเสนอราคาสู งสุ ดในระหว่างผูร้ ่ วมกระท า
ความผิดนั้น หรื อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
มาตรา ๗ ผูใ้ ดใช้อุบายหลอกลวงหรื อกระท าการโดยวิธีอื่นใดเป็ นเหตุ ให้ผูอ้ ื่ นไม่ มี
โอกาสเข้าทาการเสนอราคาอย่างเป็ นธรรมหรื อให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ต้องระวางโทษจาคุ ก
ตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิ บของจานวนเงินที่มีการเสนอราคาสู งสุ ดระหว่างผูร้ ่ วมกระทา
ความผิดนั้นหรื อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
มาตรา ๘ ผูใ้ ดโดยทุจริ ตทาการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู ้วา่ ราคาที่เสนอนั้น
ต่ ามากเกิ นกว่าปกติ จนเห็ นได้ชัดว่าไม่เป็ นไปตามลักษณะสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อเสนอผลประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ ห น่ วยงานของรั ฐสู งกว่าความเป็ นจริ งตามสิ ท ธิ ที่ จะได้รับ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เป็ น
การกี ดกัน การแข่ งขัน ราคาอย่า งเป็ นธรรมและการกระท าเช่ น ว่านั้น เป็ นเหตุ ให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ
ให้ถูกต้องตามสัญญาได้ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสามปี และปรับร้อยละห้าสิ บของจานวน
เงินที่มีการเสนอราคา หรื อของจานวนเงินที่มีการทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ใ ห้ ถู ก ต้อ งตามสั ญ ญาได้ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ นเหตุ ใ ห้
หน่ วยงานของรั ฐต้องรั บ ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ขึ้ นในการดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ของ
สัญญาดังกล่าว ผูก้ ระทาผิดต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้ามีการร้องขอ
ให้ศาลพิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องรับภาระเพิ่มขึ้นให้แก่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองด้วย
มาตรา ๙ ในกรณี ที่ การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นไปเพื่ อประโยชน์
ของนิติบุคคลใด ให้ถือว่าหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงาน
ในกิจการของนิ ติบุคคลนั้น หรื อผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของนิ ติบุคคลในเรื่ องนั้น เป็ นตัวการ
ร่ วมในการกระทาความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนรู ้เห็นในการกระทาความผิดนั้น
มาตรา ๑๐ เจ้าหน้า ที่ ใ นหน่ วยงานของรั ฐผูใ้ ดซึ่ งมี อานาจหรื อหน้าที่ ใ นการอนุ ม ัติ
การพิจารณาหรื อการดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเสนอราคาครั้ งใด รู้ หรื อมี พฤติ การณ์ ปรากฏ
แจ้ง ชัด ว่า ควรรู ้ ว่ า การเสนอราคาในครั้ งนั้ น มี ก ารกระท า ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี ละเว้น
ไม่ดาเนิ นการเพื่อให้มีการยกเลิกการดาเนิ นการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทา
ความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่หนึ่ งปี ถึ งสิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึ ง
สองแสนบาท
มาตรา ๑๑ เจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานของรัฐผูใ้ ด หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากหน่ วยงาน
ของรัฐผูใ้ ด โดยทุจริ ตทาการออกแบบ กาหนดราคา กาหนดเงื่อนไข หรื อกาหนดผลประโยชน์ตอบแทน
อันเป็ นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อ
เพื่อช่ วยเหลื อให้ผเู ้ สนอราคารายใดได้มีสิทธิ เข้าทาสัญญากับหน่ วยงานของรัฐโดยไม่เป็ นธรรม หรื อ
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เพื่อกี ดกันผูเ้ สนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็ นธรรม ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิ บปี หรื อจาคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่ แสนบาท
มาตรา ๑๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผูใ้ ดกระทา ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อกระทาการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม เพื่อเอื้ออานวยแก่ผเู ้ ข้าทาการ
เสนอราคารายใดให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทาผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิ บปี หรื อจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสี่ แสนบาท
มาตรา ๑๓ ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อกรรมการหรื ออนุ กรรมการในหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่ งมิใช่เป็ นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผูใ้ ด กระทา ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกระทา
การใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานของรั ฐซึ่ งมีอานาจหรื อหน้าที่ ในการอนุ มตั ิ การพิจารณา หรื อการ
ดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรื อทาให้จายอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่ มี
การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานกระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปี ถึงยีส่ ิ บปี หรื อจาคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่ หมื่นบาทถึงสี่
แสนบาท
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสอบสวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการกระทา
ที่เป็ นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ ี
ในกรณี ที่มีพ ฤติ การณ์ ป รากฏแก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อมี การกล่ าวหาร้ องเรี ยน
ว่าการดาเนิ นการซื้ อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่ า การจาหน่ ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน
หรื อการได้รับสิ ทธิใดๆ ของหน่วยงานของรัฐครั้งใดมีการกระทาอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาการสอบสวนข้อเท็จจริ งโดยเร็ ว และถ้าเห็นว่ามีมูลให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง
ตามกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดาเนินการกับผูน้ ้ นั ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
(๒) ในกรณี ที่เป็ นบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช ดาเนิ นการ
กล่าวโทษบุ คคลนั้นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนิ นคดี ต่อไป ในการดาเนิ นการของพนักงานสอบสวน
ให้ถือรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริ งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นหลัก
(๓) ในกรณี ที่การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นการกระทาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองตาม (๑) และบุ คคลอื่นที่ลกั ษณะคดี มีความเกี่ ยวเนื่ องเป็ นความผิด
เดี ยวกัน ไม่ว่าจะเป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุ น ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ นสมควรดาเนิ นการ
สอบสวนเพื่อดาเนิ นคดีกบั บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคราวเดียวกัน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจ
ดาเนิ นการสอบสวนบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับ การกระท าความผิด และเมื่อดาเนิ นการเสร็ จให้ส่ งรายงาน
เอกสารและความเห็ นไปยังส านัก งานอัยการสู งสุ ด เพื่ อดาเนิ น การให้มี ก ารฟ้ องคดี ในศาลซึ่ งมี เขต
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อานาจพิ จารณาพิ พ ากษาคดี ส าหรั บ ผูท้ ี่ ก ระท าความผิดนั้น โดยให้ถื อว่ารายงานของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็ นสานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เห็ น ว่ าการกระท าความผิ ดดังกล่ าวสมควรให้ ด าเนิ น การสอบสวนโดยพนั ก งานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ งผลการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
ไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อเป็ นผูด้ าเนินคดีต่อไป
การดาเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ผเู ้ สี ยหายหรื อหน่วยงาน
ของรัฐที่เสี ยหายจากการกระทาความผิดในการเสนอราคา ในการร้องทุกข์หรื อกล่าวโทษตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๕ ในการสอบสวนเพื่อดาเนิ นคดีอาญาแก่ผกู ้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาข้อ เท็จจริ งและรวบรวมพยานหลัก ฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริ ง หรื อ
พิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูก้ ระทาผิดมาฟ้ องลงโทษ
(๒) มี ค าสั่ ง ให้ ข ้า ราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บ ัติ ก าร
ทั้งหลายอันจาเป็ นแก่ ก ารรวบรวมพยานหลัก ฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อเรี ยกเอกสารหรื อ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
(๓) ดาเนิ นการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทาการ
หรื อสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก
หรื อในระหว่างเวลาที่ มีการประกอบกิ จการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรื ออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรื อ
พยานหลักฐานอื่นใดซึ่ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ไต่สวนข้อเท็จจริ ง และหากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็ จในเวลา
ดังกล่าวให้สามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็ จ
(๔) ด าเนิ น การขอให้ ศ าลที่ มี เขตอ านาจออกหมายเพื่ อให้ มี ก ารจับ และควบคุ ม ตัว
ผู ้ถู ก กล่ า วหา ซึ่ งระหว่ า งการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า เป็ นผู ้ก ระท าความผิ ด หรื อเป็ นผู ้ซ่ ึ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติวา่ ข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่ งตัวไปยังสานักงานอัยการสู งสุ ด เพือ่ ดาเนินการ
ต่อไป
(๕) ขอให้เจ้าพนักงานตารวจหรื อพนักงานสอบสวนดาเนิ นการตามหมายของศาล
ที่ออกตาม (๓) หรื อ (๔)
(๖) ก าหนดระเบี ย บโดยประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาเกี่ ย วกับ การสื บ สวนและ
สอบสวนการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี และการประสานงานในการดาเนิ นคดี ระหว่าง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช.
เป็ นพนัก งานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจชั้นผูใ้ หญ่ และมี อานาจหน้าที่ เช่ นเดี ยวกับ พนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา และเพื่อประโยชน์ใ นการสอบสวนให้คณะกรรมการ
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ป.ป.ช. มี อานาจแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการหรื อพนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ดาเนิ น การตามอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ในกรณี เช่นว่านี้ ให้อนุ กรรมการหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณี ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ งรายงานการสอบสวนให้สานักงานอัยการสู งสุ ด
ดาเนิ นคดี ต่อไป การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการสั่งฟ้ องหรื อสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือว่าบทบัญญัติที่กาหนดเป็ นอานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๑๖ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในการจัดหาสิ นค้าและบริ การ
ไม่วา่ ด้วยวิธีการจัดซื้ อหรื อการจัดจ้างหรื อวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ งนั้นเป็ นการดาเนิ นการ
โดยใช้เงิ นงบประมาณเงิ นกู้ เงิ นช่ วยเหลื อ หรื อรายได้ของหน่ วยงานของรั ฐ ซึ่ งเป็ นเงิ นของแผ่นดิ น
รวมทั้งการที่ รัฐให้สิ ท ธิ ในการดาเนิ น กิ จการบางอย่างโดยการให้ สั ม ปทานอนุ ญ าตหรื อกรณี อื่นใด
ในลักษณะเดียวกันก็เป็ นการดาเนิ นการเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็ นกิจการของรัฐ ฉะนั้น การจัดหา
สิ นค้าและบริ การรวมทั้งการให้สิทธิ ดงั กล่าว จึงต้องกระทาอย่างบริ สุทธิ์ ยุติธรรมและมีการแข่งขันกัน
อย่างเสรี เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่รัฐ แต่เนื่ องจากการดาเนิ นการที่ผ่านมามีการกระทาในลักษณะ
การสมยอมในการเสนอราคาและมี พ ฤติ การณ์ ต่างๆ อันท าให้มิไ ด้มี การแข่งขันกันเสนอประโยชน์
สู งสุ ดให้แก่ หน่ วยงานของรั ฐอย่างแท้จริ งและเกิ ดความเสี ยหายต่อประเทศชาติ นอกจากนั้น ในบาง
กรณี ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องหรื อเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐก็มี ส่ วนร่ วมหรื อมี ส่ วนสนับ สนุ นในการท า
ความผิด หรื อละเว้นไม่ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่อนั มีผลทาให้ปัญหาในเรื่ องนี้ ทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น
จึงสมควรก าหนดให้ก ารกระท าดังกล่ าวเป็ นความผิดเพื่ อเป็ นการปราบปรามการกระท าในลักษณะ
ดัง กล่ า ว รวมทั้ง กาหนดลัก ษณะความผิ ด และกลไกในการดาเนิ น การเอาผิ ด กับ ผูด้ ารงตาแหน่ ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้การปราบปรามดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นจึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
-----------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ งกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม การก่ อสร้ างอาคารและ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็ นกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
และจะใช้บงั คับในท้องที่ใด มีบริ เวณเพียงใด ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ส าหรั บ เขตท้องที่ ที่ ไ ด้มี ก ารประกาศให้ ใ ช้บ ัง คับ ผัง เมื องรวมตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การผัง เมื อ งหรื อ เขตท้อ งที่ ที่ ไ ด้เคยมี ก ารประกาศดัง กล่ า ว ให้ ใ ช้ พ ระราชบัญ ญัติ น้ ี บัง คับ ตามเขต
ของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ตอ้ งตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา๒
ส าหรับ อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ อาคารชุ มนุ ม คนและโรงมหรสพ ให้ใ ช้
บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติน้ ี บ งั คับ ไม่ ว่าท้องที่ ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มี พ ระราชกฤษฎี กาให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัติน้ ีหรื อไม่ก็ตาม๓

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒

๒

มาตรา ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๓) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้าสานักงานและสิ่ งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่น ซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
(๑) อัฒจันทร์ หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็ นที่ชุมนุมของประชาชน
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรื อท่อระบายน้ า อู่เรื อ คานเรื อ ท่าน้ า ท่าจอด เรื อ รั้ว
กาแพง หรื อประตู ที่ ส ร้ างขึ้ น ติ ดต่ อหรื อใกล้เคี ย งกับ ที่ ส าธารณะหรื อสิ่ งที่ ส ร้ างขึ้ น ให้บุ คคลทั่วไป
ใช้สอย
(๓) ป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ าย
(ก) ที่ ติ ดหรื อตั้งไว้เหนื อที่ ส าธารณะและมี ข นาดเกิ น หนึ่ งตารางเมตรหรื อ
มีน้ าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิ บกิโลกรัม
(ข) ที่ ติ ด หรื อตั้ง ไว้ในระยะห่ า งจากที่ ส าธารณะซึ่ งเมื่ อ วัด ในทางราบแล้ว
ระยะห่ างจากที่ สาธารณะมี น้อยกว่าความสู งของป้ ายนั้นเมื่ อวัดจากพื้นดิ น และมีขนาดหรื อมีน้ าหนัก
เกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) พื้ น ที่ ห รื อสิ่ งที่ ส ร้ างขึ้ น เพื่ อใช้เป็ นที่ จอดรถ ที่ ก ลับรถ และทางเข้าออกของรถ
สาหรับอาคารที่กาหนดตามมาตรา ๘ (๙)
(๕) สิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่ วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย
“อาคารสู ง”๔ หมายความว่า อาคารที่ บุ คคลอาจเข้าอยู่หรื อเข้าใช้สอยได้ที่มีความสู ง
ตั้งแต่ยี่สิบ สามเมตรขึ้ นไป การวัดความสู งของอาคารให้วดั จากระดับ พื้นดิ นที่ ก่อสร้ างถึ งพื้ นดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสู งสุ ด

๓

มาตรา ๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๔

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “อาคารสู ง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
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“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”๕ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พ้ืนที่อาคารหรื อ
ส่ วนใดของอาคารเป็ นที่ อยู่อาศัย หรื อประกอบกิ จการประเภทเดี ย วหรื อ หลายประเภท โดยมี พ้ื น ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรื อส่ วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพื่อประโยชน์ในการชุ มนุ มคนที่มีพ้ืนที่ต้ งั แต่หนึ่ งพันตารางเมตรขึ้นไป หรื อชุ มนุ มคนได้ต้ งั แต่ห้าร้อย
คนขึ้นไป
“โรงมหรสพ”๗ หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นสถานที่สาหรับ
ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรื อการแสดงรื่ น เริ งอื่ น ใด และมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเปิ ดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็ นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
“ที่ ส าธารณะ” หมายความว่า ที่ ซ่ ึ งเปิ ดหรื อยิ นยอมให้ประชาชนเข้าไปหรื อใช้เป็ น
ทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่
“แผนผังบริ เวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ต้ งั และขอบเขตของที่ดินและ
อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรื อเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขต
ของที่สาธารณะและอาคารในบริ เวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่ อประโยชน์ ในการก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน
เคลื่อนย้าย ใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่ วนสาคัญ ขนาด เครื่ องหมายวัสดุ
และการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคาร อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดาเนินการได้
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้ แจงรายละเอียดเกี่ ยวกับคุณภาพ
และชนิ ดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิ บตั ิหรื อวิธีการสาหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอนเคลื่ อนย้าย ใช้หรื อ
เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็ นไปตามแบบแปลน
“รายการคานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคานวณ กาลังของวัสดุการรับน้ าหนัก
และกาลังต้านทานของส่ วนต่าง ๆ ของอาคาร

๕

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๖
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “อาคารชุมนุมคน” เพิม่ โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๗
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “โรงมหรสพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
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“ก่อสร้ าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ท้ งั หมด ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างขึ้ นแทน
ของเดิมหรื อไม่
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรื อขยายซึ่ งลักษณะขอบเขต
แบบ รู ปทรง สัดส่ วน น้ าหนัก เนื้ อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรื อส่ วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่ งได้ก่อสร้าง
ไว้แล้วให้ผดิ ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรื อการดัดแปลงที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรื อเปลี่ยนส่ วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม
“รื้ อถอน” หมายความว่า รื้ อส่ วนอันเป็ นโครงสร้างของอาคารออกไปเช่น เสา คาน ตง
หรื อส่ วนอื่นของโครงสร้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริ เวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิ บหลังคาเรื อน
ขึ้ นไปหรื อมี เนื้ อที่ ต้ งั แต่ หนึ่ งไร่ ข้ ึ นไป รวมทั้งบริ เวณที่ อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิ บ เมตร โดยรอบ
บริ เวณที่เกิดเพลิงไหม้ดว้ ย
“ผูค้ วบคุ ม งาน” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรั บ ผิดชอบในการอานวยการหรื อควบคุ มดู แ ล
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร
“ผูด้ าเนิ นการ” หมายความว่า เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารซึ่ งกระทาการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึ งผูซ้ ่ ึ งตกลงรับกระทาการ
ดังกล่าวไม่วา่ จะมีค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม และผูร้ ับจ้างช่วง
“ผูค้ รอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึง ผูจ้ ดั การของนิติบุคคลอาคารชุดสาหรับทรัพย์
ส่ วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย
“ผูต้ รวจสอบ”๙ หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พสถาปั ตยกรรมควบคุ มตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี ซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติน้ ี
“นายตรวจ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็ นนายตรวจ

๘

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ผูค้ รอบครองอาคาร” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๙
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ผูต้ รวจสอบ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
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“นายช่าง”๑๐ หมายความว่า ข้าราชการหรื อพนักงานของราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็ นนายช่าง หรื อวิศวกร หรื อสถาปนิกซึ่ งอธิ บดีกรมโยธาธิ การและผังเมืองแต่งตั้งให้
เป็ นนายช่าง
“ราชการส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุ ขาภิบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศ กาหนดให้เป็ นราชการส่ วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่ งออกโดยอาศัยอานาจนิติบญั ญัติของราชการ
ส่ วนท้องถิ่ น เช่ น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุ ขาภิบาล ข้อบัญญัติจงั หวัด ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร หรื อ
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็ นต้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”๑๑ หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๓) ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
(๔) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่ นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และ
ให้มีอานาจออกกฎกระทรวง
(๑) กาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี หรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม
(๒) กาหนดแบบคาขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคาสั่ง
หรื อแบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

๑๐

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “นายช่าง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๑
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “พนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๖ พระราชบัญญัติน้ ีไม่ใช้บงั คับแก่พระที่นงั่ หรื อพระราชวัง
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรื อกาหนดเงื่ อนไข
ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ีไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรื อใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๒) อาคารของราชการส่ วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรื อใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรื อ
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรื ออาคารต่ าง ๆ ที่ ใช้เพื่ อการศาสนาซึ่ งมี กฎหมาย
ควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
(๕) อาคารที่ ทาการขององค์การระหว่างประเทศ หรื ออาคารที่ ทาการของหน่ วยงาน
ที่ต้ งั ขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(๖) อาคารที่ทาการสถานทูตหรื อสถานกงสุ ลต่างประเทศ
(๗) อาคารชัว่ คราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรื ออาคารเพื่อใช้ประโยชน์
เป็ นการชัว่ คราว ที่มีกาหนดเวลาการรื้ อถอน
(๘)๑๒ อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย สาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ทั้งนี้ ต้องมิใช่การยกเว้นหรื อผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับความมัน่ คงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร
หรื อความปลอดภัยของผูซ้ ่ ึ งอยูอ่ าศัยหรื อใช้อาคาร
มาตรา ๘๑๓ เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้ องกันอัคคีภยั
การสาธารณสุ ข การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอานวยความสะดวก
แก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด

๑๒

มาตรา ๗ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๓

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
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(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รู ปทรง สัดส่ วน ขนาด เนื้อที่ และที่ต้ งั ของอาคาร
(๒) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของ
วัสดุที่ใช้
(๓) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่องรับอาคาร
(๔) แบบและวิธีการเกี่ ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้ า เครื่ องกล ความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภยั หรื อภัยพิบตั ิอย่างอื่น และการป้ องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุน่ วาย
(๕) แบบ และจานวนของห้องน้ าและห้องส้วม
(๖) ระบบการจัดการเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่ น ระบบการจัดแสงสว่าง
การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ า การบาบัดน้ าเสี ย และการกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสู ง เนื้อที่ของที่วา่ งภายนอกอาคาร หรื อแนวอาคาร
(๘) ระยะหรื อ ระดับ ระหว่า งอาคารกับ อาคารหรื อเขตที่ ดิ น ของผูอ้ ื่ น หรื อระหว่า ง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรื อที่สาธารณะ
(๙) พื้ น ที่ ห รื อสิ่ ง ที่ ส ร้ างขึ้ น เพื่ อใช้เป็ นที่ จอดรถ ที่ ก ลับ รถ และทางเข้าออกของรถ
สาหรับอาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นดังกล่าว
(๑๐) บริ เวณห้ ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่ อนย้าย และใช้ห รื อ เปลี่ ย นการใช้
อาคารชนิดใดหรื อประเภทใด
(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอนเคลื่อนย้าย ใช้
หรื อเปลี่ยนการใช้อาคาร
(๑๒) หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขออนุ ญ าต การอนุ ญ าต การต่ อ อายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงาน ผูด้ าเนิ นการ ผูค้ รอบครอง
อาคารและเจ้าของอาคาร
(๑๔) คุ ณ สมบัติเฉพาะและลัก ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบ ตลอดจนหลัก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติ ดตั้งและตรวจสอบ
อุปกรณ์ประกอบของอาคาร
(๑๖) ชนิดหรื อประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อผูด้ าเนินการ
ต้องทาการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
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มาตรา ๘ ทวิ๑๔ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรื อลักษณะของสิ่ งที่สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่ งบุคคลในบริ เวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้ าหรื อสิ่ งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
อย่างเดียวกัน หรื อออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรื อลักษณะของสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องเล่น
ในสวนสนุกหรื อในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็ นอาคารตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งต้องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง
การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุ หรื อ
อุปกรณ์ที่จาเป็ นเกี่ยวเนื่ องกับสิ่ งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่ งที่สร้างขึ้นแต่ละประเภทหรื อแต่ละ
ลักษณะโดยอาจกาหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ ีได้
มาตรา ๙๑๕ ในกรณี ที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่ องใดตามมาตรา ๘ แล้วให้
ราชการส่ วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็ นกรณี ตามมาตรา ๑๐
ในกรณี ที่ ย งั มิ ไ ด้มี ก ารออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่ องใดตามมาตรา ๘ ให้ ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นกาหนดเรื่ องนั้นได้
ในกรณี ที่ได้มีการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นกาหนดเรื่ องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามี
การออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่ องนั้น ให้ขอ้ กาหนดของข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นในส่ วนที่ขดั หรื อแย้งกับกฎกระทรวง
เป็ นอันยกเลิก และให้ขอ้ กาหนดของข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นในส่ วนที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้
บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ตอ้ งไม่เกิ นหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่
กฎกระทรวงนั้นใช้บงั คับ
การยกเลิกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดาเนิ นการ
ที่ได้กระทาไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้น
มาตรา ๑๐๑๖ ในกรณี ที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่ องใดตามมาตรา ๘ แล้วให้
ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นในเรื่ องนั้นได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นกาหนดรายละเอียดในเรื่ องนั้นเพิ่มเติมจากที่กาหนด
ไว้ในกฎกระทรวงโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(๒) เป็ นการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นกาหนดเรื่ องนั้นขัดหรื อแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
เนื่องจากมีความจาเป็ นหรื อมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

๑๔

มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๕

มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๖

มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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การออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บงั คับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุ ม อาคารจะต้อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ ใ ห้ ค วาม
เห็นชอบในข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตาม (๒) ให้เสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้น
ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่ วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย
ถ้าคณะกรรมการควบคุ มอาคารพิจารณาข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้นไม่เสร็ จภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้นแล้ว
และให้ราชการส่ วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรี เพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรี ไม่สั่งการภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรี ได้อนุมตั ิตามวรรคสอง
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๗ ในกรณี ที่รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
เห็ นว่าข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรื อแย้งกับกฎกระทรวงที่ ออกตามมาตรา ๘
หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่ ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มี ขอ้ กาหนดที่ ก่อภาระหรื อความยุ่งยากให้แก่ประชาชน
เกินความจาเป็ นหรื อก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรี
มีอานาจแจ้งให้ราชการส่ วนท้องถิ่นนั้นดาเนิ นการยกเลิกหรื อแก้ไขข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นดังกล่าวเสี ยใหม่ได้
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่ งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วนั รับ แจ้งจากรัฐมนตรี กาหนดวันดังกล่าวให้หมายถึ งวันในสมัยประชุ มของราชการ
ส่ วนท้องถิ่นนั้น
การยกเลิ ก หรื อแก้ไขข้อบัญญัติท ้องถิ่ น ตามวรรคหนึ่ งย่อมไม่ก ระทบกระเทื อนต่ อ
การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้น
มาตรา ๑๑ ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรื อมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่ออกตามมาตรา ๙
หรื อมาตรา ๑๐ ถ้าขัดหรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บงั คับตามกฎหมายว่าด้วย การผังเมือง
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่สมควรห้ามการก่อสร้างดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรื อ
เปลี่ ยนการใช้อาคารชนิ ดใดหรื อประเภทใดในบริ เวณหนึ่ งบริ เวณใด แต่ ยงั ไม่ มี ก ฎกระทรวง หรื อ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นกาหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของอธิ บดีกรมโยธาธิ การ
และผังเมื อง*หรื อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น แล้วแต่ก รณี มี อานาจประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาห้ามการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคาร ในบริ เวณนั้นเป็ นการชัว่ คราวได้
และให้ดาเนินการออกกฎกระทรวง หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ประกาศนั้นมีผลใช้
บังคับ
๑๗

มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง
ให้ประกาศดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนซึ่ งจะต้อง
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้าม
ข้อจากัด หรื อข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร หรื อการดาเนินการ
อย่างอื่นตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนิ นการตาม (๒)
(๒) ให้ราชการส่ วนท้องถิ่ นจัดให้มีเอกสารเผยแพร่ หลักเกณฑ์ วิธีก ารและเงื่อนไข
ในการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตดาเนิ นการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
ตาม (๑) ไว้จาหน่ายหรื อให้แก่ประชาชนซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคาเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ว่าผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ยงั คงมีหน้าที่ตอ้ งขออนุ ญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมาย
อื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
(๔) ราชการส่ วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงและหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ไว้จาหน่ายหรื อให้แก่ประชาชนได้
มาตรา ๑๓ ตรี๑๙ ถ้าผูซ้ ่ ึ งจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ีมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ
(๑) การกาหนดระยะหรื อระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรื อเขตที่ดินของผูอ้ ื่นหรื อ
ระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรื อที่สาธารณะ หรื อ
(๒) การกาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรื อเปลี่ยน
การใช้อาคารชนิดใดหรื อประเภทใด
ผูน้ ้ นั มีสิทธิ หารื อไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โดยทาเป็ นหนังสื อ และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ นตอบข้อหารื อนั้นภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ แต่ถา้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็ นว่า
มีความจาเป็ นต้องขอคาปรึ กษาจากคณะกรรมการควบคุ มอาคารเสี ยก่อนหรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด ก็ให้
ขยายกาหนดเวลาดังกล่าว ออกไปอีกได้ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิ บวัน
ในกรณี ที่ผหู้ ารื อตามวรรคหนึ่ งได้ดาเนิ นการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้าย
อาคารโดยถือปฏิบตั ิตามคาตอบข้อหารื อของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ตอบข้อหารื อไปโดยผิดพลาดเป็ นเหตุให้ผหู ้ ารื อได้ดาเนิ นการดังกล่าวไป โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
๑๘

มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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แห่งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งรับโทษ

หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิ บดีกรมโยธาธิ การและ
ผังเมือง * เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ ทน
กรมการปกครอง ผูแ้ ทนกรมทางหลวง ผูแ้ ทนกรมอัยการ ผูแ้ ทนสานักผังเมือง ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ผูแ้ ทนกรุ งเทพมหานคร ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชี พวิศวกรรม
และผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม แห่ งละหนึ่ งคน และผูท้ รงคุณวุฒิ
อีกไม่เกินสี่ คนซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้ง เป็ นกรรมการและให้หวั หน้าสานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ น
ตาแหน่ ง ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้ นหรื อแต่งตั้งซ่ อม ให้ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่ งเท่ ากับ
วาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรี ให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึ งที่สุดหรื อคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกเว้น
แต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
มาตรา ๑๗ การประชุ มของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต้องมีกรรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
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กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๘๒๐ ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี ในการดาเนิ นการตามมาตรา ๘ หรื อมาตรา ๑๐ทวิ
(๒) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๓)๒๑ ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อส่ วนราชการในการปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔)๒๒ กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผูซ้ ่ ึ งมีหน้าที่
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๕)๒๓ รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
(๖)๒๔ ปฏิบตั ิการอื่นตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุ ม อาคารอาจตั้งคณะอนุ ก รรมการเพื่ อพิ จารณาหรื อ
ปฏิ บตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ คณะกรรมการควบคุ มอาคารมอบหมายได้ให้นามาตรา ๑๗ มาใช้
บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุ โลม
มาตรา ๒๐๒๕ ให้จดั ตั้งสานักงานคณะกรรมการควบคุ มอาคารขึ้นในกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง* มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) ปฏิบตั ิงานธุ รการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
(๒) ปฏิ บ ตั ิ งานธุ รการ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และเสนอความเห็ น แก่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
(๓) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ตลอดจนให้คาแนะนาแก่ภาคเอกชน
(๔) ปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย

๒๐

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๑

มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๒

มาตรา ๑๘ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

๒๓

มาตรา ๑๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๔

มาตรา ๑๘ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๕

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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หมวด ๓
การก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นย้ าย และใช้ หรือเปลีย่ นการใช้ อาคาร
มาตรา ๒๑๒๖ ผูใ้ ดจะก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุ ญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดาเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
มาตรา ๒๑ ทวิ๒๗ การก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารชนิ ดหรื อประเภทที่
กฎกระทรวงกาหนดให้มี การตรวจสอบงานออกแบบและคานวณส่ วนต่าง ๆ ของโครงสร้ างอาคาร
ผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูแ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคานวณ
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒๒๘ ผูใ้ ดจะรื้ อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรื อแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดาเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
(๑) อาคารที่มีส่วนสู งเกินสิ บห้าเมตรซึ่ งอยูห่ ่ างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้อยกว่า
ความสู งของอาคาร
(๒) อาคารที่อยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
มาตรา ๒๓๒๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๔๓๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๕๓๑ ในกรณี ที่เป็ นการยื่นคาขอรับใบอนุ ญ าต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุ ญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคาสั่งไม่อนุ ญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผขู้ อรับใบอนุญาต
ทราบภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ
ในกรณี มีเหตุจาเป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุ ญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุ ญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิ นสองคราว คราวละ
ไม่เกิ นสี่ สิบห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละคราวให้ผขู ้ อรับใบอนุ ญาต
ทราบก่อนสิ้ นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้น้ นั แล้วแต่กรณี
๒๖

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๗

มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๘

มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๙

มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๐

มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๑
มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นออกใบอนุ ญาตหรื อมี คาสั่งไม่อนุ ญาตให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๒๖๓๒ ในกรณี ที่ ก ารก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารที่ ขอ
อนุ ญาตนั้น มีลกั ษณะหรื ออยูใ่ นประเภทที่ได้กาหนดเป็ นวิชาชี พวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชี พวิศวกรรมหรื อเป็ นวิชาชี พสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พสถาปั ตยกรรม ถ้า
วิศ วกรหรื อ สถาปนิ ก ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในการนั้น ตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นค าขอมิ ไ ด้เป็ นผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตให้
ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุมหรื อวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณาคาขอนั้น
มาตรา ๒๗๓๓ ในการตรวจพิจารณาคาขอรับใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้ผูข้ อรับใบอนุ ญาตแก้ไขเปลี่ ยนแปลงแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน
หรื อรายการคานวณที่ได้ยนื่ ไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรื อข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรื อมาตรา ๑๐ และให้นามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่ อ ผู ้ข อรั บ ใบอนุ ญ าตได้แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงแผนผัง บริ เวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน หรื อรายการคานวณตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุ ญาตให้ภายในสามสิ บวัน แต่ถา้ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตได้แก้ไขเปลี่ ยนแปลง
ในสาระสาคัญผิดจากคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ในกรณี น้ ี ให้ถือว่าเป็ นการยื่นคาขอใหม่ และให้
ดาเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป
มาตรา ๒๘๓๔ ในกรณี ที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่
ได้ยนื่ มาพร้อมกับคาขอรับใบอนุญาตกระทาโดยผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่ วนที่ไม่เกี่ยวกับ
รายการคานวณ
มาตรา ๒๘ ทวิ๓๕ ในกรณี ที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียด
ด้านสถาปั ตยกรรมของอาคารซึ่ งไม่ เป็ นอาคารประเภทควบคุ ม การใช้ที่ ได้ยื่นมาพร้ อมกับ ค าขอรั บ
ใบอนุญาตกระทาโดยผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาปนิ ก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่ วนที่ ไม่เกี่ ยวกับรายละเอียดด้าน
สถาปั ตยกรรมส่ วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
๓๒

มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๓

มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๔

มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๓๕

มาตรา ๒๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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มาตรา ๒๙๓๖ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตมีหนังสื อแจ้งชื่อผูค้ วบคุม
งานกับวันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดการดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบพร้อมทั้ง
แนบหนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานมาด้วย
ผูค้ วบคุ มงานจะเป็ นบุ คคลใดหรื อเป็ นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็ นการต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรื อกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
มาตรา ๓๐๓๗ ถ้าผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตจะบอกเลิ ก ตัวผูค้ วบคุ ม งานที่ ได้แจ้งชื่ อไว้หรื อ
ผูค้ วบคุมงานจะบอกเลิกการเป็ นผูค้ วบคุมงาน ให้มีหนังสื อแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นทราบ แต่ท้ งั นี้
ไม่เป็ นการกระทบถึงสิ ทธิ และหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผูไ้ ด้รับใบอนุญาตกับผูค้ วบคุมงานนั้น
ในกรณี ที่ มี ก ารบอกเลิ ก ตามวรรคหนึ่ ง ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญ าตต้องระงับ การดาเนิ นการ
ตามที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตไว้ก่ อ นจนกว่าจะได้มี ห นัง สื อ แจ้ง ชื่ อ และส่ ง หนัง สื อ แสดงความยิน ยอมของ
ผูค้ วบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
มาตรา ๓๑๓๘ ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดจัดให้มี หรื อดาเนิ น การก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อ
เคลื่ อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริ เวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ ได้รับ
อนุ ญาต ตลอดจนวิธีการหรื อเงื่ อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนดไว้ในใบอนุ ญาต หรื อให้ผิดไปจาก
ที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่
(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยนื่ คาขออนุ ญาตและได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้วหรื อ
(๓) การดาเนิ นการดังกล่ าวไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อเป็ นกรณี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้นามาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บงั คับแก่การดาเนิ นการตาม (๑) หรื อ (๒)
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณี ที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง รื้ อถอน หรื อ เคลื่ อ นย้ายอาคาร เป็ นการฝ่ าฝื น
ความในวรรคหนึ่ ง ให้ถือว่าเป็ นการกระทาของผูค้ วบคุ มงาน เว้นแต่ผคู ้ วบคุ มงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็ น
การกระท าของผูอ้ ื่ นซึ่ งผูค้ วบคุ ม งานได้มี ห นังสื อแจ้งข้อทัก ท้วงการกระท าดังกล่ าวให้ เจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองอาคาร และผูด้ าเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบตั ิตาม

๓๖

มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๗

มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๘

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

396
มาตรา ๓๒๓๙ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้
(๑)๔๐ อาคารสาหรับใช้เป็ นคลังสิ นค้า โรมแรม อาคารชุด หรื อสถานพยาบาล
(๒) อาคารสาหรับใช้เพื่อกิจการพาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุ ข
หรื อกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่ อผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตให้ก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารประเภทควบคุ ม
การใช้ หรื อผูแ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทาการดังกล่าวเสร็ จแล้ว ให้แจ้งเป็ นหนังสื อ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนด เพื่อทาการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อ
เคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิ จการดังที่ระบุ ไว้ในใบอนุ ญาต หรื อที่ได้แจ้งไว้
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ถ้าเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็ น ว่าการก่ อ สร้ างดัด แปลง หรื อ
เคลื่ อนย้ายอาคารนั้นเป็ นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุ ญาตหรื อที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิแล้ว
ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตหรื อผูแ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่
ได้รับใบอนุญาตหรื อที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถา้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มิได้ทาการตรวจสอบ
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารนั้นใช้หรื อยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรื อที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้
ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้า ของหรื อ ผู้ค รอบครองอาคารประเภทควบคุ ม การใช้ห รื อ ยิน ยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรื อที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ทวิ
มาตรา ๓๒ ทวิ๔๑ เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๒) อาคารชุมนุมคน
(๓) อาคารตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ต้อ งจัด ให้ มี ผู้ต รวจสอบด้า นวิ ศ วกรรมหรื อ ผู้ต รวจสอบด้านสถาปั ต ยกรรม แล้ว แต่ ก รณี ท าการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้ างของตัวอาคาร อุ ปกรณ์ ป ระกอบต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ ระบบไฟฟ้ าและ
การจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้ องกันและการระงับอัคคีภยั การป้ องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุน
วุน่ วาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบเครื่ องกล หรื อระบบอื่นๆ ของ
อาคารที่จาเป็ นต่อการป้ องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ ชีวิต ร่ างกายหรื อทรัพย์สิน แล้วรายงาน
๓๙

มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๐

มาตรา ๓๒ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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ผลการตรวจสอบต่ อ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
ให้ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่ ง
โดยมิชกั ช้า เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรื อดาเนิ นการตามมาตรา ๔๖หรื อ
มาตรา ๔๖ ทวิ แล้วแต่กรณี ต่อไป
มาตรา ๓๓ ๔๒ ห้ ามมิ ใ ห้ เจ้า ของหรื อ ผูค้ รอบครองอาคารซึ่ งไม่ เป็ นอาคารประเภท
ควบคุ มการใช้ใช้หรื อยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิ จการตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นทราบแล้ว และให้นามาตรา ๒๕
และมาตรา ๒๗ หรื อมาตรา ๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นาความในวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้
สาหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุ โลม
มาตรา ๓๔๔๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารที่ตอ้ งมีพ้ืนที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้น
เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรื อใช้
หรื อยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ งให้ถือว่าเป็ นภาระติ ดพันในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั โดยตรงตราบ
ที่ อาคารนั้นยังมี อยู่ ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะมี การโอนที่ จอดรถ ที่ ก ลับ รถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยัง
บุคคลอื่นหรื อไม่ก็ตาม
มาตรา ๓๕ ๔๔ ใบอนุ ญ าตที่ อ อกตามมาตรา ๒๑ หรื อ มาตรา ๒๒ ให้ ใ ช้ ไ ด้ต าม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุ ญาต ถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยืน่ คา
ขอก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ และเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนิ นการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๖๔๕ ใบอนุ ญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๓๓ จะโอนแก่กนั
มิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔๒

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๓

มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๔

มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๕

มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

398
มาตรา ๓๗๔๖ ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๓๓
ตาย ทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดกของบุ ค คลดังกล่ าวซึ่ งประสงค์จะท าการก่ อสร้ าง ดัด แปลง รื้ อถอน
เคลื่อนย้าย ใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นต่อไป ต้องมีหนังสื อแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตตาย ในกรณี เช่นว่านี้ ให้ถือว่าทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดกดังกล่าว
เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตนั้นแทน
มาตรา ๓๘ ในระหว่างการก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารแล้วแต่
กรณี ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตต้องเก็บใบอนุ ญาตแผนผังบริ เวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ไว้ในบริ เวณที่ได้รับอนุ ญาตให้กระทาการดังกล่ าวหนึ่ งชุ ด และพร้ อมที่ จะให้นายช่ างหรื อนายตรวจ
ตรวจดูได้
ให้ผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุ มการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒หรื อ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองสู ญ หาย ถู ก ท าลายหรื อ ช ารุ ด ใน
สาระสาคัญ ให้ผไู้ ด้รับใบอนุ ญาตหรื อใบรับรองยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตหรื อใบแทนใบรับรอง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลายหรื อชารุ ด
การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตหรื อใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุ ญาต
หรื อใบแทนใบรับรอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุ ญาต
หรื อใบรับรอง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๙ ทวิ๔๗ ผูใ้ ดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่น
คาขอรับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนดพร้อมทั้ง
แจ้งข้อมูลและยืน่ เอกสารดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) ชื่ อของผูร้ ับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่ งจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รั บใบอนุ ญาต
ให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พสถาปั ตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิ กตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พสถาปั ตยกรรม
และจะต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

๔๖

มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๔๗
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(ข) ชื่อของผูร้ ับผิดชอบงานออกแบบและคานวณอาคารซึ่ งจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุ มประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พ
วิศวกรรม และจะต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ค) ชื่อของผูค้ วบคุมงานซึ่ งจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชี พสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พสถาปั ตยกรรมและเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับการ
แจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ง) สาเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสื อรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็ นผูอ้ อกแบบอาคาร
เป็ นผูอ้ อกแบบและคานวณอาคาร หรื อจะเป็ นผูค้ วบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง
และข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ
(ฉ) แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ
ของอาคารที่จะก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายซึ่ งมีคารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข)
ว่าตนเป็ นผูอ้ อกแบบอาคารและเป็ นผูอ้ อกแบบและคานวณอาคารนั้น
(ช) วันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดการดาเนินการดังกล่าว
(๒) ชาระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารในกรณี ที่เป็ น
การแจ้งการก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคาร
ถ้าผูแ้ จ้งได้ดาเนิ นการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภายในวันที่
ได้รับแจ้ง และให้ผแู ้ จ้งเริ่ มต้นดาเนินการก่อสร้างดัดแปลง รื้ อถอนหรื อเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้
ได้ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับใบแจ้ง
ให้นามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บงั คับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ตรี ๔๘ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นตรวจพบในภายหลังว่าผูแ้ จ้งได้แจ้ง
ข้อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้ผแู ้ จ้งมาดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องหรื อครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าว
ภายในหนึ่ งร้ อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่ ได้ออกใบรั บแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรื อนับแต่
วันที่ เริ่ มการก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี ถา้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริ เวณ
๔๘
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แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคานวณของอาคารที่ได้ยนื่ ไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่ ออกตามพระราช
บัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งตามมาตรา
๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ วและให้มีอานาจดาเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรื อมาตรา ๔๓
แล้วแต่กรณี
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสื อแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบ
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าว
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) การกระทาดังกล่าวเป็ นการรุ กล้ าที่สาธารณะ
(๒) การกระทาดังกล่าวที่เกี่ ยวกับระยะหรื อระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า หรื อ ที่ ส าธารณะ เป็ นการฝ่ าฝื นกฎกระทรวง ประกาศ หรื อ ข้อ บัญ ญัติ ท ้อ งถิ่ น ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
(๓) การกระท าดังกล่ าวที่ เกี่ ยวกับบริ เวณห้ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่ อนย้าย
และใช้ห รื อเปลี่ ย นการใช้อาคารชนิ ดใดหรื อประเภทใด เป็ นการฝ่ าฝื น กฎกระทรวง ประกาศ หรื อ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๓ ทวิ
การอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพือ่ ประกอบกิจการเกีย่ วกับโรงมหรสพ๔๙
มาตรา ๓๙ จัตวา การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้ อถอน หรื อตรวจสอบอาคารที่ใช้
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ดว้ ย
มาตรา ๓๙ เบญจ ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารใช้หรื อยินยอมให้
ผู ้ใ ดใช้ อ าคารหรื อ ส่ ว นใดของอาคารเป็ นโรงมหรสพ เว้น แต่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ อ าคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอานาจพิจารณาออกใบอนุ ญาต
เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ ดังต่อไปนี้

๔๙

หมวด ๓ ทวิ มาตรา ๓๙ จัตวา มาตรา ๓๙ เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ เพิ่มโดย
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(๑) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิ บดีกรมโยธาธิ การและผังเมือง* เป็ นประธาน
กรรมการ ผูแ้ ทนกรุ งเทพมหานคร ผูแ้ ทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ผูแ้ ทนสานักงานตารวจ
แห่ งชาติเป็ นกรรมการ และให้ผูอ้ านวยการกองควบคุ ม การก่อสร้ า ง กรมโยธาธิ ก าร และผังเมือง*
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุ ขจังหวัด หัวหน้าตารวจภูธรจังหวัดเป็ นกรรมการ และให้โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด*เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแล้วแต่กรณี เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามออกใบอนุ ญาต
เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทน ใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้ องกันอันตรายอันอาจเกิ ดขึ้ น
กับคนดู และจานวนและระยะห่ างของสิ่ ง ของหรื อส่ วนต่ าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ ใช้เป็ น
โรงมหรสพ เช่ น ห้ องฉาย ทางเข้าออก ประตู ที่ นั่ง คนดู ทางเดิ น เป็ นต้น ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ฉ ใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิ จการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี
โดยให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุ ญาต การอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต
การโอนใบอนุ ญ าต และการออกใบแทนใบอนุ ญ าตส าหรั บ โรงมหรสพ ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดประสงค์จะขอต่ ออายุใบอนุ ญ าตให้ใ ช้
อาคารเพื่อประกอบกิ จการโรงมหรสพ ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อนใบอนุ ญาตเดิ มสิ้ นอายุและ
เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผูม้ ีอานาจอนุ ญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ
จะมีคาสั่งไม่อนุญาต

หมวด ๔
อานาจหน้ าทีข่ องเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
มาตรา ๔๐๕๐ ในกรณี ที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่ าฝื น
บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง หรื อข้อบัญญัติท อ้ งถิ่ นที่ ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจดาเนินการดังนี้
๕๐
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(๑) มีคาสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร ผูค้ วบคุมงาน ผูด้ าเนิ นการลูกจ้าง หรื อ
บริ วารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทาดังกล่าว
(๒) มีคาสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรื อเข้าไปในส่ วนใด ๆ ของอาคารหรื อบริ เวณที่มีการ
กระทาดังกล่าว และจัดให้มีเครื่ องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรื อ
บริ เวณดังกล่าว และ
(๓) พิจารณามีคาสั่งตามมาตรา ๔๑ หรื อมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ได้มีคาสั่งตาม (๑)
มาตรา ๔๑๕๑ ถ้าการกระท า ตามมาตรา ๔๐ เป็ นกรณี ที่ ส ามารถแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
ให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคาขออนุ ญาตหรื อดาเนิ นการแจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรื อดาเนิ นการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้ ถู กต้องภายในระยะเวลาที่ ก าหนดแต่ ต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป
อีกก็ได้ และให้นามาตรา ๒๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒๕๒ ถ้าการกระทา ตามมาตรา ๔๐ เป็ นกรณี ที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ ถู ก ต้อ งได้ หรื อ เจ้า ของอาคารมิ ไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ต ามค าสั่ ง ของเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา ๔๑
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมี อานาจสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร ผูค้ วบคุ มงานหรื อผูด้ าเนิ นการ
รื้ อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน โดย
ให้ดาเนิ นการรื้ อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
(๑๑) หรื อ ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรื อมาตรา๑๐
มาตรา ๔๓๕๓ ถ้าไม่มีการรื้ อถอนอาคารตามคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ยื่น ค าขอฝ่ ายเดี ย วโดยท าเป็ นค าร้ อ งต่ อ ศาล นับ แต่ ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ต าม
มาตรา ๔๒ ได้ล่ วงพ้นไป ขอให้ศ าลมี คาสั่ งจับ กุม และกัก ขังบุ คคลซึ่ งมิ ได้ปฏิ บ ตั ิ การตามคาสั่งของ
เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ งมาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
(๒) ดาเนิ นการหรื อจัดให้มีการรื้ อถอนอาคารดังกล่ าวได้เองโดยจะต้องปิ ดประกาศ
กาหนดการรื้ อถอนไว้ในบริ เวณนั้นแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
ผูร้ ับ ผิด ชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้ ั บ ผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ผูค้ วบคุ ม งาน และ
๕๑

มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๒

มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๓

มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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ผูด้ าเนิ นการ จะต้องร่ วมกันเสี ยค่าใช้จ่ายในการนั้นเว้นแต่บุ คคลดังกล่ าวจะพิ สูจน์ ได้ว่าตนมิ ได้เป็ น
ผูก้ ระทาหรื อมีส่วนร่ วมในการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ในการดาเนิ น การรื้ อ ถอนอาคารตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อ เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น หรื อผูซ้ ่ ึ ง
ดาเนิ นการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่ พ ฤติ การณ์ แล้ว บุคคลตาม
วรรคหนึ่ งจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อผูซ้ ่ ึ งดาเนิ นการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ไม่ได้
วัส ดุ ก่ อสร้ า งที่ ถู ก รื้ อ ถอนและสิ่ ง ของที่ ข นออกจากอาคารส่ วนที่ มี ก ารรื้ อ ถอนให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมี อานาจยึดและเก็บรักษาไว้หรื อขายและถื อเงิ นไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรี ยกเอาทรัพย์สินหรื อเงินนั้นคืนภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการรื้ อถอน ให้ทรัพย์สินหรื อเงิ นนั้นตกเป็ นของราชการส่ วนท้องถิ่ นนั้นเพื่อ
นามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๔ ๕๔ ในกรณี ที่ มี ก ารฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรื อมาตรา ๓๓
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่ วนที่ยงั ไม่ได้
รับใบรับรอง ใบอนุ ญาต หรื อที่ ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรองใบอนุ ญาต
หรื อได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว
มาตรา ๔๕๕๕ ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นมาตรา ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้
เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร ผูค้ รอบครองพื้นที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นดังกล่าวหรื อผูท้ ี่กระทาการฝ่ าฝื น
มาตรา ๓๔ ระงับการกระทานั้น และสั่งให้บุคคลดังกล่าวดาเนิ นการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงพื้นที่หรื อสิ่ งที่
สร้ างขึ้ นให้ก ลับคื นสู่ สภาพเดิ มได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด และให้นามาตรา ๔๓มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่อาคารซึ่ งก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายโดยได้รับอนุ ญาต
ตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อได้ก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายก่ อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
มีสภาพหรื อมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน หรื ออาจไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภยั หรื อก่อให้เกิดเหตุราคาญหรื อกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามค าสั่ ง ของเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง และ
ถ้าอาคารนั้นอาจเป็ นภยันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุ ขภาพ ชี วิต ร่ างกาย หรื อทรัพ ย์สิ น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ร้ื อถอนอาคารนั้นได้โดยให้นามาตรา ๔๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

๕๔

มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๕

มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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มาตรา ๔๖ ทวิ๕๖ ในกรณี ที่อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ เกี่ ยวกับระบบไฟฟ้ าและการจัด
แสงสว่าง ระบบการเตือน การป้ องกันและการระงับอัคคีภยั การป้ องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุน่ วาย
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบเครื่ องกล หรื อระบบอื่น ๆ ของอาคาร
ตามมาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรื อมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิตร่ างกายหรื อทรัพย์สินหรื อ
อาจไม่ ป ลอดภัย จากอัค คี ภ ัย หรื อก่ อ ให้ เกิ ด เหตุ ราคาญหรื อ กระทบกระเทื อ นต่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจดังนี้
(๑) มีคาสั่งห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารใช้หรื อยินยอมให้บุคคลใด
ใช้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่ องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ที่อุปกรณ์ หรื อบริ เวณที่เปิ ดเผย
และเห็นได้ง่ายที่อยูใ่ กล้กบั อุปกรณ์น้ นั
(๒) มีคาสั่งให้เจ้าของอาคารดาเนิ นการแก้ไขอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยูใ่ นสภาพที่
ปลอดภัยหรื อสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน ในกรณี มีเหตุ
อันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้
ในกรณี ที่ไม่มีการปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามวรรคหนึ่ ง และหาก
อุปกรณ์ ดงั กล่าวมี ผลทาให้อาคารนั้นมี สภาพหรื อการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุ ขภาพ
ชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรื อบางส่ วนไว้ก่อนก็
ได้ และต้องจัดให้มีเครื่ องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ บริ เวณอาคารหรื อ
บริ เวณดังกล่าว
มาตรา ๔๗๕๗ การสั่งหรื อการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติน้ ี นอกจาก
กรณี ตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ให้ทาเป็ นหนังสื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับให้ผู ้
ขอรับใบอนุ ญาต ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต ผูแ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารผูด้ าเนินการ
หรื อผูค้ วบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผูน้ ้ นั หรื อจะทาเป็ นบันทึกและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
รับทราบก็ได้
ในกรณี ที่ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ไม่ อ าจด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ งได้ใ ห้ ปิ ดประกาศ
ส าเนาคาสั่ งหรื อหนังสื อแจ้ง แล้วแต่ก รณี ไว้ในที่ เปิ ดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ อาคารหรื อบริ เวณที่ ต้ งั
อาคารที่ ท าการก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่ อนย้าย ใช้หรื อเปลี่ ยนการใช้น้ ันและให้ถื อว่าผูข้ อรั บ
ใบอนุ ญาต ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต ผูแ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารผูด้ าเนิ นการ
หรื อผูค้ วบคุมงานได้ทราบคาสั่งหรื อหนังสื อแจ้งนั้นแล้วเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้มีการปิ ด
ประกาศดังกล่าว

๕๖

มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๕๗

มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

405
มาตรา ๔๗ ทวิ๕๘ การแจ้งคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทาที่เป็ น
การฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อให้ร้ื อถอนอาคาร ให้ทาเป็ นหนังสื อส่ งทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบี ย นตอบรั บ ให้ ผูซ้ ่ ึ งจะต้องรั บ ค าสั่ งดังกล่ าว ณ ภูมิ ล าเนาของผูน้ ้ ัน และให้ ปิ ดประกาศค าสั่ ง
ดังกล่ าวไว้ในที่ เปิ ดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ อาคารหรื อบริ เวณที่ มีการกระทาดังกล่าวและให้ถือว่าผูซ้ ่ ึ ง
จะต้องรับคาสั่งได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกาหนดสามวันนับแต่วนั ที่ได้มีการปิ ดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๔๘ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ ี เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมี อานาจ
เข้า ไปในอาคารหรื อบริ เวณที่ ต้ ัง อาคารที่ มี เหตุ อ ัน ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึ งพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของสถานที่น้ นั
และเพื่อการนี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริ ง หรื อสั่งให้แสดงเอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
บุคคลที่อยูห่ รื อทางานในสถานที่น้ นั
มาตรา ๔๙๕๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่ น
ซึ่งมีความรู้หรื อคุณวุฒิตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้เป็ นนายตรวจหรื อนายช่างได้ ในกรณี ที่มีความจาเป็ น
หรื อได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิ บดีกรมโยธาธิ การและผังเมือง*มีอานาจแต่งตั้งวิศวกร
หรื อสถาปนิกเป็ นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ ทวิ๖๐ ในกรณี ที่ มี การก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคาร
โดยฝ่ าฝื นบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี กฎกระทรวงหรื อข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และเจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้ดาเนิ นการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรื อมาตรา ๔๒
แล้ว แต่ ก รณี แต่ มิ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามค าสั่ ง ของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น และมี เหตุ อ ัน ควรสงสั ย ว่ า
ผูร้ ับผิดชอบงานออกแบบและคานวณอาคาร หรื อผูร้ ับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรื อผูค้ วบคุมงาน
อาจเป็ นผูก้ ระทาหรื อมีส่วนร่ วมในการกระทาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นแจ้งให้บุคคลเช่ นว่านั้น
ทราบ และให้ มี ห นัง สื อ แสดงหลัก ฐานภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รับ แจ้ง เพื่ อ พิ สู จ น์ ว่า เป็ น
การกระท าของผูอ้ ื่ น หากไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ว่าเป็ นการกระท าของผูอ้ ื่ น ให้ เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น
ดาเนิ นการแจ้งชื่ อและการกระทาของบุคคลเช่นว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและให้แจ้ง
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิ กทราบเพื่อพิจารณาดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่า
ด้วยสถาปนิก

๕๘

มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๙

มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖๐

มาตรา ๔๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ต่อมาแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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หมวด ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๕๐๖๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานครหรื อ ในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ประกอบด้ว ย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธานกรรมการ อธิ บดีกรมโยธาธิ การและผังเมือง*ผูแ้ ทนสานักงาน
อัยการสู งสุ ด ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศ วกรรม และผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุ มการประกอบวิชาชี พ สถาปั ตยกรรม เป็ นกรรมการ และ
กรรมการอื่ นอี กไม่เกิ นหกคนซึ่ งรั ฐมนตรี แต่งตั้งจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในจานวนนี้ ให้มีผูท้ รงคุ ณวุฒิจาก
ภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่าสองคน และให้หวั หน้าสานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ ง (๑) ต้องไม่เป็ นผูซ้ ่ ึ งปฏิ บตั ิหน้าที่ ราชการ
ของกรุ งเทพมหานครหรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหรื อสมาชิกสภากรุ งเทพมหานครหรื อสภาจังหวัด
(๒)๖๒ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรื อเขตราชการส่ วนท้องถิ่ นอื่ นประกอบด้วย
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่ งเป็ นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด และ
บุคคลอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่ งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง ในจานวนนี้ ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชน
ไม่นอ้ ยกว่าสองคนเป็ นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ ง (๒) ต้องไม่เป็ นผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของ
ราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้นามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บ งั คับ แก่ คณะกรรมการพิ จารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) มีหนังสื อเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคาหรื อสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) สอบถามข้อเท็จจริ งหรื อกระทาการใด ๆ เท่าที่ จาเป็ นเพื่ อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์

๖๑

มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๖๒

มาตรา ๕๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต าม (๓) กรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ห รื อ ผู้ซ่ ึ งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรื อบริ เวณที่ ต้ งั อาคารอันเป็ นมูลกรณี แห่ งการอุทธรณ์
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้
มาตรา ๕๑ ทวิ ๖๓ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ จะแต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ น
คณะหนึ่งหรื อหลายคณะเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมายก็ได้
ให้น ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช้บ งั คับ แก่ ก ารปฏิ บ ัติ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ๖๔ ผูข้ อรั บใบอนุ ญ าต ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญ าต ผูแ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิและ
ผู ้ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี มี สิ ทธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ งให้ทาเป็ นหนังสื อและยืน่ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผูอ้ อกคาสั่ง
ดัง กล่ า ว และให้ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น จัด ส่ ง อุ ท ธรณ์ แ ละเอกสารหลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง หมดไป
ยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์
ให้คณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามวรรคหนึ่ งภายในหกสิ บ
วันนับ แต่วนั ที่ ไ ด้รับ อุ ท ธรณ์ แล้วแจ้งคาวินิ จฉัย พร้ อมด้วยเหตุผลเป็ นหนังสื อ ไปยังผูอ้ ุทธรณ์ และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าผูอ้ ุ ทธรณ์ ไม่เห็ นด้วยกับคาวินิจฉัยอุ ท ธรณ์ ให้เสนอคดี ต่อศาลภายในสามสิ บ วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรื อศาลได้มีคา วินิจฉัย หรื อคาพิพากษาเป็ น
ประการใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบตั ิตามนั้น
ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผอู ้ ุทธรณ์หรื อเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทาการใดแก่อาคาร
อัน เป็ นมู ล กรณี แ ห่ ง การอุ ท ธรณ์ เว้น แต่ อ าคารนั้น จะเป็ นภยัน ตรายต่ อ บุ ค คลหรื อทรั พ ย์สิ น หรื อ มี
ลักษณะซึ่ งไม่อาจรอได้
ให้นามาตรา ๔๗ มาใช้บงั คับแก่การแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม

๖๓

มาตรา ๕๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๖๔

มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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หมวด ๖
นายช่ าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ๖๕
มาตรา ๕๓ ให้นายช่างหรื อนายตรวจมีอานาจเข้าไปในบริ เวณที่มีการก่อสร้างดัดแปลง
รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามพระราช บัญญัติน้ ี หรื อไม่
และเพื่อการนี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริ งหรื อสั่งให้แสดงเอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
บุคคลที่อยูห่ รื อทางานในสถานที่น้ นั
มาตรา ๕๔ เมื่ อมี เหตุ อนั ควรสงสัยว่าอาคารใดซึ่ งได้ก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอนหรื อ
เคลื่อนย้ายเสร็ จแล้วนั้น ได้กระทาขึ้นโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าอาคารใดมีการใช้หรื อเปลี่ ยนการใช้โดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อ
มาตรา ๓๔ หรื ออาคารใดมีลกั ษณะตามมาตรา ๔๖ ให้นายช่ างมีอานาจเข้าไปตรวจอาคารและบริ เวณ
ที่ต้ งั อาคารนั้นได้ และเพื่อการนี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริ งหรื อสั่งให้แสดงเอกสารหรื อหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยูห่ รื อทางานในสถานที่น้ นั
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบตั ิการตามมาตรา ๕๓ หรื อมาตรา ๕๔ นายช่ างหรื อนายตรวจ
ต้องกระทาการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของสถานที่น้ นั และ
ในการนี้ ให้นายช่ างหรื อนายตรวจแสดงบัตรประจาตัวเมื่ อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องร้องขอบัตรประจาตัวให้
เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ทวิ๖๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดทาการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เว้นแต่ผนู ้ ้ นั เป็ นผู ้
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๕ ตรี ๖๗ ในกรณี ที่ ผตู้ รวจสอบทาการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ
โดยฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราช
บัญญัติน้ ี ให้นามาตรา ๔๙ ทวิ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

๖๕

ชื่อของหมวด ๖ “นายช่าง นายตรวจ และผูต้ รวจสอบ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๖
มาตรา ๕๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๗

มาตรา ๕๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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หมวด ๗
เขตเพลิงไหม้
มาตรา ๕๖ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริ เวณใดอันเข้าลักษณะเป็ นเขตเพลิ งไหม้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ สานักงานของราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น และบริ เวณที่เกิดเพลิง
ไหม้โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึ งการกระทาอันต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๗๖๘ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผใู ้ ดก่อสร้างดัดแปลง
รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตให้ทาการก่อสร้างดัดแปลง รื้ อถอน
หรื อเคลื่อนย้ายอาคารหรื อผูแ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกล่าวอยูแ่ ล้ว ก่อนวันที่เกิดเพลิงไหม้ระงับ
การกระทาตามที่ได้รับอนุญาต หรื อที่ได้แจ้งไว้น้ นั ตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ให้น ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บ ังคับ แก่ ก ารฝ่ าฝื นบทบัญ ญัติ
ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับแก่
(๑) การก่อสร้างอาคารชัว่ คราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจัดทาหรื อควบคุม
โดยทางราชการ
(๒) การดัด แปลงหรื อ ซ่ อ มแซมอาคารเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ นเพื่ อ อยู่อ าศัย หรื อ ใช้ ส อย
ชัว่ คราว
มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุ งเขตเพลิ งไหม้
หรื อไม่ โดยคานึ งถึ งประโยชน์ในการป้ องกันอัคคี ภยั การสาธารณสุ ขการรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม
การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
เสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณี
ที่เขตเพลิงไหม้อยูใ่ นเขตอานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหนึ่ งท้องที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ ง
ท้องที่ที่เกี่ยวข้องเป็ นผูร้ ่ วมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่เกิดเพลิงไหม้
เมื่ อคณะกรรมการควบคุ ม อาคารพิ จ ารณาความเห็ น ของเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น แล้ว
ให้เสนอความเห็ นพร้ อมทั้งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรี เพื่อสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชน
ในเขตเพลิ งไหม้ทราบว่า จะมีการปรับปรุ งหรื อไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สานักงานของ
ราชการส่ วนท้องถิ่นนั้นและบริ เวณที่เกิดเพลิงไหม้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่เกิดเพลิงไหม้
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มาตรา ๕๙ ในกรณี ที่ มี ก ารประกาศไม่ ป รั บ ปรุ ง เขตเพลิ ง ไหม้แ ล้ว ให้ ก ารห้ า ม
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เป็ นอันยกเลิก
ในกรณี ที่มีการประกาศปรับปรุ งเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ ง
ยังคงมี ผลใช้บ ังคับต่ อไปอี กเป็ นเวลาหกสิ บวันนับแต่ ว นั ที่ มี ประกาศปรั บปรุ งเขตเพลิ งไหม้น้ ัน และ
ให้ ส านัก งานคณะกรรมการควบคุ ม อาคารจัด ท าแผนผัง ปรั บ ปรุ ง เขตเพลิ ง ไหม้เสนอต่ อ รั ฐมนตรี
เพื่อประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุ งเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุ เบกษาภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๖๐๖๙ เมื่อมีประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุ งเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผใู้ ด
ก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุ งเขตเพลิ งไหม้ให้ผิดไป
จากที่กาหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุ ญาตให้ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอนหรื อเคลื่ อนย้าย
อาคารหรื อใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุ งเขตเพลิง
ไหม้ซ่ ึ งขัดกับแผนผังดังกล่าว ให้เป็ นอันยกเลิก
ให้น ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บ ังคับ แก่ ก ารฝ่ าฝื นบทบัญ ญัติ
ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ทวิ๗๐ ให้ เจ้า พนัก งานท้องถิ่ น เริ่ ม ต้น ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง เขตเพลิ ง ไหม้
ตามประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุ งเขตเพลิ งไหม้ตามมาตรา ๖๐ ภายในสองปี นับแต่วนั ใช้บงั คับ
ประกาศดังกล่าว
ในกรณี ที่ มี ความจาเป็ นต้องดาเนิ น การเวนคื นที่ ดินหรื ออสังหาริ มทรัพ ย์ใด เพื่ อใช้
ประโยชน์ตามที่ กาหนดในแผนผังปรั บปรุ งเขตเพลิ งไหม้ ให้จ่ายเงิ นค่าทดแทนให้แก่ ผูม้ ี สิทธิ ได้รับ
เงิ นค่าทดแทนก่ อนเริ่ มต้นดาเนิ นการปรั บปรุ งเขตเพลิ งไหม้โดยกาหนดตามราคาประเมิ นทุ นทรั พ ย์
ตามประมวลกฎหมายที่ ดินที่ ใช้บ งั คับอยู่ในวันที่ มีป ระกาศปรั บปรุ งเขตเพลิ งไหม้ แต่ถ้าไม่ส ามารถ
จ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปี นับแต่วนั ใช้บงั คับประกาศดังกล่าว ให้กาหนดตามราคาประเมินทุน
ทรัพย์ดงั กล่าวที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ ๑ มกราคมของปี ที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้เริ่ มต้นดาเนินการปรับปรุ งเขตเพลิงไหม้ภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก
มาตรา ๖๑ ในกรณี ที่ มี ความจาเป็ นต้องจัดให้ได้มาซึ่ งที่ ดินหรื ออสังหาริ มทรัพ ย์ใด
เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ต ามที่ ก าหนดในแผนผัง ปรั บ ปรุ ง เขตเพลิ ง ไหม้ ให้ ด าเนิ น การเวนคื น ที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั โดยให้นากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
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มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ใดอันเข้าลักษณะเป็ นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องที่น้ นั
ยัง ไม่ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ น้ ี บั ง คับ ให้ ถื อ ว่ า ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้
พระราชบัญญัติน้ ี ในท้องที่น้ นั ตั้งแต่วนั ที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถา้ ต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุ ง เขตเพลิงไหม้
ตามมาตรา ๕๘ ให้ ถื อ ว่าพระราชกฤษฎี ก าดัง กล่ า วเป็ นอัน ยกเลิ ก ตั้ง แต่ ว นั ที่ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น
มีประกาศนั้น

หมวด ๘
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๖๓ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ ผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการ
พิ จารณาอุ ท ธรณ์ ม อบหมาย กรรมการเปรี ย บเที ย บคดี เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น นายช่ างหรื อนายตรวจ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ผูข้ อรับใบอนุญาต ผูไ้ ด้รับอนุ ญาต เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ าเนิ นการ
ผูค้ วบคุมงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งอยูใ่ นสถานที่น้ นั ต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
มาตรา ๖๔ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรี ยบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง
และนายตรวจ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ๗๑ ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูแ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ได้ไม่เกิ น
ร้ อยละสิ บของเงิ นค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวเพื่อนามาจัดสรรเป็ นเงิ นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจ
แบบแปลนก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดใน
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
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หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๕ ๗๒ ผู ้ใ ดฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้อ งระวางโทษตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรื อมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรั บอีกวันละไม่เกิ นหนึ่ งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นหรื อจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ ทวิ๗๓ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูไ้ ม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ ตรี ๗๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ ง ยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๕ จั ต วา ๗๕ ผู ้ใ ดฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามค าสั่ ง ของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น
ตามมาตรา ๔๖ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรา ๔๖ ทวิ
ยัง ต้อ งระวางโทษปรั บ อี ก วัน ละไม่ เกิ น ห้ า พัน บาท ตลอดเวลาที่ ย งั ฝ่ าฝื นหรื อ จนกว่า จะได้ป ฏิ บ ัติ
ให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๖๗๖ ผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรื อมาตรา ๓๙ ตรี
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

๗๒

มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๓

มาตรา ๖๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๗๔

มาตรา ๖๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๗๕

มาตรา ๖๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๗๖

มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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มาตรา ๖๖ ทวิ๗๗ ผูใ้ ดมิได้ร้ื อถอนอาคารตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒
โดยมิได้อยูใ่ นระหว่างการอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินสามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๖๗๗๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรื อฝ่ าฝื นคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรื อมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจาคุ ก ไม่ เกิ นหกเดื อน หรื อปรั บ ไม่ เกิ น
หนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นหรื อจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๘ ผูใ้ ด
(๑) ไม่ ม าให้ ถ้อ ยค าหรื อ ส่ ง เอกสารตามหนัง สื อ เรี ย กของคณะกรรมการพิ จารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อ
(๒) ขัด ขวางการปฏิ บ ัติห น้าที่ ข องกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่ น นายช่ าง หรื อนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑
มาตรา ๕๓ หรื อมาตรา ๕๔ หรื อไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรื อมาตรา ๖๓
แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ถ้าการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นการกระทาของผูด้ าเนิ นการ
ผูก้ ระทาต้องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๗๐๗๙ ถ้าการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นการกระทาอันเกี่ยวกับ
อาคารเพื่อพาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรื อการสาธารณสุ ขหรื อเป็ นการกระทาในทางการค้า
เพื่ อให้ เช่ า ให้ เช่ าซื้ อ ขาย หรื อจาหน่ ายโดยมี ค่ าตอบแทนซึ่ งอาคารใด ผูก้ ระท าต้องระวางโทษเป็ น
สองเท่าของโทษที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ

๗๗

มาตรา ๖๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๘

มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๙

มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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มาตรา ๗๑๘๐ ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๖๐ ให้ถือว่าเป็ นการกระทาของเจ้าของหรื อผู ้
ครอบครองอาคาร ผูด้ าเนิ นการ ผูค้ วบคุมงาน หรื อผูอ้ ุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี หรื อเป็ นการ
กระทาตามคาสั่งของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้วา่ เป็ นการกระทาของผูอ้ ื่น
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่นิติบุคคลกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ถือว่ากรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การทุกคนของนิ ติบุคคลนั้นเป็ นผูร้ ่ วมกระทาผิดกับนิ ติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ การกระทา
ของนิติบุคคลนั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรื อยินยอมด้วย
มาตรา ๗๓ ในกรณี มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ถือว่าเจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองที่ดินหรื ออาคารที่อยูใ่ กล้ชิดหรื อติดต่อกับอาคารที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นหรื อบุคคล
ซึ่ ง ความเป็ นอยู่ห รื อการใช้ส อยที่ ดิ นหรื ออาคารถู ก กระทบกระเทื อนเนื่ องจากการกระท าความผิ ด
ดังกล่าว เป็ นผูเ้ สี ยหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๔๘๑ ให้มีคณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ว ยผู ้ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ผู้แ ทน
สานักงานอัยการสู งสุ ด และผูแ้ ทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่ งเป็ นหัวหน้า
ที่ทาการอัยการจังหวัด และหัวหน้าตารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๖๘
มาตรา ๖๙ หรื อมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดีมีอานาจเปรี ยบเทียบได้
ในกรณี ที่ พ นัก งานสอบสวนพบว่า ผูใ้ ดกระท าความผิดตามวรรคสอง ถ้าผูก้ ระท า
ความผิดดังกล่ าวและผูเ้ สี ยหาย ถ้ามี ยินยอมให้เปรี ยบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั ยินยอมให้เปรี ยบเทียบ
ถ้าคณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดีเห็ นว่าผูต้ อ้ งหาไม่ควรถูกฟ้ องร้องหรื อได้รับโทษถึ ง
จ าคุ ก ให้ ก าหนดค่ า ปรั บ ซึ่ งผู้ต้อ งหาจะพึ ง ช าระ ถ้า ผู้ต้อ งหาและผู้เสี ยหาย ถ้า มี ยิ น ยอมตามนั้ น
เมื่ อผูต้ อ้ งหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่ เปรี ยบเทียบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ มีการเปรี ยบเที ยบ
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้ า ผู ้ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่ เปรี ยบเที ย บหรื อ ยิ น ยอมแล้ ว ไม่ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ
ภายในเวลาตามวรรคสี่ ให้ดาเนินคดีต่อไป

๘๐

มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๑

มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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ค่ า ปรั บ ที่ เปรี ย บเที ย บตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี ให้ ต กเป็ นของราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น
โดยไม่ตอ้ งนาส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๕ บรรดาคาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
และยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื ออธิ บดี กรมโยธาธิ การและผังเมือง* และ
การอนุ ญาตใด ๆ ที่ ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มการก่ อสร้ างอาคาร หรื อกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรื อการปฏิบตั ิของผูข้ อรับใบอนุญาต ตามที่ได้รับใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็ นคา ขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ก ารขออนุ ญ าตหรื อ การพิ จ ารณาอนุ ญ าตดัง กล่ า วมี ข ้อ แตกต่ า งไปจาก
การขออนุ ญ าตหรื อการพิ จารณาอนุ ญ าตตามพระราชบัญ ญัติน้ ี ให้การขออนุ ญ าตหรื อการพิ จารณา
อนุ ญาตนั้นเป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีคาสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อให้ผู้
ขอรับใบอนุ ญาตปฏิบตั ิตามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสิ บวัน ถ้าผูข้ อรับใบอนุ ญาตไม่ปฏิ บตั ิตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้คาขอรับใบอนุญาตนั้นเป็ นอันตกไป
มาตรา ๗๖ อาคารซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตให้ทาการก่อสร้างหรื อดัดแปลง และได้กระทา
การเสร็ จแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ แม้จะเข้าลักษณะเป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็ นจานวนมากในที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิ นก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ และมี สภาพหรื ออาจทาให้เกิ ดสภาพที่ ไม่เหมาะสม
หรื อไม่ ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้ องกันอัคคี ภยั การสาธารณสุ ข การรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม
การผังเมื อง และการอานวยความสะดวกแก่ การจราจร เมื่ อมี พ ระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตปรั บ ปรุ ง
อาคารในท้องที่น้ นั แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสัง่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) มีคา สั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารรื้ อถอนอาคารนั้นภายในกาหนดเวลา
ไม่เกิ นหกเดื อนนับแต่วนั ที่ ได้รับคาสั่ ง แต่การสั่งรื้ อถอนอาคารจะต้องกระท าเพื่ อความเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง การพัฒนาท้องถิ่นหรื อประโยชน์ในการใช้ที่สาธารณะของประชาชน
(๒) มีคาสั่งภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปรับปรุ งอาคาร
มี ผ ลใช้ บ ั ง คั บ ให้ เจ้ า ของหรื อผู ้ค รอบครองอาคารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงอาคารให้ ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ภายในกาหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับคาสั่ง
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(๓) มีคาสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารดาเนิ นการเพื่อขจัดหรื อระงับเหตุที่ก่อ
ให้เกิดหรื ออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ปลอดภัยในการอยูอ่ าศัย การป้ องกันอัคคีภยั การ
สาธารณสุ ข การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การผังเมือง และการอานวยความสะดวกแก่การจราจรภายใน
กาหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับคาสัง่
(๔) มีคาสั่งให้เจ้าของอาคารทาสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ถ้า เจ้า ของหรื อ ผูค้ รอบครองอาคารผู ้ใ ดปฏิ บ ัติ ต ามค าสั่ ง ของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น
ตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ผนู ้ ้ นั ได้รับยกเว้นโทษ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ไม่ปฏิบตั ิตามผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ น
ห้าหมื่นบาท และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั รื้ อถอนอาคารนั้นเสี ยภายในระยะเวลาที่กาหนด
ถ้าผูน้ ้ นั ไม่ร้ื อถอนอาคารให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษปรับเป็ นรายวัน
อี ก วัน ละหนึ่ งพัน บาทตลอดเวลาที่ ย งั ฝ่ าฝื นอยู่ หรื อ จนกว่า ผู ้น้ ั น ยิ น ยอมให้ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น
ดาเนิ น การรื้ อ ถอนอาคารนั้น เอง ในกรณี ห ลัง นี้ ให้ น ามาตรา ๔๒ วรรคสี่ แ ละวรรคห้ ามาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
พระราชกฤษฎี กาตามวรรคหนึ่ ง ให้มีแผนที่ แสดงแนวเขตบริ เวณที่ กาหนดนั้น แนบท้าย
พระราชกฤษฎีกาด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจดาเนิ นการให้เช่าที่ดินในบริ เวณนั้น เพื่อเป็ น
รายได้สาหรับบารุ งท้องถิ่นได้ แต่ที่ดินนั้น ยังคงเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สัญญาเช่ าที่ ดินที่ ทาขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง (๔) ให้มีระยะเวลาเช่ าตามที่ ตกลงกันแต่ตอ้ ง
ไม่ เกิ น สิ บปี การต่ อ ระยะเวลาเช่ า จะกระท ามิ ไ ด้ เมื่ อ สิ้ น ก าหนดเวลาเช่ า ที่ ดิ น แล้ว เจ้า ของหรื อ
ผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดไม่ร้ื อถอนขนย้ายอาคาร หรื อสิ่ งปลู กสร้ างของตนออกจากบริ เวณที่ กาหนด
ในพระราชกฤษฎี กา ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นสามปี หรื อปรับไม่เกิ นสามหมื่ นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ
และต้องระวางโทษปรับเป็ นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น หรื อจนกว่าผูน้ ้ นั ยินยอม
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นเข้าดาเนิ นการรื้ อถอนอาคารนั้นเองในกรณี หลังนี้ ให้นามาตรา ๔๒ วรรคสี่ และ
วรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ให้ถือว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่น
ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เป็ นอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจงั หวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ
หรื อคาสัง่ ซึ่ งได้ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช ๒๔๗๙
หรื อพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิ งไหม้ พุทธศักราช๒๔๗๖ ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไป
ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา ๘๐ ท้องที่ใดได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรื อพระราชบัญญัติควบคุ มการก่อสร้ างในเขตเพลิ งไหม้พุทธศักราช ๒๔๗๖
อยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติน้ ี ใน
ท้องที่น้ นั แล้ว
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ เนื่ องจากพระราชบัญ ญัติควบคุ ม
การก่ อสร้ างอาคาร พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม การก่ อสร้ างในเขตเพลิ งไหม้
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้ประกาศใช้มานานแล้ว แม้วา่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกันอยูต่ ลอดมา แต่ปัจจุบนั
บ้านเมืองได้เจริ ญก้าวหน้าและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปั จจุ บ ัน และเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในด้านการควบคุ ม เกี่ ย วกับ ความมัน่ คงแข็ง แรง ความปลอดภัย
การป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุ ข การรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมการผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และ
การอานวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มการก่อสร้ างอาคาร
และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้เสี ยใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทั้งสอง
ฉบับดังกล่าวเข้าเป็ นฉบับเดียวกัน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ีข้ ึน
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อัตราค่ าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง
(๓) ใบอนุญาตรื้ อถอน
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
(๖)๘๒ ใบรับรอง

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐๐
๑๐๐
๕๐
๕๐
๒๐๐
๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(๖ ทวิ)๘๓ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพ
ฉบับละ
๕๐๐
บาท
(๖ ตรี )๘๔ ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ
๑๐๐
บาท
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
๑๐
บาท
(๘) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔)
(๘ ทวิ)๘๕ การต่ออายุใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็ นไปตามอัตราใน (๖ ทวิ)
(๙) การตรวจแบบแปลนก่ อสร้ าง หรื อดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนี ยมสาหรับ การก่อสร้ าง หรื อ
สาหรับส่ วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่ งสู งไม่เกินสามชั้นหรื อไม่เกินสิ บห้าเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ
๒
บาท
(ข) อาคารซึ่ งสู งเกินสามชั้นหรื อเกินสิ บห้าเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ
๔
บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่ งต้องมีพ้นื รับน้ าหนักบรรทุกชั้นใด
ชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ
๔
บาท
(ง) ป้ าย คิดตามพื้นที่ของป้ ายโดยเอาส่ วนกว้างที่สุด
คูณด้วยส่ วนยาวที่สุด
ตารางเมตรละ
๔
บาท
๘๒

อัตราค่าธรรมเนียม (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๓
อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
๘๔

อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ตรี ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

๘๕

อัตราค่าธรรมเนียม (๘ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

419
(จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน
ทางหรื อท่อระบายน้ า รั้ว หรื อกาแพง
รวมทั้งประตูร้ ัวหรื อกาแพงคิดตามความยาว เมตรละ
๑
บาท
ในการคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรื อ เมตรตั้ง แต่
กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็ นหน่วยเต็ม ถ้าต่ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

420
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๘๖
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ ึ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันที่พระราช
บัญญัติน้ ีใช้บงั คับยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้ ึนใหม่
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๘ บรรดาคาขออนุ ญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ถ้าผูข้ อรับใบอนุ ญาตมิได้มาขอรับคืนจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
พิจารณาคาขออนุ ญาตดังกล่าวต่อไปตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหม้ที่ได้มีประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุ งเขตเพลิงไหม้
ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นเริ่ มต้นดาเนิ นการปรับปรุ งภายในสองปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
และให้นามาตรา ๖๐ ทวิ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น หรื อคาสั่งที่ ได้ออกตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี ให้ยงั คงใช้บงั คับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยการออกอนุ บญั ญัติตามพระราช บัญญัติน้ ี ให้เหมาะสม
และคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น เพิ่มเติมบทบัญญัติวา่ ด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนการดาเนิ นการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร แทนการขออนุ ญาต เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ ว
แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุ งอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นในการบังคับการตามพระราช
บัญญัติน้ ี ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นปรับปรุ งบทกาหนดโทษ อัตราโทษ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบคดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทาความผิด และปรับปรุ ง
บทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุ งบทบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นหรื อให้เหมาะสมและ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๘๖
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๘๗
มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรื อคาสั่งใดที่อา้ งถึงโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ให้ถือว่ากฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรื อคาสั่งนั้นอ้างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๒ บรรดาคาขออนุ ญาตตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิ ดแต่การ
เล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ และยังอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของเจ้าพนักงานซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้ง ให้ถือว่าเป็ นคาขออนุ ญาตตามพระราชบัญญัติควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๓ ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพและใบอนุ ญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อ
เพิ่มเติมโรงมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพพระพุทธศักราช
๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือเป็ นใบอนุ ญาตก่อสร้ างโรงมหรสพ
หรื อใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ ีแล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๔ ใบอนุ ญาตให้ใช้เป็ นสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติ
ป้ องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นอายุ ถ้าผูข้ อรับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะใช้สถานที่น้ นั เป็ นโรงมหรสพ
ต่อไปหลังจากใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ และได้ยื่นคาขออนุญาตใช้สถานที่ดงั กล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ต่อไปก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้ นอายุ ให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตใช้โรงมหรสพนั้นต่อได้ตามใบอนุญาตเดิม
เว้น แต่ ผูม้ ี อ านาจอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติน้ ี จะมี ค าสั่ ง ไม่ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ส ถานที่ น้ ัน เพื่ อประกอบกิ จการ
โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๕ บรรดาคาขออนุ ญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับและ
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ให้ถือว่าเป็ นคาขออนุ ญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี ในกรณี ที่คาขออนุ ญาตดังกล่ าว
มี ข ้อ ความแตกต่ างไปจากค าขออนุ ญ าตตามพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็ น
เพื่อให้การเป็ นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
๘๗
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มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นอายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น หรื อคาสั่งที่ได้ออกตาพระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดย
พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้
บังคับให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
จนกว่า จะมี ก ฎกระทรวง ข้อ บัญ ญัติ ท ้อ งถิ่ น หรื อ ค าสั่ ง ที่ อ อกตามพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติน้ ีในเรื่ องนั้น ๆ ใช้บงั คับ
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบนั การพัฒนาประเทศได้
มี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะได้มี ก ารขยายตัวของเมื องในด้านการก่ อสร้ างอาคาร
เพิ่ ม มากขึ้ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารที่ ใ ช้ บ ั ง คั บ อยู่ ไ ม่ เหมาะสมและสอดคล้ อ ง
กับสภาพการณ์ ปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคารเสี ยใหม่ โดยกาหนด
มาตรการในด้ า นการควบคุ ม เกี่ ย วกับ ความมั่น คงแข็ ง แรง ความปลอดภัย การป้ องกัน อัค คี ภ ัย
การสาธารณสุ ข การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม การผัง เมื อ ง การสถาปั ต ยกรรมและการอ านวย
ความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปั จจุบนั ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็ น
อาคารอย่างหนึ่ ง สมควรที่ จะน าหลัก การเกี่ ยวกับ การอนุ ญ าตให้ ใช้โรงมหรสพมาบัญ ญัติรวมเป็ น
ฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควรกาหนดให้
สิ่ งที่สร้ างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่ งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้ าหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่ อใช้เป็ นเครื่ องเล่ น ในสวนสนุ ก หรื อสถานที่ อื่นใดเพื่ อประโยชน์ ใ นลัก ษณะเดี ยวกัน เป็ นอาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้ าที่ของส่ วนราชการให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘๘
มาตรา ๔๗ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑) ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า “กรมโยธาธิ ก าร” เป็ น “กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง” ค าว่ า
“อธิ บดีกรมโยธาธิ การ” เป็ น “อธิ บดีกรมโยธาธิ การและผังเมือง” และคาว่า “ผูแ้ ทนสานักงานนโยบาย
และแผนสิ่ งแวดล้อม” เป็ น “ผูแ้ ทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม”
และคาว่า “โยธาธิการจังหวัด” เป็ น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด”
(๒) ให้ตดั คาว่า “ผูอ้ านวยการส านัก ผังเมือง” ออก เพื่ อให้ส อดคล้องกับ การยุบ เลิ ก
กรมการผังเมือง
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎี ก าฉบับ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบัญ ญัติปรับ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิ จใหม่ ซึ่ งได้มี
การตราพระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอ านาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม นั้น แล้ว และเนื่ อ งจากพระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า วได้
บัญ ญั ติ ใ ห้ โ อนอ านาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ รั ฐ มนตรี ผู ้ด ารงต าแหน่ ง หรื อ ผู ้ซ่ ึ งปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ในส่ วนราชการเดิ มมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุ วตั ิให้เป็ นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า ว จึ ง สมควรแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ การโอน
ส่ วนราชการ เพื่ อ ให้ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งมี ค วามชัด เจนในการใช้ก ฎหมายโดยไม่ ต้อ งไปค้น หาในกฎหมาย
โอนอานาจหน้าที่วา่ ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่ วนราชการหรื อผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมาย
นั้น ไปเป็ นของหน่ ว ยงานใดหรื อ ผู ้ใ ดแล้ว โดยแก้ไ ขบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายให้ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ
ส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจ
หน้าที่ และเพิ่มผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่ วนราชการ
เดิ มมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่ วนราชการเดิ มที่มีการยุบเลิกแล้วซึ่ งเป็ นการแก้ไขให้ตรง
ตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกา นี้

๘๘

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๘๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบายแก้ไข
ปั ญ หาความยากจนและขยายโอกาสให้คนยากจน และคนด้อยโอกาส ซึ่ งนโยบายประการหนึ่ งคื อ
การส่ งเสริ มให้ผูม้ ี รายได้น้อยมี ที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับการพัฒนาและปรับ ปรุ งคุ ณภาพชี วิตได้ดีข้ ึ น
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ก ระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น รั ฐ วิส าหกิ จ องค์ก ารของรั ฐ ที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น
ตามกฎหมาย หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดาเนิ นการจัดให้มีหรื อพัฒนาที่อยูอ่ าศัยต้นทุนต่าสาหรับ
ประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคในด้านการขออนุ ญาตก่ อสร้างหรื อด้านข้อกาหนด
มาตรฐานอาคารในบางเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมัน่ คงแข็งแรงหรื อความปลอดภัยของอาคาร
เช่น ระยะถอยร่ น เนื้ อที่ของที่วา่ งภายนอกอาคารหรื อระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็ นต้น สมควรยกเว้น
ผ่ อ นผัน หรื อ ก าหนดเงื่ อ นไขในการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารบางประการ
โดยออกเป็ นกฎกระทรวง เพื่อให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีหรื อพัฒนานั้นสอดคล้องกับ
ความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูม้ ีรายได้นอ้ ยอย่างแท้จริ งจึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๘๙

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๘ ก/หน้า ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒
......................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๔๒ วรรคห้า แห่ งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“วัสดุก่อสร้ างและสิ่ งของ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้ อถอน รวมทั้งสิ่ งของที่
ขนออกจากอาคารส่ วนที่ร้ื อถอน
ข้ อ ๒ การยึดและเก็บรักษาไว้ หรื อขายซึ่ งวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของ และถือเงินไว้แทน
ตัวทรัพย์สิน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกระทาได้ เมื่อ
(๑) ศาลได้มี ค าสั่ ง บังคับ ให้มี ก ารรื้ อถอนโดยให้ เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นเป็ นผูม้ ี หน้าที่
ในการรื้ อถอน
(๒) เจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้ปิดประกาศกาหนดการรื้ อถอนไว้ในบริ เวณที่ จะรื้ อถอน
แล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
(๓) เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ได้ด าเนิ น การรื้ อถอนเมื่ อ ครบก าหนดเวลาตามประกาศ
ใน (๒) แล้ว
ข้ อ ๓ การยึดวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๑) ทาประกาศการยึดวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของ แล้วปิ ดไว้โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ยดึ
(๒) ทาบัญชีวสั ดุก่อสร้างและสิ่ งของ แล้วทาบันทึกการยึดไว้
(๓) แจ้ ง การยึ ด วัส ดุ ก่ อ สร้ า งและสิ่ งของให้ เจ้ า ของหรื อผู ้ค รอบครองอาคาร
ผูด้ าเนินการหรื อผูค้ วบคุมงานทราบ แล้วแต่กรณี
ให้นามาตรา ๔๗ แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บงั คับแก่การ
แจ้งการยึดโดยอนุโลม
การยึดวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของครอบไปถึงดอกผลแห่ งวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของนั้นด้วย
ข้ อ ๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแสดงให้เห็ นโดยชัดเจนว่าวัสดุ ก่อสร้างและสิ่ งของนั้น
ได้มีการยึดแล้ว โดยผูกแผ่นเลขหมายแล้วประทับตราครั่งหรื อปิ ดแผ่นเลขหมายไว้ที่วสั ดุก่อสร้างและ
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สิ่ ง ของที่ ยึ ด หรื อ ท าเครื่ อ งหมายตามที่ เห็ น สมควรให้ ต รงตามบัญ ชี ว สั ดุ ก่ อ สร้ า งและสิ่ ง ของที่ ยึ ด
ถ้าสามารถเก็บรวมเข้าหี บหรื อตูไ้ ด้ ให้รวมไว้แล้วปิ ดหี บหรื อตูป้ ระทับตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง
ข้ อ ๕ บัญ ชี วสั ดุ ก่ อสร้ างและสิ่ งของที่ ยึด ให้ แสดงรายละเอี ย ด เช่ น ชื่ อ ประเภท
ตัวแบบ ลักษณะ จานวน ขนาด น้ าหนัก สภาพ และราคาประมาณของวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของนั้น
เป็ นต้น
ถ้าวัสดุก่อสร้ างและสิ่ งของที่ยึดเป็ นของหลายสิ่ งและมีราคาเล็กน้อย จะมัดหรื อกอง
รวมกัน แล้วลงบัญชีเป็ นรายการเดียวกันก็ได้
ถ้าวัสดุ ก่อสร้างและสิ่ งของที่ยึดเป็ นชุ ดหรื อสารับ จะลงบัญชี รวมเป็ นชุ ด เป็ นสารับ
หรื อไม่รวมก็ได้
ข้ อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นเก็บรักษาวัสดุก่อสร้ างและสิ่ งของที่ยึดไว้ ณ สถานที่ ที่
ยึดหรื อจะนาไปเก็บรั กษาไว้ ณ สถานที่ ใดก็ได้ตามที่ เห็ นสมควร หากมี ความจาเป็ นจะจ้างคนดู แล
รักษาหรื อเช่าสถานที่ที่เก็บรักษาก็ได้
ข้ อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจดแจ้งไว้ในบัญชี วสั ดุก่อสร้างและสิ่ งของที่ยดึ ว่าได้เก็บ
รักษาวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของที่ยดึ นั้นไว้อย่างไร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการยึดและเก็บรักษาด้วย
ข้ อ ๘ ให้เจ้าของทรัพย์สินมารับวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของที่ยึดคืนภายในสามสิ บวันนับ
แต่ วนั ที่ ได้รับ แจ้งการยึด ตามข้อ ๓(๓) หากเจ้าของทรั พ ย์สิ น มิ ไ ด้ม าขอรั บ คื น ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะนาวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของที่ยดึ นั้นออกขายทอดตลาดก็ได้
ถ้าวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของเป็ นของเสี ยหายง่าย หรื อถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็ นการเสี่ ยงต่อ
ความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายในการดู แลรั กษาจะเกิ นส่ วนกับค่าวัสดุ ก่อสร้ างและสิ่ งของ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะนาวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของนั้นออกขายทอดตลาดหรื อจะขายโดยวิธีอื่นก่อนวันที่เจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ าเนินการ หรื อผูค้ วบคุมงาน ได้ทราบการแจ้งการยึดตามข้อ ๓(๓) ก็ได้
ข้ อ ๙ ถ้าเจ้าของทรัพย์สินมารับวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของที่ยึดคืน ให้เจ้าของทรัพย์สิน
ชาระเงินค่าใช้จ่ายในการยึด ค่าเช่าสถานที่ที่เก็บ ค่าจ้างดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการยึด
และเก็บรักษาทรัพย์สินให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนที่จะรับวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของที่ยดึ นั้นคืนไป
ถ้าเจ้าของทรั พ ย์สิ น ไม่ ช าระเงิ น หรื อช าระเงิ น ไม่ ค รบตามวรรคหนึ่ ง เจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่นจะนาวัสดุก่อสร้างและสิ่ งของที่ยึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้ และให้นาข้อ ๑๙ วรรคหนึ่งมา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๐ การขายทอดตลาดวัส ดุ ก่ อสร้ างและสิ่ งของที่ ยึด ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นท า
ประกาศ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ จะขายทอดตลาดเท่าที่จะระบุได้ เช่ น ชื่ อเจ้าของ
ทรัพย์สิน วัน เวลา และสถานที่ที่จะขายทอดตลาด ชื่ อ ประเภท ตัวแบบ ลักษณะ จานวน ขนาด
น้ าหนัก และสภาพของทรัพย์สิน เป็ นต้น

427
ข้ อ ๑๑ ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ปิ ดประกาศการขายทอดตลาดไว้โ ดยเปิ ดเผย
ณ สถานที่ที่มีการรื้ อถอน สถานที่ที่จะขายทอดตลาด และที่ทาการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นก่อนวัน
ขายทอดตลาดไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ในกรณี ที่ ท ราบตัวเจ้าของทรั พ ย์สิ น ที่ จะขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นส่ ง
ประกาศการขายทอดตลาดไปให้เจ้าของทรัพย์สินทราบก่อนวันขายทอดตลาดไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ให้นามาตรา ๔๗ แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บงั คับแก่การ
ส่ งประกาศการขายทอดตลาดโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ เห็ น สมควร เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะประกาศการขายทอดตลาดทาง
หนังสื อพิมพ์ หรื อวิทยุกระจายเสี ยงก่อนวันขายทอดตลาดก็ได้
ในกรณี ที่เจ้าของทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดร้องขอทรัพย์สินคืนก่อนหรื อในระหว่าง
การขายทอดตลาด ให้งดการขายทรัพย์สินนั้น
ข้ อ ๑๒ ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็ นโบราณวัตถุหรื อศิลปวัตถุ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ ง
ประกาศการขายทอดตลาดไปยังกรมศิลปากรก่อนวันขายทอดตลาดไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้ อ ๑๓ ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็ นตูน้ ิรภัย หี บ หรื อกาปั่ นเหล็กเก็บทรัพย์สิน
และปรากฏว่ายังเปิ ดไม่ได้ ให้จดั การเปิ ดก่อนจึงจะขายทอดตลาดได้
ข้ อ ๑๔ ในการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดตั้งเจ้าพนักงานคนใดให้ทาหน้าที่
เป็ นเจ้าพนักงานผูข้ ายก็ได้
ก่ อ นเริ่ มขายทอดตลาด ให้ เจ้า พนั ก งานผู ้ข ายอ่ า นประกาศการขายทอดตลาด
ณ สถานที่ที่จะขายทอดตลาดโดยเปิ ดเผย และให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) ให้แสดงการตกลงขายด้วยวิธีเคาะไม้
(๒) ให้ร้องขานจานวนเงิ นที่ มีผูส้ ู ้ ราคาครั้งที่ หนึ่ ง ๓ หน ถ้าไม่มีผูส้ ู ้ ราคาสู งขึ้น ให้
ร้องขานเป็ นครั้งที่สองอีก ๓ หน เมื่อไม่มีผสู ้ ู ้ราคาสู งกว่านั้นและได้ราคาพอสมควรให้ลงคาสามพร้อม
กับเคาะไม้ แต่ถา้ ก่อนเคาะไม้ไม่มีผสู ้ ู ้ ราคาสู งขึ้นไปอีกให้ร้องขานราคาตั้งต้นใหม่ตามลาดับดังกล่าว
แล้ว
(๓) ถ้าผูส้ ู ้ราคาถอนคาสู ้ราคาของตนก่อนเคาะไม้ ให้ต้ งั ตนร้องขานใหม่
(๔) เมื่ อ เห็ น ว่า ราคาที่ มี ผูส้ ู ้ ราคาสู ง สุ ด นั้น ไม่ เพี ย งพอ เจ้า พนัก งานผูข้ ายอาจถอน
ทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้
(๕) เมื่อเคาะไม้ตกลงขายแล้ว ผูซ้ ้ื อต้องชาระเงิ นทันที เว้นแต่ทรัพย์สินมีราคาตั้งแต่
ห้าพันบาทขึ้นไป เจ้าพนักงานผูข้ ายอาจผ่อนผันให้ผซู ้ ้ื อวางเงิ นมัดจาไม่น้อยกว่าร้ อยละยี่สิบห้าของ
ราคาซื้ อ และทาสัญญาใช้เงินที่คา้ งชาระภายในเวลาไม่เกินสิ บห้าวันก็ได้ เมื่อได้ชาระเงินครบถ้วนแล้ว
จึงให้โอนมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผซู ้ ้ื อไป
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ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานผูข้ ายทาบันทึกเหตุการณ์ อนั เกี่ ยวกับการขายทอดตลาดไว้ ถ้า
ทรั พ ย์สิ น ที่ ข ายทอดตลาดมี ร าคาตั้ง แต่ ห้ า พัน บาทขึ้ น ไปให้ แ สดงจ านวนบุ ค คลซึ่ งมาฟั ง การขาย
ทอดตลาดผูส้ ู ้ราคาตลอดจนจานวนเงินที่สู้ราคากันเป็ นลาดับไว้ดว้ ย
ข้อ ๑๖ เมื่ อ การขายทอดตลาดบริ บู รณ์ แ ล้ว ถ้าผูซ้ ้ื อ ไม่ ช าระเงิ น ไม่ วางเงิ น มัด จ า
หรื อไม่ใช้เงินที่คา้ งชาระตามสัญญา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ าอีก
และแจ้งให้ผซู ้ ้ื อทราบกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะขายทอดตลาดด้วย เมื่อขายทอดตลาดครั้งหลัง
ได้เงิ นเท่าใด ให้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดออกก่อน และถ้ายังไม่คุม้ ราคาขายทอดตลาดครั้ง
ก่อน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดการเรี ยกร้องให้ผซู ้ ื่ อเดิมชาระเงินส่ วนที่ยงั ขาดนั้น
ข้อ ๑๗ การขายโดยวิธีอื่นตามข้อ ๘ วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นขายตามวิธีที่
เห็นสมควรและทาบันทึกเกี่ยวกับการขายนั้นไว้
ข้อ ๑๘ ถ้าทรัพย์สินที่จะขายมีดอกผลเกิ ดขึ้นระหว่างการยึด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ขายดอกผลนั้นได้ดว้ ย
ข้อ ๑๙ เมื่อได้เงินจากการขายแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหักค่าใช้จ่ายในการยึดค่าเช่า
สถานที่ เก็บ ค่าจ้างดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับการยึดและเก็บรักษาทรัพย์สินออกก่อน
เหลือเท่าใดจึงคืนให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน
ในกรณี ที่เจ้าของทรัพย์สินไม่มารับคืน ให้ถือเงินไว้แทนตัวทรัพย์สินและนาฝากคลัง
ในลักษณะเงินนอกงบประมาณ โดยให้นาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนา
เงินส่ งคลังของส่ วนราชการมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ เจ้าของทรั พ ย์สิ นมิ ไ ด้เรี ยกร้ อ งเอาเงิ น นั้น ภายในหนึ่ งปี นับ แต่ วนั ที่ มี ก าร
ประกาศกาหนดการรื้ อถอน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนาส่ งคลังตามระเบียบดังกล่าวโดยมิชกั ช้า
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖
พลเอกสิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ ในกรณี ที่ เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น เป็ น
ผูด้ าเนิ น การรื้ อ ถอนอาคาร วัส ดุ ก่ อ สร้ างที่ ถู ก รื้ อ ถอนรวมทั้ง สิ่ ง ของที่ ข นออกนอกจากอาคารที่ มี
การรื้ อถอนนั้น มาตรา ๔๒ วรรคห้า แห่ งพระราชบัญญัติค วบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บญ
ั ญัติ
ให้ เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น มี อ านาจยึด และเก็ บ รั ก ษาไว้ หรื อ ขายและถื อ เงิ น ไว้แทนตัวทรั พ ย์สิ น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงจึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศใน รจ. ๑๐๐/๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๖)

430

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒๑
---------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑๑) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะนาของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารอยูอ่ าศัย” หมายความว่า อาคารซึ่ งโดยปกติบุคคลใช้อยูอ่ าศัยได้ท้ งั กลางวันและ
กลางคืน ไม่วา่ จะเป็ นการอยูอ่ าศัยอย่างถาวรหรื อชัว่ คราว
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ ก่อสร้างติดต่อกันเป็ นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป
มีผนังร่ วมแบ่งอาคารเป็ นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็ นส่ วนใหญ่
“อาคารพาณิ ชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่ อประโยชน์ในการพาณิ ชยกรรมหรื อ
บริ ก ารธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ เครื่ อ งจัก รที่ มี ก าลัง การผลิ ต เที ย บได้ไ ม่ เกิ น ๕ แรงม้า และ
ให้ห มายความรวมถึ งอาคารอื่ น ใดที่ ก่ อสร้ างห่ างจากถนนหรื อทางสาธารณะไม่ เกิ น ๒๐.๐๐ เมตร
ซึ่งอาจใช้เป็ นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิ ชยกรรมได้
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ ง ส่ วนใดของอาคารที่ ใ ช้เป็ นโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ ใ ช้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการชุ ม นุ ม คนได้
โดยทั่ว ไป เพื่ อ กิ จ กรรมทางราชการ การเมื อ ง การศึ ก ษา การศาสนา การสั งคม การนัน ทนาการ
หรื อ การพาณิ ช ยกรรม เช่ น โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึ ก ษา หอสมุ ด
สนามกี ฬากลางแจ้ง สถานกี ฬาในร่ ม ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า สถานบริ การ ท่าอากาศยาน
อุ โมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานี รถ ท่ าจอดเรื อ โป๊ ะจอดเรื อ สุ ส าน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน
เป็ นต้น

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๙๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๖
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“อาคารพิ เศษ” หมายความว่า อาคารที่ ต้อ งการมาตรฐานความมั่น คงแข็ ง แรงและ
ความปลอดภัยเป็ นพิเศษ เช่นอาคารดังต่อไปนี้
(ก) โรงมหรสพ อัฒ จัน ทร์ หอประชุ ม หอสมุ ด หอศิ ล ป์ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานหรื อ
ศาสนสถาน
(ข) อู่เรื อ คานเรื อ หรื อท่าจอดเรื อ สาหรับเรื อขนาดใหญ่เกิน ๑๐๐ ตันกรอส
(ค) อาคารหรื อ สิ่ งที่ ส ร้ า งขึ้ นสู ง เกิ น ๑๕.๐๐ เมตร หรื อ สะพานหรื อ อาคารหรื อ
โครงหลัง คาช่ ว งหนึ่ งเกิ น ๑๐.๐๐ เมตร หรื อ มี ล ัก ษณะโครงสร้ า งที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ภยัน ตรายต่ อ
สาธารณชนได้
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรื อวัสดุกระจายแพร่ พิษหรื อรังสี ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
ข้ อ ๒ หลัก เกณฑ์ วิธี ก ารและเงื่ อนไขในการก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอนเคลื่ อนย้าย
ใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
หมวด ๑
การก่อสร้ างอาคาร
ข้ อ ๓ ในการก่ อ สร้ า งอาคาร ผู้ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ด าเนิ น การต้อ งด าเนิ น การ
ให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขแห่ งการอนุ ญ าต และต้องมี ผูค้ วบคุ มงานตามที่ ระบุ ชื่อไว้ในใบอนุ ญาตอยู่ ณ
ที่ ท าการก่ อ สร้ า ง ถ้า ผู้ค วบคุ ม งานไม่ อ ยู่ ต้อ งตั้ง ตัว แทนไว้ ทั้ง นี้ ไม่ ท าให้ ผู ้ค วบคุ ม งานหลุ ด พ้น
ความรั บผิด การสอบถามข้อเท็จจริ งหรื อค าสั่ งของนายช่ างหรื อนายตรวจที่ ได้ส อบถามหรื อสั่ งแก่
ผูค้ วบคุมงานหรื อตัวแทนนั้น ให้ถือว่าได้สอบถามหรื อสั่งแก่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตหรื อผูด้ าเนินการแล้ว
ข้ อ ๔ ในการก่ อสร้ างอาคารอยู่อาศัยสู งเกิ นสองชั้น ตึก แถว อาคารพาณิ ชย์โรงงาน
อาคารสาธารณะหรื ออาคารพิเศษ ก่อนเริ่ มลงมือก่อสร้าง ผูด้ าเนิ นการต้องติดป้ ายขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า
๐.๕๐ เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า ๑.๐๐ เมตร ในบริ เวณที่ได้รับอนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารและสามารถเห็นได้
โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้าง โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้
การก่อสร้างอาคารชนิด .......................................
จานวน .............. เพื่อใช้เป็ น ..............................
ใบอนุญาตเลขที่ ............. ลงวันที่ ........................
กาหนดแล้วเสร็ จในวันที่ ......................................
เจ้าของอาคาร ...................................................
ผูด้ าเนินการ ......................................................
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ผูค้ วบคุมงาน ................. เลขทะเบียน ก.ว. .........
ผูค้ วบคุมงาน ................. เลขทะเบียน ก.ส. .........
ข้ อ ๕ ในการก่อสร้างอาคารที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผูด้ าเนิ นการจะก่อสร้างได้ เมื่อได้
จัดให้มีสิ่งป้ องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินแล้ว
ข้ อ ๖ ผูด้ าเนิ นการต้องตรวจสอบและบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการก่ อสร้ าง
ให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยูเ่ สมอ
ในกรณี ที่ผคู ้ วบคุมงานเห็นว่าเครื่ องมือเครื่ องใช้หรื อวิธีการก่อสร้างที่ใช้ดาเนิ นการอยู่
อาจก่อให้เกิ ดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิต ร่ างกายหรื อทรั พย์สิน ผูค้ วบคุ มงานต้องแจ้งให้ผูด้ าเนิ นการ
ทราบเพื่ อ จัด การแก้ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ห รื อ วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ใ นสภาพที่
เหมาะสมและปลอดภัย
ข้ อ ๗ ผูด้ าเนิ นการจะต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิต
ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน
ในกรณี ที่ผดู้ าเนิ นการได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นให้ติดตั้ง กอง หรื อ เก็บ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ วัสดุ ก่อสร้ าง หรื อชิ้ นส่ วนโครงสร้ างในที่ สาธารณะเป็ นการชั่วคราวผูด้ าเนิ นการ
ต้องจัดให้มีการป้ องกันภยันตรายที่อาจเกิดต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินและติดตั้งไฟให้มีแสง
สว่างเพียงพอในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ ึนด้วย
ข้ อ ๘ วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาที่เกี่ยวกับการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน หรื อ
ความปลอดภัย ต้องมีลกั ษณะหรื อคุ ณสมบัติตามที่กาหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และรายการคานวณที่ได้รับอนุญาต
ในกรณี ที่ มี เหตุ อ ัน ควรสงสั ย ว่ า จะมี ก ารใช้ ว สั ดุ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งหรื อ มี ล ัก ษณะและ
คุ ณ สมบัติ ต่ า กว่า ที่ ก าหนดไว้ ให้ ผูไ้ ด้รับ อนุ ญ าต ผูด้ าเนิ น การหรื อ ผูค้ วบคุ ม งาน ส่ ง วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ในปริ มาณที่สมควรและโดยไม่คิดมูลค่าให้นายช่างตรวจสอบต่อไป
ข้ อ ๙ การทาฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กดหรื อตอก และการขุดดิน
ผูด้ าเนิ นการจะกระทาได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิ ตย์ข้ ึนถึ งพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทาในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ ึนต้องได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากนายช่าง
ข้ อ ๑๐ ในการก่ อสร้ า งอาคารที่ มี ค วามสู ง ตั้ง แต่ ๑๐.๐๐ เมตร ขึ้ น ไป ที่ มี ระยะราบ
วัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรื อที่ดินต่างเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองน้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
ความสู งของอาคารนั้น ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตหรื อผูด้ าเนิ นการต้องจัดให้มีร้ ัวชัว่ คราวสู งไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
เมตร ปิ ดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรื อที่ดินต่างเจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง และมีสิ่งป้ องกัน
วัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินด้วย
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ในกรณี ที่ ก่ อสร้ างอาคารตามวรรคหนึ่ งชิ ดที่ ดิน ต่ างเจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง หาก
ได้รับ ความยิน ยอมเป็ นหนัง สื อจากเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองที่ ดิน นั้น ว่าไม่ ต้องจัด ให้ มี ร้ ั วชั่วคราว
ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูด้ าเนินการไม่ตอ้ งจัดให้มีร้ ัวชัว่ คราวดังกล่าว
เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็ จ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตหรื อผูด้ าเนินการต้องรื้ อถอนรั้วชัว่ คราว
และสิ่ งป้ องกันวัสดุร่วงหล่นนั้นโดยพลัน
ข้ อ ๑๑ ในระหว่างการก่ อสร้ างอาคาร ผูด้ าเนิ นการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและ
ความปลอดภัยของนัง่ ร้ านที่สร้ างขึ้นเป็ นประจา โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่ อไว้ทุกเดือน
เก็บ ไว้ ณ สถานที่ ที่ ก่อสร้ าง เพื่ อให้นายช่ างหรื อนายตรวจตรวจดู ได้ การสร้ างนั่งร้ านต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) นั่งร้ านที่ ใช้สาหรับการก่อสร้ างอาคารที่สูงเกิ นห้าชั้นหรื อมีความสู งเกิ น ๒๑.๐๐
เมตร ผูด้ าเนิ น การต้องยื่น แผนผัง บริ เวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของนั่ง ร้ า น
ซึ่ งออกแบบคานวณโดยผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ วิศวกรรมควบคุ มตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อเป็ นหลักฐานก่อน จึงจะสร้างนัง่ ร้านดังกล่าวได้
(ข) นัง่ ร้ านที่ สร้ างด้วยโลหะรวมทั้งฐานรองรับนั่งร้ านต้องรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า
สองเท่ า ของน้ าหนั ก บรรทุ ก สู ง สุ ด ที่ บ รรทุ ก บนนั่ ง ร้ า นนั้ นและไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ เท่ า ส าหรั บ นั่ ง ร้ า น
ที่สร้างด้วยไม้
ข้ อ ๑๒ ก่ อนเริ่ ม ลงมื อก่ อสร้ างอาคาร ผูด้ าเนิ นการต้องส ารวจรายละเอี ย ดตาแหน่ ง
ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรื อสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ท่อประปา
สายเคเบิล เป็ นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อป้ องกันมิให้เกิ ดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิต
ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน
ข้ อ ๑๓ เมื่ อ มี ก ารขุ ด ดิ น ในบริ เวณที่ ติ ด ต่ อ กั บ ที่ ส าธารณะหรื อในที่ ส าธารณะ
ผู ้ด าเนิ นการต้ อ งจัด ให้ มี สิ่ งกั น ตกหรื อราวกั้ นรอบบริ เวณนั้ นและติ ด ตั้ งป้ ายเตื อ นอั น ตราย
เพื่ อ ความปลอดภัย ของประชาชน รวมทั้ง ติ ด ตั้ง ไฟให้ มี แ สงสว่า งเพี ย งพอหรื อ ไฟสั ญ ญาณสี แดง
กระพริ บเตือนอันตรายจานวนพอสมควรในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ ึนด้วย
ข้ อ ๑๔ เมื่ อมี ก ารขุดดิ นในบริ เวณที่ ใกล้หรื อติ ดต่อกับ ที่ ส าธารณะห้ามผูด้ าเนิ นการ
กองดิ น บนที่ ส าธารณะและขุ ดเซาะดิ น ล้ า เขตที่ ส าธารณะนั้น เว้น แต่ จะได้รับ อนุ ญ าตเป็ นหนังสื อ
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๑๕ เมื่ อ มี ก ารขุ ด ดิ น ในบริ เวณที่ ใ กล้ห รื อ ชิ ด อาคาร ถนน หรื อ ก าแพง ลึ ก จน
อาจเป็ นอัน ตรายแก่ อ าคาร ถนน หรื อ ก าแพงนั้น ผูด้ าเนิ น การต้อ งจัด ให้ มี ค้ า ยัน เข็ ม พื ด หรื อ ฐาน
รากเสริ ม ตามความจาเป็ นเพื่ อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบแก้ไ ขค้ ายัน เข็มพื ด และฐานราก
ดังกล่าวให้มีสภาพมัน่ คงและปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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ข้ อ ๑๖ การกองวัสดุ เช่ น หิ น ทราย หรื อดิน เป็ นต้น ในบริ เวณที่ใกล้หรื อชิ ดขอบบ่อ
ที่ขุด ผูด้ าเนิ นการต้องกองห่ างจากขอบบ่อพอสมควร เพื่ อป้ องกันมิ ให้ผนังบ่อเสี ยหายและมิ ให้วสั ดุ
ร่ วงหล่นที่จะเป็ นอันตรายแก่ผขู ้ ดุ ได้
ข้ อ ๑๗ ผูด้ าเนิ นการต้องจัดให้มีหมวกแข็ง ภายในหมวกต้องมีรองในหมวกที่ทาด้วย
หนัง พลาสติ ก ผ้า หรื อ วัส ดุ อื่ น เพื่ อป้ องกัน ภยัน ตรายต่ อ ศี ร ษะให้ แ ก่ ผูซ้ ่ ึ งได้รับ อนุ ญ าตให้ เข้าไป
อยูใ่ นบริ เวณที่ก่อสร้างอาคาร
ข้ อ ๑๘ ห้ามผูด้ าเนิ นการนาเครื่ องมือที่เป็ นสื่ อไฟฟ้ าไปใช้ปฏิ บตั ิงานใกล้ส ายไฟฟ้ า
แรงสู งหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง เว้นแต่จะได้รับกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) มีแผงฉนวนกั้นระหว่างส่ วนที่มีกระแสไฟฟ้ าแรงสู งกับเครื่ องมือนั้น
(ข) เครื่ องมือนั้นได้ต่อสายดินไว้เรี ยบร้อยแล้ว
(ค) สายไฟฟ้ าแรงสู งหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู งนั้นได้หุม้ ฉนวนอย่างดีแล้ว
(ง) ได้ตดั กระแสไฟฟ้ าออกจากสายไฟฟ้ าแรงสู งหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู งนั้นแล้ว
ข้ อ ๑๙ ผูด้ าเนิ นการต้องใช้โซ่ เชื อก ลวดสะลิ ง รอกที่ ใช้งานปั้ นจัน่ หรื อลิ ฟต์ส่งของ
ที่มีสภาพแข็งแรงและมีขนาดพอที่จะใช้ในการยก การวาง และยกน้ าหนักสิ่ งของให้ลอยตัวอยูท่ ี่จุดหนึ่ ง
จุดใดได้โดยปลอดภัย
ข้ อ ๒๐ เมื่ อ หยุด การใช้ป้ ั นจั่น หรื อ ลิ ฟ ต์ส่ ง ของประจ าวัน ผูด้ าเนิ น การต้อ งจัด ให้
มีการป้ องกันมิให้ป้ ั นจัน่ หรื อลิฟต์ส่งของนั้นเลื่ อน ล้มหรื อหมุน อันอาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพชี วิต
ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน
ข้ อ ๒๑ ผูด้ าเนิ นการต้องจัดให้มีผคู้ วบคุมที่มีความชานาญควบคุมการใช้เครื่ องมือกล
เครื่ องกลจัก ร หรื อเครื่ องจัก รกล และต้องตรวจสอบและบ ารุ งรั กษาให้อยู่ในสภาพที่ เหมาะสมและ
ปลอดภัยกับการใช้งานอยูเ่ สมอ
ข้ อ ๒๑ ทวิ๒ ในกรณี ที่ มี ก ารติ ด ตั้ง ลู ก กรง เหล็ก ดัด หรื อสิ่ ง อื่ น ที่ มี ล ัก ษณะท านอง
เดี ย วกัน ที่ ป ระตู หน้ า ต่ า งหรื อ ที่ ด้ า นนอกหรื อ ด้า นในของอาคารตั้ง แต่ ช้ ั น ที่ ส องขึ้ นไป อัน เป็ น
การกี ดขวางการหนี ออกจากอาคาร หรื อการช่ วยเหลือผูท้ ี่อยู่ในอาคารเมื่อเกิ ดอัคคีภยั โดยไม่มีช่องทาง
อื่นที่จะออกสู่ ภายนอกได้ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตหรื อผูด้ าเนิ นการจัดให้มีช่องทางที่เปิ ดออกสู่ ภายนอก
ได้ทนั ที ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๐.๐๖ เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า ๐.๘๐ เมตร อย่างน้อยหนึ่ งช่องทางในแต่ละ
ชั้นของอาคารหรื อของคูหา

๒

ข้อ ๒๑ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
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หมวด ๒
การดัดแปลงอาคาร
ข้ อ ๒๒ ให้ น าหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขในการก่ อสร้ า งอาคารตามหมวด ๑
มาใช้บงั คับแก่การดัดแปลงอาคารโดยอนุโลม

หมวด ๓
การรื้อถอนอาคาร
ข้ อ ๒๓ ผู ้ค วบคุ ม งานต้อ งศึ ก ษารายละเอี ย ดโครงสร้ า งของอาคารที่ จ ะรื้ อถอน
รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูด้ าเนิ นการให้เป็ นไป
ตามขั้นตอน วิธี ก าร และมี ค วามปลอดภัยในการรื้ อถอนอาคารตามที่ ได้รับ อนุ ญ าต ถ้าผูด้ าเนิ นการ
ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ หรื ออาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน
ผูค้ วบคุมงานต้องให้ผดู้ าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรื อให้มีความปลอดภัย
ข้ อ ๒๔ ก่อนรื้ อถอนอาคารส่ วนใด ผูด้ าเนิ นการต้องตรวจสอบและหาวิธีการป้ องกัน
สิ่ ง บริ ก ารสาธารณะ เช่ น ไฟฟ้ า โทรศัพ ท์ ประปา หรื อท่ อก๊ าซ เป็ นต้น และส่ วนต่ างๆ ของอาคาร
ที่ อาจตกหล่ น เพื่ อมิ ให้เกิ ดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินในขณะที่ ร้ื อถอนอาคาร
ส่ วนนั้น
ข้ อ ๒๕ ในระหว่างการรื้ อถอนอาคาร ผูด้ าเนิ นการต้องติ ดตั้งป้ ายเตื อนอันตรายและ
ต้อ งแสดงขอบเขตการรื้ อ ถอนอาคารพร้ อ มด้ว ยไฟสั ญ ญาณสี แ ดงกระพริ บ เตื อ นอัน ตรายจานวน
พอสมควรไว้รอบบริ เวณที่จะรื้ อถอน เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่ งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริ เวณนั้น
และต้องจัดให้มีพนักงานสาหรับห้ามบุคคลซึ่ งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริ เวณดังกล่าว รวมทั้งดูแล
ความเรี ยบร้อยของป้ ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย
การรื้ อถอนอาคาร ผูด้ าเนิ นการจะกระทาได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึ ง
พระอาทิ ต ย์ต ก ถ้า จะกระท าในเวลาระหว่า งพระอาทิ ต ย์ต กถึ ง พระอาทิ ต ย์ข้ ึ น ต้อ งได้รั บ อนุ ญ าต
เป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอด้วย
ข้ อ ๒๖ การรื้ อถอนอาคารที่ ใกล้หรื อติ ดต่ อกับ ที่ ส าธารณะ อาคารอื่น หรื อที่ ดินต่าง
เจ้า ของหรื อ ผู้ค รอบครองน้ อ ยกว่ า ๒.๐๐ เมตร ผู ้ด าเนิ น การต้อ งจัด ให้ มี ก ารป้ องกัน ฝุ่ นละออง
และเศษวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน
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ข้ อ ๒๗ การรื้ อ ถอนอาคารที่ มี ค วามสู งเกิ น ๑๕.๐๐ เมตร และอยู่ห่ างจากทางหรื อ
ที่สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร ผูด้ าเนิ นการต้องจัดให้มีสิ่งป้ องกันวัสดุ ที่อาจร่ วงหล่ น
คลุมทางหรื อที่สาธารณะนั้น ถ้ามีทางเดินเท้าตามแนวทางหรื อที่สาธารณะ ผูด้ าเนินการต้องสร้างหลังคา
ที่มนั่ คงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอที่ จะป้ องกันเศษวัสดุ ที่อาจร่ วงหล่นเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ
ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน ตลอดแนวของอาคารที่จะรื้ อถอนนั้นด้วย
ข้ อ ๒๘ การรื้ อถอนผนังอาคารด้านนอกที่ สูงจากพื้นดิ นเกิ น ๘.๐๐ เมตร และอยู่ห่าง
จากอาคารอื่น ทาง หรื อที่สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่าความสู งของอาคาร ผูด้ าเนิ นการต้องจัดให้มี
แผงรับวัสดุ ที่อาจร่ วงหล่นจากการรื้ อถอนตลอดแนวด้านนอกของผนังของอาคารด้านนั้นแผงรับวัสดุ
ดังกล่าวต้องมีความมัน่ คงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอที่ จะสามารถรองรับวัสดุ ที่ร่วงหล่นได้ และ
ต้องติดตั้งให้เอียงลาดเพื่อป้ องกันวัสดุที่ร่วงหล่นกระเด็นออกมานอกแผงหรื อกองค้างอยูใ่ นแผงรับนั้น
ข้ อ ๒๙ การขนถ่ายวัสดุ ที่ร้ื อถอนลงจากที่สูงมาสู่ ที่ต่า ผูด้ าเนิ นการต้องกระทา โดยใช้
รางหรื อสายพานเลื่ อนที่ มีความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหล่ น สาหรั บการขนถ่ ายวัส ดุ
โดยลิ ฟ ต์ส่ ง ของหรื อ ปั้ นจัน่ หรื อ โยนหรื อ ทิ้ ง เป็ นต้น ผูด้ าเนิ น การจะกระท าได้ต่ อ เมื่ อ ได้จดั ให้ มี
การป้ องกันภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินแล้ว
ห้ามผูด้ าเนินการกองวัสดุที่ร้ื อถอนไว้บนพื้นหรื อส่ วนของอาคารที่สูงกว่าพื้นดิน

หมวด ๔
การเคลือ่ นย้ ายอาคาร
ข้ อ ๓๐ ผูค้ วบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารที่จะเคลื่อนย้ายรวมทั้ง
สภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบ และต้องควบคุ มการปฏิ บ ัติงานของผูด้ าเนิ น การให้เป็ นไปตาม
ขั้นตอน วิธีการ และมี ความมัน่ คง แข็งแรง และความปลอดภัยในการเคลื่ อนย้ายอาคารตามที่ ได้รับ
อนุ ญาต ถ้าผูด้ าเนิ นการปฏิ บตั ิ ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ หรื ออาจก่อให้เกิ ดภยันตรายต่อสุ ขภาพ
ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน ผูค้ วบคุมงานต้องให้ผดู ้ าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรื อให้มีความปลอดภัย
ข้ อ ๓๑ ก่ อ นเคลื่ อ นย้ายอาคาร ผูด้ าเนิ น การต้อ งตรวจสอบและหาวิ ธี ก ารป้ องกัน
สิ่ ง บริ ก ารสาธารณะ เช่ น ไฟฟ้ า โทรศัพ ท์ ประปา หรื อท่ อก๊ าซ เป็ นต้น และส่ วนต่ างๆ ของอาคาร
ที่อาจตกหล่น เพื่อมิให้เกิดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินในขณะที่เคลื่อนย้ายอาคาร
ข้ อ ๓๒ ในระหว่ า งที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ โครงสร้ า งของอาคาร เช่ น ตัด สกัด รื้ อ
หรื อถอน เป็ นต้น เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายอาคารไปจากที่ต้ งั เดิม และในระหว่างที่เชื่ อมต่อหรื อติดตั้ง
โครงสร้างของอาคารที่เคลื่ อนย้ายในสถานที่ใหม่ รวมทั้งในระหว่างการเคลื่ อนย้ายอาคารผูด้ าเนิ นการ
ต้องติดตั้งป้ ายเตือนอันตรายพร้อมด้วยไฟสัญญาณสี แดงกระพริ บเตือนอันตรายไว้รอบบริ เวณดังกล่าว
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โดยมี จานวนและระยะห่ างจากอาคารพอสมควร เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่ งไม่มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องเข้าไป
ในบริ เวณนั้น และต้องจัดให้ มี พ นัก งานส าหรั บ ห้ ามบุ ค คลซึ่ งไม่ มี หน้าที่ เกี่ ยวข้องเข้าไปในบริ เวณ
ดังกล่าว รวมทั้งดูแลความเรี ยบร้อยของป้ ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย
การเคลื่อนย้ายอาคาร ผูด้ าเนินการจะกระทาได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึง
พระอาทิ ต ย์ต ก ถ้า จะกระท าในเวลาระหว่า งพระอาทิ ต ย์ต กถึ ง พระอาทิ ต ย์ข้ ึ น ต้อ งได้รั บ อนุ ญ าต
เป็ นหนังสื อจากนายช่าง
ข้ อ ๓๓ การเคลื่ อ นย้ายอาคาร ผูด้ าเนิ น การจะต้อ งไม่ ก ระท าการใดๆ อัน อาจเป็ น
ภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน
ในกรณี ที่ ผู ้ด าเนิ น การได้รั บ อนุ ญ าตจากเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น ให้ ติ ด ตั้ง กอง หรื อ
เก็บเครื่ องมือเครื่ องใช้ วัสดุก่อสร้าง หรื อชิ้นส่ วนโครงสร้างในที่สาธารณะเป็ นการชัว่ คราวผูด้ าเนิ นการ
ต้องจัดให้มีการป้ องกันภยันตรายที่ อาจเกิ ดต่อสุ ขภาพ ชี วิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินและติดตั้งไฟให้มี
แสงสว่างเพียงพอในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ ึนด้วย

หมวด ๕
การใช้ หรือเปลีย่ นการใช้ อาคาร
ข้ อ ๓๔ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุ มการใช้ตอ้ งดู แลรัก ษาและ
ซ่ อมแซมอาคารให้ อ ยู่ใ นสภาพที่ ม ั่น คง แข็งแรง ปลอดภัย ถู ก สุ ข ลัก ษณะ และมิ ใ ห้ เกิ ด ภยัน ตราย
ต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินตลอดเวลาที่ใช้อาคานั้น
ข้ อ ๓๕ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุ มการใช้ตอ้ งใช้หรื อยินยอม
ให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าว โดยมิ ให้มีการกระทาที่ อาจก่อให้เกิ ดเหตุราคาญหรื อกระทบกระเทือน
ต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน
ข้ อ ๓๖ ในกรณี ที่ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารที่ ไ ม่ เป็ นอาคารประเภทควบคุ ม
การใช้ จะใช้หรื อยินยอมให้บุค คลใดใช้อาคารดังกล่ าวเป็ นอาคารประเภทควบคุ มการใช้และได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้นาข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นาวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับ
กิจการหนึ่งไปใช้เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วัน ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
พลเอก สิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากมาตรา ๘ (๑๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บญั ญัติให้รัฐมนตรี โดยคา แนะนา ของคณะกรรมการ
ควบคุ ม อาคารมี อ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขในการก่ อ สร้ า ง
ดัด แปลง รื้ อถอน เคลื่ อ นย้าย ใช้ห รื อ เปลี่ ย นการใช้อ าคาร เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความมั่น คงแข็ง แรง
ความปลอดภัย การป้ องกัน อัค คี ภ ัย การสาธารณสุ ข การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม การผัง เมื อ ง
การสถาปั ตยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
----------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา๓๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒(๒) ตามกฎกระทรวงนี้ คือ
(๑) อาคารสาหรับใช้เพื่อกิจการพาณิ ชยกรรม
(๒) อาคารใช้สาหรับเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
(๓) อาคารสาหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา
(๔) อาคารสาหรับใช้เป็ นหอประชุม
(๕) อาคารสาหรับใช้เป็ นสานักงานหรื อที่ทาการ
ข้ อ ๒ อาคารส าหรั บ ใช้ เพื่ อ กิ จ การพาณิ ช ยกรรม ได้แ ก่ อ าคารใช้ เพื่ อ ประโยชน์
ในการประกอบกิจการค้าหรื อธุ รกิจที่มีพ้นื ที่สาหรับประกอบกิจการตั้งแต่แปดสิ บตารางเมตรขึ้นไป
ข้ อ ๓ อาคารส าหรั บ ใช้เพื่ อกิ จ การอุ ต สาหกรรม ได้แ ก่ อ าคารที่ ใ ช้เพื่ อ ประโยชน์
ในการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่ องจักรในการผลิตมีกาลังรวมกันหรื อกาลังเทียบเท่าตั้งแต่
ห้าแรงม้าขึ้นไป
ข้ อ ๔ อาคารส าหรั บ ใช้ เพื่ อ กิ จ การการศึ ก ษา ได้ แ ก่ อ าคารที่ ใ ช้ เป็ นสถานที่
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาที่มีพ้นื ที่สาหรับประกอบกิจการตั้งแต่แปดสิ บตารางเมตรขึ้นไป
ข้ อ ๕ อาคารสาหรับใช้เป็ นหอประชุ ม ได้แก่อาคารที่ใช้เป็ นที่ชุมชนหรื อประชุ มที่มี
พื้นที่ต้ งั แต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป
ข้ อ ๖ อาคารสาหรับใช้เป็ นที่สานักงานหรื อที่ ทาการ ได้แก่อาคารที่ใช้เป็ นสานักงาน
หรื อที่ทาการที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป
ข้ อ ๗ ในการคิดคานวณพื้นที่ ให้นาพื้นที่ที่เกี่ ยวเนื่ องกับกิ จการและอยู่ภายในอาคารนั้น
มารวมคานวณด้วย
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ในกรณี ที่พ้ืนที่ ตามวรรคหนึ่ งอยู่ในตึ กแถวหรื อห้องแถว ให้นาพื้นที่ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
กิจการในแต่ละห้องหรื อแต่ละคูหามาคานวณรวมกัน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
พลเอก สิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดลักษณะ
ของอาคารสาหับใช้ เพื่อกิจการพาณิ ชย์กรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา และเพื่อกิจการอื่น ที่จะให้
เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่ มาตรา
๓๒(๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดัง กล่ า วบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก าหนดโดยกฎกระทรวง จึ ง จ าเป็ นต้อ งออก
กฎกระทรวงนี้
(ประกาศ ในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒๑
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๒) และ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะนาของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“แรงประลัย” หมายความว่า แรงขนาดที่จะทาให้วตั ถุน้ นั แตกแยกออกห่ างจากกันเป็ น
ส่ วนหรื อทลายเข้าหากัน
“แรงดึง” หมายความว่า แรงที่จะทาให้วตั ถุแยกออกห่างจากัน
“แรงอัด” หมายความว่า แรงที่จะทาให้วตั ถุทลายเข้าหากัน
“แรงดัด” หมายความว่า แรงที่จะทาให้วตั ถุโค้งหรื อโก่งตัว
“แรงลม” หมายความว่า แรงของลมที่กระทาต่อโครงสร้าง
“แรงเฉือน” หมายความว่า แรงที่จะทาให้วตั ถุขาดออกจากกันดุจกรรไกรตัด
“แรงดึ งประลัย” หมายความว่า แรงดึ งขนาดที่ จะท าให้วตั ถุ น้ นั แยกออกห่ างจากกัน
เป็ นส่ วน
“แรงอัดประลัย” หมายความว่า แรงอัดขนาดที่จะทาให้วตั ถุน้ นั ทลายเข้าหากัน
“แรงอัดประลัยของคอนกรี ต” หมายความว่า แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทาให้แท่ง
คอนกรี ตทรงกระบอกที่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ เซนติเมตร สู ง ๓๐ เซนติเมตร อายุยี่สิบแปดวันทลาย
เข้าหากัน
“หน่วยแรง” หมายความว่า แรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงนั้น
“หน่ วยแรงพิ สู จน์ ” หมายความว่า หน่ วยแรงดึ งที่ ได้จากการลากเส้ นตรงที่ จุด ๐.๒
ใน ๑๐๐ ส่ วนของความเครี ยด ให้ข นานกับ ส่ วนที่ เป็ นเส้ นตรงของเส้ นแสดงความสั ม พันธ์ ระหว่าง
หน่วยแรงดึงและความเครี ยดไปตัดกับเส้นนั้น
“หน่วยแรงฝื ด” หมายความว่า หน่วยแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวเข็มกับดิน
๑

ราชกจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๔๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐/๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๗
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“หน่ วยแรงที่ขีดปฏิ ภาค” หมายความว่า หน่ วยแรงที่จุดสู งสุ ดของส่ วนที่ เป็ นเส้นตรง
ของเส้นแสดงวามสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครี ยด
“ความเครี ยด” หมายความว่า อัตราส่ วนของส่ วนยืดหรื อส่ วนหดของวัส ดุ ที่ รับ แรง
ต่อความยาวเดิมของวัสดุน้ นั
“กาลังคราก” หมายความว่า หน่วยแรงดึงที่วสั ดุเริ่ มยืดโดยไม่ตอ้ งเพิ่มแรงดึงขึ้นอีก
“ส่ วนปลอดภัย” หมายความว่า ตัวเลขที่ใช้หารหน่ วยแรงประลัยลงให้ถึงขนาดที่จะใช้ได้
ปลอดภัย สาหรับวัสดุที่มีกาลังครากหรื อหน่ วยแรงพิสูจน์ ให้ใช้ค่ากาลังครากหรื อหน่ วยแรงพิสูจน์น้ นั
แทนหน่วยแรงประลัย
“น้ าหนักบรรทุกจร” หมายความว่า น้ าหนักที่กาหนดว่าจะเพิ่มขึ้นบนอาคารนอกจาก
น้ าหนักของตัวอาคารนั้นเอง
“น้ าหนั ก บรรทุ ก ประลัย ” หมายความว่ า น้ าหนั ก บรรทุ ก สู ง สุ ดที่ ก าหนดให้ ใ ช้
ในการคานวณตามทฤษฎีกาลังประลัย
“ส่ วนต่างๆ ของอาคาร” หมายความว่า ส่ วนของอาคารที่จะต้องแสดงรายการคานวณ
การรับน้ าหนักและกาลังต้านทาน เช่น แผ่นพื้น คาน เสา และรากฐาน เป็ นต้น
“คอนกรี ต” หมายความว่า วัสดุ ที่ประกอบขึ้นด้วยส่ วนผสมของปูนซี เมนต์ มวลผสม
ละเอียด เช่น ทราย มวลผสมหยาบ เช่น หินหรื อกรวด และน้ า
“คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ” หมายความว่า คอนกรี ตที่มี เหล็กเสริ มฝั งภายในให้ทาหน้าที่
รับแรงได้มากขึ้น
“คอนกรี ตอัดแรง” หมายความว่า คอนกรี ตที่มีเหล็กเสริ มอัดแรงฝังภายในที่ทาให้เกิ ด
หน่วยแรงที่มีปริ มาณพอจะลบล้างหน่วยแรงอันเกิดจากน้ าหนักบรรทุก
“เหล็กเสริ ม” หมายความว่า เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรี ตเพื่อเสริ มกาลังขึ้น
“เหล็กเสริ มอัดแรง” หมายความว่า เหล็กเสริ มกาลังสู งที่ใช้ฝังในเนื้ อคอนกรี ตอัดแรง
อาจเป็ นลวดเส้นเดียว ลวดพันเกลียว หรื อลวดเหล็กกลุ่มก็ได้
“เหล็กข้ออ้อย” หมายความว่า เหล็กเสริ มที่มีบ้ งั และหรื อมีครี บที่ผวิ
“เหล็กขวั้น” หมายความว่า เหล็กเสริ มที่บิดเป็ นเกลียว
“เหล็กหล่อ” หมายความว่า เหล็กที่มีธาตุถ่านผสมอยูต่ ้ งั แต่ร้อยละ ๒ ขึ้นไปโดยน้ าหนัก
“เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ” หมายความว่า เหล็กที่ผลิ ตออกมามีหน้าตัดเป็ นรู ปลักษณะ
ต่าง ๆ ใช้ในงานโครงสร้าง
“ไม้เนื้ ออ่ อน” หมายความว่า ไม้ที่ ไ ม่ ค งทนต่ อ ดิ น ฟ้ าอากาศและตัวสั ตว์ เช่ น มอด
ปลวก เป็ นต้น และหรื อมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔ เช่น ไม้ยาง หรื อไม้ตะแบก เป็ นต้น
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“ไม้เนื้ อปานกลาง” หมายความว่า ไม้ที่คงทนต่อดิ นฟ้ าอากาศและตัวสัตว์ เช่ น มอด
ปลวก เป็ นต้น ได้ดีตามสภาพอัน สมควร และหรื อ มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ระบุ ไ ว้ในข้อ ๑๔ เช่ น ไม้ส น
เป็ นต้น
“ไม้เนื้ อแข็ง” หมายความว่า ไม้ที่คงทนต่อดิ นฟ้ าอากาศและตัวสัตว์ เช่ น มอด ปลวก
เป็ นต้น ได้ดี ต ามสภาพอัน สมควร และหรื อ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ ๑๔ เช่ น ไม้เต็ งหรื อ
ไม้ตะเคียนทอง เป็ นต้น
“ดิน” หมายความว่า วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเป็ นเปลือกโลก เช่น หิ น กรวด ทราย ดิน
เหนียว เป็ นต้น
“กรวด” หมายความว่า ก้อนหิ นที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน ๓ มิลลิเมตร
“ทราย” หมายความว่า ก้อนหิ นเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร
“ดินดาน” หมายความว่า ดินตะกอนของกรวด ทราย ดินเหนี ยว มี น้ าปูนเป็ นเชื้ อประสาน
มีลกั ษณะแข็งยากแก่การขุด
“หินดินดาน” หมายความว่า หิ นที่มีเนื้ อละเอียดมาก ประกอบด้วยดินเหนียวหรื อทราย
อัดตัวแน่นเป็ นชั้นบางๆ จะมีเชื้อประสานหรื อไม่ก็ได้
“หินปูน” หมายความว่า หิ นเนื้อแน่นละเอียดทึบมีสีต่าง ๆ กัน ประกอบด้วยแร่ แคลไซท์
“หิ น ทราย” หมายความว่ า หิ น เนื้ อ หยาบ ประกอบด้ ว ยเม็ ด ทรายยึ ด ตัว แน่ น ด้ว ย
เชื้อประสาน
“หิ นอัคนี ” หมายความว่า หิ นเนื้ อหยาบเกิ ดจากการเย็นตัวของหิ นละลายใต้พ้ืนโลก
ประกอบด้วยแร่ เฟลด์สปาร์ แร่ ควอตซ์ เป็ นส่ วนใหญ่ มีลกั ษณะแข็งแกร่ ง
“เสาเข็ม” หมายความว่า เสาที่ตอกหรื อหล่ออยูใ่ นดินเพื่อรับน้ าหนักบรรทุกของอาคาร
“พื้นผิวประสิ ท ธิ ผลของเสาเข็ม” หมายความว่า ผลคู ณของความยาวของเสาเข็ม กับ
ความยาวของเส้นล้อมรู ปที่ส้ นั ที่สุดของหน้าตัดปกติของเสาเข็มนั้น
“ฐานราก” หมายความว่า ส่ วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ าหนักอาคารลงสู่ ดิน
“กาลังแบกทานของดิ น ” หมายความว่า ความสามารถที่ ดินจะรั บ น้ าหนักได้ โดยมี
การทรุ ดตัวขนาดที่ไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่อาคาร
“กาลังแบกทานของเสาเข็ม” หมายความว่า ความสามารถที่ เสาเข็มจะรั บน้ าหนักได้
โดยมีการทรุ ดตัวไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
“วัสดุทนไฟ”๒ หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็ นเชื้อเพลิง

๒

ข้อ ๑ นิยามคาว่า “วัสดุทนไฟ” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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“วัสดุติดไฟ”๓ หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่เป็ นเชื้อเพลิง
“พื้น”๔ หมายความว่า พื้นที่ของอาคารซึ่ งบุคคลเข้าอยูห่ รื อใช้สอยได้ภายในขอบเขต
ของคานหรื อตงที่ รับพื้ น หรื อภายในพื้ นนั้น หรื อภายในขอบเขตของผนังอาคาร รวมทั้งเฉลี ยงหรื อ
ระเบียงด้วย
“ฝา”๕ หมายความว่า ส่ วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่ งกั้นแบ่งพื้นภายในอาคารให้เป็ นห้องๆ
“ผนัง”๖ หมายความว่า ส่ วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่ งกั้นด้านนอกหรื อระหว่างหน่ วยของ
อาคารให้เป็ นหลักหรื อเป็ นหน่วยแยกจากกัน
“โครงสร้างหลัก”๗ หมายความว่า ส่ วนประกอบของอาคารที่เป็ นเสา คาน ตง หรื อพื้น
ซึ่ งโดยสภาพถือได้วา่ มีความสาคัญต่อความมัน่ คงแข็งแรงของอาคารนั้น
“อาคารสู ง”๘ หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้โดยมีความสู ง
ตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้ นไป การวัดความสู งของอาคารให้วดั จากระดับ พื้นดิ นที่ ก่อสร้ างถึ งพื้นดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสู งสุ ด
“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”๙ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้ างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรื อส่ วนหนึ่ ง
ส่ วนใดของอาคารเป็ นที่ อยู่อาศัย หรื อประกอบกิ จการประเภทเดี ย วหรื อ หลายประเภท โดยมี พ้ื น ที่
รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓

ข้อ ๑ นิยามคาว่า “วัสดุติดไฟ” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๔
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “พื้น” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕

ข้อ ๑ นิยามคาว่า “ฝา” เพิม่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๖
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “ผนัง” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “โครงสร้างหลัก” เพิม่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๘
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “อาคารสู ง” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๙
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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“อาคารขนาดใหญ่”๑๐ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้ างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรื อส่ วนหนึ่ ง
ส่ วนใดของอาคารเป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อเป็ นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรื อหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใดในหลังเดี ยวกันเกิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรื ออาคารที่มีความสู งตั้งแต่
๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสู งของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสู งสุ ด
“โรงแรม”๑๑ หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ ใช้เป็ นโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“อาคารชุด”๑๒ หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
“โรงมหรสพ”๑๓ หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นโรงมหรสพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
“สถาบันที่เชื่ อถือได้”๑๔ หมายความว่า ส่ วนราชการหรื อบริ ษทั จากัดที่มีวตั ถุประสงค์
ในการให้คาปรึ กษาแนะนาด้านวิศวกรรม ซึ่ งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมเป็ นผู ้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแนะน า และลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองผลการตรวจสอบ
งานวิศวกรรมควบคุม
ข้ อ ๒ อาคารและส่ วนต่างๆ ของอาคารจะต้องมีความมัน่ คงแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนัก
ตัวอาคารเอง และน้ าหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรื อเกิดขึ้นจริ งได้โดยไม่ให้ส่วนใดๆ ของอาคารต้องรับ
หน่ วยแรงมากกว่าที่ กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ มีเอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน่ คง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ แต่ท้ งั นี้ไม่รวมถึงหน่วยแรงที่กาหนดไว้ในข้อ ๖

๑๐

ข้อ ๑ นิยามคาว่า “อาคารขนาดใหญ่” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “โรงแรม” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๒
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “อาคารชุด” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๓
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “โรงมหรสพ” เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔
ข้อ ๑ นิยามคาว่า “สถาบันที่เชื่อถือได้” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๓ ในการค านวณส่ วนต่ างๆ ของอาคารที่ ป ระกอบด้วยอิ ฐหรื อคอนกรี ต บล็อ ก
ประสานด้ว ยวัส ดุ ก่ อ ให้ ใ ช้ห น่ วยแรงอัด ได้ไ ม่ เกิ น ๐.๘ เมกาปาสกาล (๘ กิ โลกรั ม แรงต่ อ ตาราง
เซนติเมตร)
ข้ อ ๔ ในการค านวณส่ วนต่ าง ๆ ของอาคารที่ ป ระกอบด้วยคอนกรี ตไม่ เสริ ม เหล็ ก
ให้ใช้หน่ วยแรงอัดได้ไม่เกิ นร้ อยละ ๓๓.๓ ของหน่ วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ต แต่ตอ้ งไม่เกิ น ๖
เมกาปาสกาล (๖๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ข้ อ ๕ ในการค านวณส่ ว นต่ า ง ๆ ของอาคารที่ ป ระกอบด้ว ยคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ตามทฤษฎีอีลาสติกหรื อหน่วยแรงปลอดภัย ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดของคอนรี ตไม่เกินร้อยละ ๓๗.๕ ของ
หน่ วยแรงอัด ประลัย ของคอนกรี ต แต่ ต้อ งไม่ เกิ น ๖.๕ เมกาปาสกาล (๖๕ กิ โลกรั ม แรงต่ อ ตาราง
เซนติเมตร)
ข้ อ ๖ ในการค านวณส่ ว นต่ า ง ๆ ของอาคารที่ ป ระกอบด้ว ยคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ตามทฤษฎี อีล าสติ ก หรื อหน่ วยแรงปลอดภัย เหล็ก เสริ ม คอนกรี ตที่ ใช้ตอ้ งมี ก าลังครากตั้งแต่ ๒๔๐
เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิ โ ลกรั ม แรงต่ อ ตารางเซนติ เมตร) และให้ ใ ช้ค่ า หน่ ว ยแรงของเหล็ ก เสริ ม
คอนกรี ตได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
(๑) แรงดึง
(ก) เหล็กเส้นกลมผิวเรี ยบที่มีกาลังครากตั้งแต่ ๒๔๐ เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัม
แรงต่ อ ตารางเซนติ เมตร) ขึ้ น ไปให้ ใช้ไ ม่ เกิ น ๑๒๐ เมกาปาสกาล (๑,๒๐๐ กิ โลกรั ม แรงต่ อ ตาราง
เซนติเมตร)
(ข) เหล็กข้ออ้อยที่ มีกาลังครากตั้งแต่ ๒๔๐ เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิ โลกรั มแรงต่อ
ตารางเซนติ เมตร) ขึ้ นไป แต่ ไม่ ถึง ๓๕๐ เมกาปาสกาล (๓,๕๐๐ กิ โลกรั ม แรงต่ อตารางเซนติ เมตร)
ให้ใช้ร้อยละ ๕๐ ของกาลังคราก แต่ตอ้ งไม่เกิ น ๑๕๐ เมกาปาสกาล (๑,๕๐๐ กิ โลกรัม แรงต่ อตาราง
เซนติเมตร)
(ค) เหล็กข้ออ้อยที่ มี กาลังครากตั้งแต่ ๓๕๐ เมกาปาสกาล (๓,๕๐๐ กิ โลกรั มแรงต่ อ
ตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๔๐๐ เมกาปาสกาล (๔,๐๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ให้ใช้
ไม่เกิน ๑๖๐ เมกาปาสกาล (๑,๖๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(ง) เหล็ กข้ออ้อยที่ มี ก าลังครากตั้งแต่ ๔๐๐ เมกาปาสกาล (๔,๐๐๐ กิ โลกรั ม แรงต่ อ
ตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป ให้ใช้ไม่เกิน ๑๗๐ เมกาปาสกาล (๑,๗๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(จ) เหล็กขวั้น ให้ใช้ร้อยละ ๕๐ ของหน่ วยแรงพิสูจน์ แต่ตอ้ งไม่เกิน ๒๔๐ เมกาปาสกาล
(๒,๔๐๐ กิ โลกรัมแรงต่อตารางเซนติ เมตร) ทั้งนี้ จะต้องมีผลการทดสอบการดัดเย็น โดยมีส ถาบันที่
เชื่อถือได้รับรอง
(๒) แรงอัดในเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(ก) เหล็กเส้นกลมผิวเรี ยบตามเกณฑ์ที่กาหนดใน (๑) (ก)
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(ข) เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้ร้อยละ ๔๐ ของกาลังคราก แต่ตอ้ งไม่เกิ น ๒๑๐ เมกาปาสกาล
(๒,๑๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(ค) เหล็ กขวั้น ให้ใช้ร้อยละ ๔๐ ของกาลังคราก แต่ตอ้ งไม่เกิ น ๒๑๐ เมกาปาสกาล
(๒,๑๐๐ กิ โลกรั ม แรงต่ อ ตารางเซนติ เมตร) ทั้ง นี้ จะต้องมี ผลการทดสอบการดัด เย็น โดยมี ส ถาบัน
ที่เชื่อถือได้รับรอง
(ง) เสาแบบผสมเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ ให้ใช้ไม่เกิน ๑๒๕ เมกาปาสกาล (๑,๒๕๐
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(จ) เหล็กหล่อ ให้ใช้ไม่เกิน ๗๐ เมกาปาสกาล (๗๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(๓) ในการคานวณคานและพื้ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ ใช้เหล็กเสริ มรั บแรงอัด ให้ใช้
หน่ วยแรงของเหล็กเสริ มรับแรงอัดที่คานวณได้ตามทฤษฎีอีลาสติกหรื อหน่ วยแรงปลอดภัยได้ไม่เกิ น
สองเท่า แต่หน่วยแรงที่คานวณได้ตอ้ งไม่เกินหน่วยแรงดึงตาม (๑)
ข้ อ ๗ ในการคานวณส่ วนต่างๆ ของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามทฤษฎีกาลังประลัย
ให้ใช้น้ าหนักบรรทุกประลัย ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับส่ วนของอาคารที่ไม่คิดแรงลม ให้ใช้น้ าหนักบรรทุกประลัย ดังนี้
นป. = ๑.๗ นค.+ ๒.๐ นจ.
(๒) สาหรับส่ วนของอาคารที่คิดแรงลมด้วยให้ใช้น้ าหนักบรรทุกประลัย ดังนี้
นป. = ๐.๗๕ (๑.๗ นค.+ ๒.๐ นจ.+ ๒.๐ รล.)
หรื อ
นป. = ๐.๙ นค.+ ๑.๓ รล.
โดยให้ใช้ค่าน้ าหนักบรรทุกประลัยที่มากกว่า แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่ต่ากว่าค่าน้ าหนักบรรทุก
ประลัยใน (๑) ด้วย
นป. = น้ าหนักบรรทุกประลัย
นค. = น้ าหนักบรรทุกคงที่ของอาคาร
นจ. = น้ าหนักบรรทุกจร รวมด้วยแรงกระแทก
รล. = แรงลม
ข้ อ ๘ ในการคานวณส่ วนต่างๆ ของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามทฤษฎีกาลังประลัย
ให้ ใช้ค่ าหน่ วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ตไม่ เกิ น ๑๕ เมกาปาสกาล (๑๕๐ กิ โลกรั ม แรงต่ อตาราง
เซนติเมตร)
ข้ อ ๙ ในการคานวณส่ วนต่างๆ ของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามทฤษฎีกาลังประลัย
ให้ใช้กาลังครากของเหล็กเสริ ม ดังต่อไปนี้
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(๑) เหล็กเส้นกลมผิวเรี ยบ ให้ใช้ไม่เกิน ๒๔๐ เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร)
(๒) เหล็ ก เสริ ม อื่ น ให้ ใ ช้ เท่ า ก าลัง ครากของเหล็ ก ชนิ ด นั้ น แต่ ต้อ งไม่ เกิ น ๔๐๐
เมกาปาสกาล (๔,๐๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ข้ อ ๑๐ ในการคานวณส่ วนต่างๆ ของอาคารคอนกรี ตอัดแรงตามทฤษฎี กาลังประลัย
ให้ใช้น้ าหนักบรรทุกประลัยเช่นเดียวกับข้อ ๗
ข้ อ ๑๑ ในการคานวณส่ วนต่างๆ ของอาคารคอนกรี ตอัดแรงให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดของ
คอนกรี ต ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ วยแรงอัดในคอนกรี ตชั่วคราวทันที ที่ ถ่ ายแรงมาจากเหล็ ก เสริ ม อัดแรงก่ อน
การเสื่ อมสู ญการอัดแรงของคอนกรี ต ต้องไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ต
(๒) หน่ ว ยแรงอัด ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณออกแบบหลัง การเสื่ อ มสู ญ การอัด แรงของ
คอนกรี ต ต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ต
ข้ อ ๑๒ ในการค านวณส่ วนต่างๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยคอนกรี ตอัดแรง ให้ใช้
ค่าหน่วยแรงดึงของเหล็กเสริ มอัดแรง ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ วยแรงขณะดึงต้องไม่เกิ นร้ อยละ ๘๐ ของหน่ วยแรงดึ งประลัยของเหล็กเสริ ม
อัดแรง หรื อร้อยละ ๙๐ ของหน่วยแรงพิสูจน์ แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า
(๒) หน่วยแรงในทันทีที่ถ่ายแรงไปให้คอนกรี ตต้องไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของหน่วยแรง
ดึงประลัยของเหล็กเสริ มอัดแรง
(๓) หน่วยแรงใช้งานต้องไม่เกิ นร้อยละ ๖๐ ของหน่ วยแรงดึงประลัย หรื อร้อยละ ๘๐
ของหน่วยแรงพิสูจน์ของเหล็กเสริ มอัดแรง แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า
ข้ อ ๑๓ ในการคานวณส่ วนต่างๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ
ให้ใช้ค่าหน่วยแรงของเหล็ก ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ไม่มีผลการทดสอบกาลังสาหรับเหล็กหนาไม่เกิ น ๔๐ มิลลิเมตร ให้ใช้
กาลังครากไม่เกิน ๒๔๐ เมกาปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) สาหรับเหล็กซึ่ งหนา
เกิ น ๔๐ มิ ล ลิ เมตร ให้ ใ ช้ก าลัง ครากไม่ เกิ น ๒๒๐ เมกาปาสกาล (๒,๒๐๐ กิ โ ลกรั ม แรงต่ อ ตาราง
เซนติเมตร)
(๒) หน่วยแรงดึง แรงอัด และแรงดัด ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของกาลังคราก ตาม (๑)
(๓) หน่วยแรงเฉื อน ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของกาลังครากตาม (๑)
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ข้ อ ๑๔ ในการค านวณส่ ว นต่ า งๆ ของอาคารที่ ป ระกอบด้ว ยไม้ช นิ ด ต่ า งๆ ให้ ใ ช้
ค่าหน่วยแรงไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
ชนิดไม้
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
แรงดัดและแรงดึง แรงอัดขนานเสี้ยน แรงอัดขวางเสี้ยน แรงเฉือนขนาดเสี้ยน
เมกาปาสกาล
เมกาปาสกาล
เมกาปาสกาล
เมกาปาสกาล
(กิโลกรัมแรงต่ อ (กิโลกรัมแรงต่ อ (กิโลกรัมแรงต่ อ
(กิโลกรัมแรงต่ อ
ตารางเซนติเมตร) ตารางเซนติเมตร) ตารางเซนติเมตร) ตารางเซนติเมตร)
(๑) ไม้เนื้ออ่อน
๘(๘๐)
๖(๖๐)
๑.๖(๑๖)
๐.๘(๘)
(๒) ไม้เนื้อ
ปานกลาง
๑๐(๑๐๐)
๗.๕(๗๕)
๒.๒(๒๒)
๑(๑๐)
(๓) ไม้เนื้อแข็ง
๑๒(๑๒๐)
๙(๙๐)
๓(๓๐)
๑.๒(๑๒)
ในกรณี ที่มีผลการทดสอบของไม้ ให้ใช้ส่วนปลอดภัยโดยใช้กาลังไม่เกิน ๑ ใน ๘
ของหน่วยแรงดัดประลัย หรื อไม่เกิน ๑ ใน ๖ ของหน่วยแรงที่ขีดปฏิภาค แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า
ข้ อ ๑๕ หน่ ว ยน้ าหนั ก บรรทุ ก จรส าหรั บ ประเภทและส่ วนต่ า งๆ ของอาคาร
นอกเหนือจากน้ าหนักของตัวอาคารหรื อเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์อย่างอื่น ให้คานวณโดยประมาณ
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าอัตรา ดังต่อไปนี้
หน่ วย
นา้ หนักบรรทุกจร
ประเภทและส่ วนต่ าง ๆ ของอาคาร
เป็ นกิโลกรัม
ต่ อตารางเมตร
(๑) หลังคา
๓๐
(๒) กันสาดหรื อหลังคาคอนกรี ต
๑๐๐
(๓) ที่พกั อาศัย โรงเรี ยนอนุบาล ห้องน้ า ห้องส้วม
๑๕๐
(๔) ห้องแถว ตึกแถวที่ใช้พกั อาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรม
และห้องคนไข้พิเศษของโรงพยาบาล
๒๐๐
(๕) สานักงาน ธนาคาร
๒๕๐
(๖) (ก) อาคารพาณิ ชย์ ส่ วนของห้องแถว ตึกแถวที่ใช้เพื่อการพาณิ ชย์
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรี ยน และโรงพยาบาล
๓๐๐
(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารชุด หอพัก
โรงแรม สานักงาน และธนาคาร
๓๐๐
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ประเภทและส่ วนต่ าง ๆ ของอาคาร
(๗) (ก) ตลาด อาคารสรรพสิ นค้า หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร
ห้องประชุม ห้องอ่านหนังสื อในห้องสมุด หรื อหอสมุด
ที่จอดหรื อเก็บรถยนต์นงั่ หรื อรถจักรยานยนต์
(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารพาณิ ชย์
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรี ยน
(๘) (ก) คลังสิ นค้า โรงกีฬา พิพิธภัณฑ์ อัฒจันทร์
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพิมพ์ ห้องเก็บเอกสารและพัสดุ
(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของตลาด อาคารสรรพสิ นค้า
ห้องประชุม หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร
ห้องสมุด และหอสมุด
(๙) ห้องเก็บหนังสื อของห้องสมุดหรื อหอสมุด
(๑๐) ที่จอดหรื อเก็บรถยนต์บรรทุกเปล่า

หน่ วย
นา้ หนักบรรทุกจร
เป็ นกิโลกรัม
ต่ อตารางเมตร

๔๐๐
๔๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๖๐๐
๘๐๐

ข้ อ ๑๖ ในการคานวณออกแบบ หากปรากฏว่าพื้นที่ส่วนใดต้องรับน้ าหนักเครื่ องจักร
หรื ออุปกรณ์ หรื อหน่ วยน้ าหนักบรรทุกจรอื่นๆ ที่มีค่ามากกว่าหน่ วยน้ าหนักบรรทุกจร ซึ่ งกาหนดไว้
ในข้อ ๑๕ ให้ใช้หน่วยน้ าหนักบรรทุกจรค่าที่มากกว่าเฉพาะส่ วนที่ตอ้ งรับหน่วยน้ าหนักเพิ่มขึ้น
ข้ อ ๑๗ ในการค านวณออกแบบโครงสร้ า งอาคาร ให้ ค านึ ง ถึ ง แรงลมด้ว ยหาก
จาเป็ นต้องคานวณและไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ ให้ใช้หน่วยแรงลม ดังต่อไปนี้
หน่ วยแรงลมอย่างน้ อย
ความสู งของอาคารหรือส่ วนของอาคาร
กิโลปาสกาล
(กิโลกรัมแรงต่ อตารางเมตร)
(๑) ส่ วนของอาคารที่สูงไม่เกิน ๑๐ เมตร
๐.๕(๕๐)
(๒) ส่ วนของอาคารที่สูงเกิน ๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร
๐.๘(๘๐)
(๓) ส่ วนของอาคารที่สูงเกิน ๒๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ เมตร
๑.๒(๑๒๐)
(๔) ส่ วนของอาคารที่สูงเกิน ๔๐ เมตร
๑.๖(๑๖๐)
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ในการนี้ ยอมให้ ใ ช้ค่ าหน่ ว ยแรงที่ เกิ ด ขึ้ น ในส่ วนต่ า งๆ ของอาคารตลอดจนความ
ต้านทานของดินใต้ฐานรากเกินค่าที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ได้ร้อยละ ๓๓.๓ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่ทาให้
ส่ วนต่างๆ ของอาคารนั้นมีความมัน่ คงน้อยไปกว่าเมื่อคานวณตามปกติโดยไม่คิดแรงลม
ข้ อ ๑๘ น้ าหนัก บรรทุ ก บนดิ น ที่ ฐ านรากของอาคารนั้น ต้อ งค านวณให้ เหมาะสม
เพื่อความมัน่ คงและปลอดภัย ถ้าไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่ อถือได้แสดงผลการทดลองหรื อ
การคานวณ จะต้องไม่เกินกาลังแบกทานของดินประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ดินอ่อนหรื อดินถมไว้แน่นตัวเต็มที่ ๒ เมตริ กตันต่อตารางเมตร
(๒) ดินปานกลางหรื อทรายร่ วน ๕ เมตริ กตันต่อตารางเมตร
(๓) ดินแน่นหรื อทรายแน่น ๑๐ เมตริ กตันต่อตารางเมตร
(๔) กรวดหรื อดินดาน ๒๐ เมตริ กตันต่อตารางเมตร
(๕) หินดินดาน ๒๕ เมตริ กตันต่อตารางเมตร
(๖) หินปูนหรื อหินทราย ๓๐ เมตริ กตันต่อตารางเมตร
(๗) หิ นอัคนีที่ยงั ไม่แปรสภาพ ๑๐๐ เมตริ กตันต่อตารางเมตร
ข้ อ ๑๙ ในการค านวณน้ าหนั ก ที่ ถ่ า ยลงเสา คาน หรื อ โครงที่ รั บ เสาและฐานราก
ให้ ใช้น้ าหนัก ของอาคารเต็ ม อัตรา ส่ วนหน่ วยน้ าหนัก บรรทุ ก จร ให้ ใ ช้ตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๕
โดยให้ลดส่ วนลงได้ตามชั้นของอาคาร ดังต่อไปนี้
อัตราการลดหน่ วยนา้ หนัก
การรับนา้ หนักของพืน้
บรรทุกจรบนพืน้ แต่ ละชั้ น
เป็ นร้ อยละ
(๑) หลังคาหรื อดาดฟ้ า
๐
(๒) ชั้นที่หนึ่งถัดจากหลังคาหรื อดาดฟ้ า
๐
(๓) ชั้นที่สองถัดจากหลังคาหรื อดาดฟ้ า
๐
(๔) ชั้นที่สามถัดจากหลังคาหรื อดาดฟ้ า
๑๐
(๕) ชั้นที่สี่ถดั จากหลังคาหรื อดาดฟ้ า
๒๐
(๖) ชั้นที่หา้ ถัดจากหลังคาหรื อดาดฟ้ า
๓๐
(๗) ชั้นที่หกถัดจากหลังคาหรื อดาดฟ้ า
๔๐
(๘) ชั้นที่เจ็ดถัดจากหลังคาหรื อดาดฟ้ าและชั้นต่อลงไป
๕๐
สาหรับโรงมหรสพ ห้องประชุ ม หอประชุม ห้องสมุด หอสมุด พิพิธภัณฑ์ อัฒจันทร์
คลังสิ นค้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคารจอดหรื อเก็บรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ให้คิดหน่ วยน้ าหนัก
บรรทุกจรเต็มอัตราทุกชั้น
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ข้ อ ๒๐ ในการค านวณฐานรากบนเสาเข็ ม ที่ ต อกในชั้ น ดิ น อ่ อ น ถ้า ไม่ มี เอกสาร
จากสถาบันที่ เชื่ อถื อได้แสดงผลการทดสอบคุ ณ สมบัติของดิ นและกาลังแบกทานสู งสุ ดของเสาเข็ม
ให้ใช้ค่าหน่วยแรงฝื ดของดิน ดังนี้
(๑) ส าหรั บ ดิ น ที่ อ ยู่ในระดับ ลึ ก ไม่ เกิ น ๗ เมตร ใต้ระดับ น้ า ทะเลปานกลางให้ ใ ช้
ค่ า หน่ วยแรงฝื ดของดิ น ได้ไ ม่ เกิ น ๖ กิ โ ลปาสกาล (๖๐๐ กิ โลกรั ม แรงต่ อ ตารางเมตร) ของพื้ น ผิ ว
ประสิ ทธิผลของเสาเข็ม
(๒) สาหรับดิ นที่มีความลึ กเกิน ๗ เมตร ใต้ระดับน้ าทะเลปานกลาง ให้คานวณหาค่า
หน่วยแรงฝื ดของดินเฉพาะส่ วนที่ลึกเกิน ๗ เมตรลงไป ตามสู ตรดังต่อไปนี้
หน่วยแรงฝื ดเป็ นกิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร = ๖๐๐ + ๒๒๐ ย.
ย. = ความยาวของเสาเข็มเป็ นเมตร เฉพาะส่ วนที่ ลึ ก เกิ น ๗ เมตร ใต้ระดับ น้ าทะเล
ปานกลาง
ข้ อ ๒๑ ในการคานวณฐานรากบนเสาเข็มที่มีเอกสารจากสถาบันที่เชื่ อถือได้แสดงผล
การทดสอบคุณสมบัติของดิน หรื อมีการทดสอบหากาลังแบกทานของเสาเข็มในบริ เวณก่อสร้ างหรื อ
ใกล้เคียง ให้ใช้กาลังแบกทานของเสาเข็มไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) กาลังแบกทานของเสาเข็มที่คานวณจากการทดสอบคุณสมบัติของดิน ให้ใช้กาลัง
แบกทานได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของน้ าหนักบรรทุกสู งสุ ด
(๒) ก าลังแบกทานของเสาเข็ม ที่ ได้จากการทดสอบให้ ใช้ก าลังแบกทานได้ไม่ เกิ น
ร้อยละ ๕๐ ของน้ าหนักบรรทุกสู งสุ ด
ข้ อ ๒๒ ในการทดสอบกาลังแบกทานของเสาเข็ม อัตราการทรุ ดตัวและการทรุ ดตัว
ของเสาเข็มเมื่อรับน้ าหนักบรรทุกสู งสุ ดจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การทรุ ด ตัวทั้ง หมดของเสาเข็ ม จากรั บ น้ า หนัก บรรทุ ก สู งสุ ด แล้วปล่ อ ยทิ้ งไว้
เป็ นเวลายีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง ต้องไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตร
(๒) อัตราการทรุ ดตัวเฉลี่ยของเสาเข็มหลังจากรับน้ าหนักบรรทุกสู งสุ ด แล้วปล่อยทิ้ง
ไว้เป็ นเวลายีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง ต้องไม่เกิน ๐.๒๕ มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง
(๓) การทรุ ดตัวสุ ทธิ ของเสาเข็มหลังจากปล่ อยให้รับน้ าหนักบรรทุ กสู งสุ ดเป็ นเวลา
ยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง แล้วคลายน้ าหนักบรรทุกจนหมดปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รบกวนอีกยี่สิบสี่ ชวั่ โมง ต้องไม่เกิ น
๖ มิลลิเมตร
ข้ อ ๒๓ ๑๕ ส่ วนประกอบของช่ องทางหนี ไฟหรื อโครงสร้ างหลัก ส าหรั บ อาคารที่ มี
ความสู งเกิน ๓ ชั้น ต้องไม่เป็ นวัสดุติดไฟ
๑๕

ข้อ ๒๓ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๒๔๑๖ โครงสร้างหลักของอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารส าหรั บ ใช้ เ ป็ นคลั ง สิ นค้ า โรงมหรส พ โรงแรม อาคารชุ ด หรื อ
สถานพยาบาล
(๒ ) อาคารส าหรั บ ใช้ เพื่ อ กิ จ การพาณิ ชยกรรม การอุ ต สาหกรรม การศึ ก ษา
การสาธารณสุ ข หรื อสานักงานหรื อที่ทาการที่มีความสู งตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น
หรื อชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ อาคารขนาดใหญ่ หรื ออาคารหรื อส่ วนหนึ่ ง
ส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นหอประชุม
ให้ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มีลกั ษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความหนาน้ อยสุ ดของคอนกรีตทีห่ ้ ุมเหล็กเสริม
ชนิดของการก่อสร้ างและโครงสร้ างหลัก
หรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก (มิลลิเมตร)
๑. คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
๑.๑ เสาสี่ เหลี่ยมที่มีดา้ นแคบขนาด
๓๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป
๔๐
๑.๒ เสากลมหรื อเสาตั้งแต่หา้ เหลี่ยมขึ้นไป
ที่มีรูปทรงใกล้เคียงเสากลม ซึ่งมี
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตร
ขึ้นไป
๔๐
๑.๓ คานและโครงข้อหมุนคอนกรี ต ขนาด
กว้าง ตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๔๐
๑.๔ พื้นหนาไม่นอ้ ยกว่า ๑๑๕ มิลลิเมตร
๒๐
๒. คอนกรี ตอัดแรง
๒.๑ คานชนิดดึงลวดก่อน
๗๕
๒.๒ คานชนิดดึงลวดภายหลัง
(๑) กว้าง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย
ไม่เหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)
๑๑๕
(๒) กว้างตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
โดยปลายไม่เหนี่ยวรั้ง
(UNRESTRAINED)
๖๕
๑๖

ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ชนิดของการก่อสร้ างและโครงสร้ างหลัก
(๓) กว้าง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย
เหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
(๔) กว้างตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
โดยปลายเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
๒.๓ พื้นชนิดดึงลวดก่อนที่มีความหนาตั้งแต่
๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
๒.๔ พื้นชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนา
ตั้งแต่ ๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
(๑) ขอบไม่เหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)
(๒) ขอบเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
๓. เหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ
๓.๑ เสาเหล็กขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตร
๓.๒ เสาเหล็กขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ มิลลิเมตร
๓.๓ เสาเหล็กขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ x ๓๐๐
มิลลิเมตรขึ้นไป
๓.๔ คานเหล็ก

ความหนาน้ อยสุ ดของคอนกรีตทีห่ ้ ุมเหล็กเสริม
หรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก (มิลลิเมตร)
๕๐
๔๕
๔๐

๔๐
๒๐
๕๐
๔๐
๒๕
๕๐

ในกรณี โครงสร้ า งหลัก มี ข นาดระหว่า งขนาดที่ ก าหนดในตาราง ให้ ค านวณหา
ความหนาน้อยสุ ดของคอนกรี ตที่หุม้ เหล็กเสริ มหรื อคอนกรี ตหุ ม้ เหล็กโดยวิธีเทียบอัตราส่ วน
ในกรณี โครงสร้างหลักก่อสร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กหรื อคอนกรี ตอัดแรงที่มีขนาด
หรื อมี ความหนาของคอนกรี ตที่ หุ้ม เหล็กเสริ มหรื อคอนกรี ตหุ ้ม เหล็ กน้อยกว่าที่ กาหนดไว้ในตาราง
ข้างต้น จะต้องใช้วสั ดุอื่นหุ ้มเพิ่มเติมหรื อต้องป้ องกันโดยวิธีอื่นเพื่อช่ วยทาให้เสาหรื อคานมีอตั ราการ
ทนไฟได้ไ ม่ น้อ ยกว่าสามชั่วโมง และตงหรื อ พื้ น ต้องมี อ ัตราการทนไฟได้ไ ม่ น้อ ยกว่า สองชั่วโมง
โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
ในกรณี โครงสร้ างหลัก ที่ เป็ นเสาหรื อคานที่ ก่ อสร้ างด้วยเหล็ ก โครงสร้ างรู ป พรรณ
ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ค อนกรี ต หุ ้ ม ต้องป้ องกัน โดยวิธี อื่ น เพื่ อ ให้ มี อ ัต ราการทนไฟได้ไ ม่ น้อ ยกว่า สามชั่วโมง
โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่ งที่ก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณที่ไม่ได้
ใช้คอนกรี ตหุ ้ม หากอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารชั้นเดี ยว โครงหลังคาต้องมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่า
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หนึ่ งชั่วโมง และหากเป็ นอาคารตั้งแต่ส องชั้นขึ้ นไป โครงหลังคาต้องมี อตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่า
สองชัว่ โมง โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่ งในกรณี ดังต่อไปนี้ ไม่ ต้องมี อตั ราการทนไฟ
ตามที่กาหนดในวรรคห้าก็ได้
(๑) เป็ นโครงหลังคาของอาคารที่ มีพ้ืนที่ อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดี ยวกันไม่เกิ น
๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่โรงมหรสพ สถานพยาบาล หรื อหอประชุม
(๒) เป็ นโครงหลังคาของอาคารที่อยู่สูงจากพื้นอาคารเกิ น ๘.๐๐ เมตร และอาคารนั้น
มีระบบดับเพลิ งอัตโนมัติ หรื อมี การป้ องกันความร้ อนหรื อระบบระบายความร้ อน มิ ให้เกิ ดอันตราย
ต่อโครงหลังคา
วิธี ก ารทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานไอเอสโอ ๘๓๔ (ISO 834) หรื อมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี ๑๑๙ (ASTM E 119)
ข้ อ ๒๕ ๑๗ วัส ดุ ที่ใช้ตกแต่งผิวภายนอกอาคารหรื อใช้เป็ นผนังอาคารจะต้องยึดเกาะ
กับตัวอาคารด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดการร่ วงหล่น อันอาจจะทาให้เกิดอันตรายหรื อความเสี ยหายได้
ข้ อ ๒๖๑๘ วัสดุ ก่อสร้างที่ใช้ภายในอาคารจะต้องไม่ทาให้เกิ ดสารแขวนลอยในอากาศ
อันอาจเกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพ เช่ น ใยหิ น ซิ ลิกา หรื อใยแก้ว เว้นแต่จะได้ฉาบหุ ้มหรื อปิ ดวัสดุ น้ นั ไว้
เพื่อป้ องกันมิให้เกิดสารแขวนลอยฟุ้ งกระจายและสัมผัสกับอากาศที่บริ เวณใช้สอยของอาคาร
ข้ อ ๒๗๑๙ วัสดุ ที่ เป็ นผิวของผนังภายนอกอาคารหรื อที่ ใช้ตกแต่ งผิวภายนอกอาคาร
จะต้องมีปริ มาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละสามสิ บ
ข้ อ ๒๘๒๐ กระจกที่ใช้ทาผนังภายนอกอาคารที่เป็ นอาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
และอาคารขนาดใหญ่ตอ้ งเป็ นกระจกตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไปประกบกันโดยมีวสั ดุคนั่ กลางระหว่างชั้นและ
ยึดกระจกแต่ละชั้นให้ติดแน่นเป็ นแผ่นเดียวกัน และกระจกแต่ละชั้นต้องมีคุณสมบัติในการป้ องกันหรื อ

๑๗

ข้อ ๒๕ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๘
ข้อ ๒๖ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๙
ข้อ ๒๗ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๐
ข้อ ๒๘ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก และวัส ดุ คนั่ กลางต้องยึดเศษหรื อชิ้ นกระจก
ไม่ให้หลุดออกมาเมื่อกระจกแตกร้าวหรื อราน
กระจกที่ติดกับราวกันตกและกระจกที่ใช้เป็ นฝาของห้องโถงหรื อทางเดินร่ วม ภายใน
อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารขนาดใหญ่ตอ้ งมีคุณสมบัติในการป้ องกันหรื อลดอันตราย
จากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
พลเอก สิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๘ (๒) และ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กา หนดให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนา ของคณะกรรมการ
ควบคุ มอาคารมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจน
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อซ่ อมแซมอาคาร และการรับน้ าหนัก
ความต้านทาน และความคงทนของอาคารหรื อพื้นดินที่รองรับอาคารจึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕(๑) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้กาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ
๒๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
๑๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตรื้ อถอน
ฉบับละ
๑๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ
๑๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
ฉบับละ
๒๐ บาท
(๖) ใบรับรอง
ฉบับละ
๑๐ บาท
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
๕ บาท
ข้ อ ๒ ให้กาหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ
๒๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
๑๐
บาท
(๓) ใบอนุญาตรื้ อถอน
ฉบับละ
๑๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ
๑๐ บาท
ข้ อ ๓ ให้ ก าหนดค่ าธรรมเนี ยมการตรวจแบบแปลนก่ อสร้ าง หรื อดัดแปลงอาคาร
สาหรับการก่อสร้างหรื อสาหรับส่ วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้
(๑) อาคารซึ่ งสู งไม่เกินสองชั้นหรื อสู งไม่เกินสิ บสองเมตร ให้คิดตามพื้นที่ ของพื้นอาคาร
แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท
(๒) อาคารซึ่ งสู งเกิ นสองชั้นแต่ไ ม่เกิ นสามชั้น หรื อสู งเกิ นสิ บ สองเมตร แต่ ไม่เกิ น
สิ บห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๒ บาท

458
(๓) อาคารซึ่ งสู งเกิ นสามชั้นหรื อสู งเกินห้าสิ บเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละ
ชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๔ บาท
(๔) อาคารประเภทซึ่ งจะต้อ งมี พ้ื น ที่ รับ น้ าหนัก บรรทุ ก ชั้น ใดชั้น หนึ่ ง เกิ น ห้ าร้ อ ย
กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตรให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๔ บาท
(๕) พื้นที่หรื อสิ่ งของที่สร้ างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของ
รถสาหรับอาคารที่กาหนดตามมาตรา ๘ (๙) ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก
ของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.๕0 บาท
ในกรณี ที่พ้ืนที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของ
รถ สาหรับ อาคารที่ กาหนดตามมาตรา ๘ (๙) อยู่ในอาคารหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใดของอาคาร ไม่ตอ้ งคิ ด
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก
(๖) ป้ าย ให้คิดตามพื้นที่ของป้ าย โดยเอาส่ วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่ วนยาวที่สุดตารางเมตรละ
๔ บาท
(๗) อาคารประเภทซึ่ งต้องวัดความยาว เช่ น เขื่ อน ทางหรื อท่ อระบายน้ า รั้ วหรื อ
กาแพงรวมทั้งประตูร้ ัวหรื อกาแพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท
ในการคิ ดค่าธรรมเนี ยมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรื อเมตร ตั้งแต่
กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็ นหน่วยเต็ม ถ้าต่ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิง้
ในการคิ ด ความสู ง ของอาคารเป็ นชั้ น ให้ นั บ จ านวนชั้ น ของพื้ น อาคารที่ บุ ค คล
เข้าใช้สอยได้ ยกเว้นพื้นที่ช้ นั ลอย
ในการคิดความสู งของอาคารเป็ นเมตร ให้วดั จากระดับพื้นดินถึงหลังคา หรื อส่ วนของ
อาคารที่สูงที่สุด
ในกรณี ที่อาคารมี พ้ืนชั้นลอย ให้ คิดพื้นชั้นลอยเป็ นพื้นที่ ของพื้ นอาคาร ในการคิด
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย
ข้ อ ๔ ให้อาคารดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาตตามข้อ ๑
การต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๒ และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารตามข้อ ๓
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรื อใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๒) อาคารของราชการส่ วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรื อใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การหรื อ
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรื ออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่ งมี กฎหมาย
ควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
(๕) อาคารที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ หรื ออาคารที่ทาการของหน่ วยงาน
ที่ต้ งั ขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
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(๖) อาคารที่ทาการสถานทูตหรื อสถานกงสุ ลต่างประเทศ
(๗) อาคารชัว่ คราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร ซึ่ งสู งไม่เกิ นสองชั้น
หรื อสู งไม่เกินเก้าเมตร และมีกาหนดเวลารื้ อถอน
(๘) อาคารเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เป็ นการชั่ว คราวซึ่ งสู ง ไม่ เกิ น สองชั้น หรื อ สู ง ไม่ เกิ น
เก้าเมตรและไม่ใช่อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรื ออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามาตรา ๓๒ และ
มีกาหนดเวลารื้ อถอน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พลเอกสิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดให้ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ การยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มต้อ งเป็ นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงจึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศ ในราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๕๘ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๕ (๒ ) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ก าหนดแบบของค าขออนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต และใบรั บ รองตามแบบท้าย
กฎกระทรวงนี้ดงั ต่อไปนี้
(๑) แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรื อรื้ อถอนอาคารให้ใช้แบบ ข. ๑
(๒) แบบคาขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ใช้แบบ ข.๒
(๓) แบบคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้แบบ ข.๓
(๔) แบบคาขออนุ ญาตดัดแปลง หรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
เพื่อการอื่น ให้ใช้แบบ ข.๔
(๕) แบบค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคาร ดัด แปลงอาคาร รื้ นถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ให้ใช้แบบ ข.๕
(๖) แบบคาขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารให้
ใช้แบบ ข.๖
(๗) แบบคาขอใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง ให้ใช้แบบ ข.๗
(๘) แบบค าขอโอนใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคาร ดัด แปลงอาคาร รื้ อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคาร หรื อเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้แบบ ข.๘
(๙) แบบใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอนอาคาร ให้ใช้แบบ อ.๑
(๑๐) แบบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สาหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายใน
เขตอ านาจของเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เดี ย วกั น หรื อส าหรั บ การเคลื่ อ นย้า ยอาคารจากท้ อ งที่ ที่ มี
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงั คับ ไปยังท้องที่ที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อ ส าหรั บ การเคลื่ อ นย้า ยอาคารจากท้อ งที่ ที่ ไ ม่ อ ยู่ภ ายใต้บ ัง คับ
พระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปยัง ท้ อ งที่ ที่ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงั คับ ให้ใช้แบบ อ.๒
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(๑๑) แบบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารสาหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายใน
เขตอานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น ให้ใช้แบบ อ.๓
(๑๒) แบบใบอนุ ญ าตดัดแปลง หรื อใช้ที่ จอดรถ ที่ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
เพื่อการอื่นให้ใช้แบบ อ.๔
(๑๓) แบบใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้แบบ อ. ๕
(๑๔) แบบใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารให้ใช้
แบบ อ.๖
ข้ อ ๒ ให้กาหนดแบบของคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ดังต่อไปนี้
(๑) คาสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรื อรายการคานวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ ค.๑
(๒) คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามาตรา ๓๕ ให้ใช้แบบ ค.๒
(๓) ค าสั่ ง ให้ ร ะงับ การก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง หรื อ เคลื่ อ นย้า ยอาคาร ตามมาตรา ๔๐
วรรคหนึ่ งหรื อ ให้ ร ะงับ การรื้ อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ ง (กรณี ที่ ก ระท าโดยไม่ ไ ด้รั บ
ใบอนุญาต) ให้ใช้ แบบ ค.๓
(๔) ค าสั่ งห้ ามใช้อาคารหรื อยิน ยอมให้ บุ ค คลใดใช้อาคารที่ อาจเป็ นภยัน ตรายตาม
มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง (กรณี ที่การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรื อรื้ อถอน
อาคารไม่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.๔
(๕) ค าสั่ ง ให้ ร ะงับ การก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง หรื อ เคลื่ อ นย้า ยอาคารตามมาตรา ๔๐
วรรคหนึ่ งหรื อให้ระงับการรื้ อถอนอาคารตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (กรณี ที่กระทาให้ผดิ ไปจากที่ได้รับ
ใบอนุญาต)ให้ใช้แบบ ค.๕
(๖) ค าสั่ ง ห้ามให้อาคารหรื อยิน ยอมให้บุ คคลใดใช้อาคารที่ อาจเป็ นภยัน ตรายตาม
มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง (กรณี ที่การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรื อรื้ อถอน
อาคารที่กระทาให้ผดิ ไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.๖
(๗) คาสั่งให้ร้ื อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง (กรณี ที่การก่ อสร้ าง ดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ายอาคารกระทาโดยไม่ได้รับใบอนุ ญาต) ให้ใช้แบบ ค.๗
(๘) คาสั่งให้ร้ื อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง (ในกรณี ที่การก่อสร้างดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ายอาคารที่กระทาให้ผดิ ไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.๘
(๙) คาสั่งให้ยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้ายอาคาร
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (กรณี ที่กระทาโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.๙
(๑๐) คาสั่งให้ดาเนินการแก้ไขและให้ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน
หรื อเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (กรณี ที่กระทาโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.๑๐
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(๑๑) ค าสั่ งให้ยื่นค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารตาม
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (กรณี ที่กระทาให้ผดิ ไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.๑๑
(๑๒) คาสั่งให้ดาเนิ นการแก้ไขและให้ยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตก่อสร้ าง ดัดแปลงหรื อ
เคลื่ อนย้ายอาคารตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง (กรณี ที่กระทาให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต)ให้ใช้แบบ
ค.๑๒
(๑๓) คาสั่งให้ดาเนิ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
(กรณี ที่การรื้ อถอนอาคารกระทาให้ผดิ ไปจากที่ได้รับใบอนุ ญาต) ให้ใช้แบบ ค.๑๓
(๑๔) คาสั่งให้แก้ไขเปลี่ ยนแปลงแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลนหรื อรายการคานวณตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง (กรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ยื่นคาขออนุญาต
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง) ให้ใช้แบบ ค.๑๔
(๑๕) คาสั่งให้ร้ื อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสาม (กรณี ที่ ไม่
ปฏิ บ ัติตามค าสั่ งของเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ที่ ใ ห้ยื่นค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาขอรับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.๑๕
(๑๖) คาสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา ๔๔ (กรณี ที่ยงั ไม่ได้รับใบรับรอง) ให้ใช้
แบบ ค.๑๖
(๑๗) คาสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณี ที่มีการใช้อาคารเพื่อกิ จการอื่น
นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร) ให้ใช้แบบ ค.๑๗
(๑๘) คาสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณี ที่ไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุ ม
การใช้ แต่ได้มีการใช้อาคารเพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช้) ให้ใช้แบบ ค.๑๘
(๑๙) ค าสั่ งให้ ระงับการใช้ อาคารตามมาตรา 44 (กรณี ที่ เปลี่ ยนการใช้ อาคารประเภท
ควบคุ มการใช้ส าหรั บกิ จการหนึ่ งไปใช้เป็ นอาคารประเภทควบคุ มการใช้ส าหรั บอี กกิ จการหนึ่ ง)ให้ใช้
แบบ ค.๑๙
(๒๐) คาสั่งให้ระงับการใช้พ้ืนที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา ๔๕ (ในกรณี
ที่พ้นื ที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นนั้น เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ) ให้ใช้แบบ ค.๒๐
(๒๑) คาสั่งให้ระงับการดัดแปลงและให้ดาเนิ นการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงพื้นที่หรื อสิ่ งที่
สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิมตามมาตรา ๔๕ (กรณี ที่พ้ืนที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่
กลับรถและทางเข้าออกของรถ) ให้ใช้แบบ ค.๒๑
(๒๒) คาสั่งให้ร้ื อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และ ๔๕ (กรณี ที่ไม่ระงับการใช้พ้ืนที่
หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่น หรื อไม่ดาเนิ นการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงพื้นที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นให้กลับคืน
สภาพเดิ มสาหรั บพื้ นที่ หรื อสิ่ งที่ ส ร้ างขึ้ นนั้นเพื่อใช้เป็ นที่ จอดรถ ที่ กลับรถ และทางเข้า ออกของรถ)
ให้ใช้แบบ ค.๒๒
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(๒๓) คาสั่งให้ดาเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (กรณี ที่อาคารมีสภาพ
หรื อมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวติ ร่ างกายหรื อทรัพย์สิน หรื ออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั
หรื อก่อให้เกิดเหตุราคาญหรื อกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม) ให้ใช้แบบ ค.๒๓
(๒๔) คาสั่งให้ร้ื อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง (กรณี ที่ ไม่
ปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ให้ดาเนิ นการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรื อมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิต
ร่ างกายหรื อทรัพย์สิน หรื ออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรื อก่อให้เกิดเหตุราคาญหรื อกระทบกระเทือน
ต่อการรักษาคุณภาพหรื อสิ่ งแวดล้อม) ให้ใช้แบบ ค.๒๔
(๒๕) คาสั่งให้ร้ื อถอนอาคารตามมาตรา ๗๗ (๑) ( กรณี ที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เป็ น
สาธารณสมาบัติของแผ่นดิ น และได้มีพระราชกฤษฎี กากาหนดเขตปรับปรุ งอาคารในท้องที่ น้ นั แล้ว)
ให้ใช้แบบ ค.๒๕
(๒๖) คาสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามมาตรา ๗๗ (๒) (กรณี ที่ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น และได้มีพระราชกฤษฎี กากาหนดเขตปรับปรุ งอาคารในท้องที่
นั้นแล้ว)ให้ใช้แบบ ค.๒๖
(๒๗) คาสัง่ ให้ดาเนินการเพื่อขจัดหรื อระงับเหตุที่ก่อให้เกิดหรื ออาจก่อให้เกิดสภาพที่
ไม่เหมาะสมหรื อไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้ องกันอัคคี ภยั การสาธารณสุ ข การรักษาคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อม การผังเมือง และการอานวยความสะดวกแก่การจลาจรตามมาตรา ๗๗ (๓) (กรณี ที่ก่อสร้าง
อาคารในที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และได้มีพระราชกฤษฏีกากาหนดเขตปรับปรุ งอาคาร
ในท้องที่น้ นั แล้ว) ให้ใช้แบบ ค.๒๗
(๒๘) คาสั่งให้ทาสัญญาเช่าที่ดินตามมาตรา ๗๗(๔) (กรณี ที่ก่อสร้ างอาคารในที่ดินที่
เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปรับปรุ งอาคารในท้องที่น้ นั แล้ว)
ให้ใช้แบบ ค.๒๘
ข้ อ ๓ ให้กาหนดแบบของหนังสื อของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นที่ จะใช้ในการปฏิ บตั ิตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งการออกใบอนุ ญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน
หรื อเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๒๖ และใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (กรณี ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่สามารถแจ้งการออกใบอนุ ญาตให้ขอรับใบอนุ ญาตทราบด้วยวิธีอื่น) ให้ใช้แบบ น.๑
(๒) หนังสื อของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นแจ้งคาสั่งไม่อนุ ญาตก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน
หรื อเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๒๖ และใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ ให้ใช้แบบ น.๒
(๓) หนังสื อของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นแจ้งการขยายเวลาการออกใบอนุ ญาต หรื อไม่
อนุญาตตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และมาตรา ๓๓ ให้ใช้แบบ น.๓
(๔) หนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงาน (แนบคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร) ตามมาตรา ๒๙ ให้ใช้แบบ น.๔
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(๕) หนัง สื อ แจ้ง การบอกเลิ ก ผูค้ วบคุ ม งานของผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ น.๕
(๖) หนั ง สื อ แจ้ง การเลิ ก การเป็ นผู้ค วบคุ ม งานของผู้ค วบคุ ม งานตามมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ น.๖
(๗) หนังสื อแจ้งการบอกเลิ กผูค้ วบคุ มงานพร้ อมกับการส่ งมอบหนังสื อแสดงความ
ยินยอมของผูค้ วบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.๗
(๘) หนั ง สื อแสดงความยิ น ยอมของผู ้ค วบคุ ม งานคนใหม่ (แนบกับ แบบ น.๗)
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.๘
(๙) หนังสื อขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งการอนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญาต ตามมาตรา ๓๖
ให้ใช้แบบ น.๙
(๑๐) หนังสื อของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งคาวินิจฉัยอุ ทธรณ์ไปยังผูอ้ ุทธรณ์
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.๑๐
(๑๑) หนั ง สื อของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ จ้ง ค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ไ ปยัง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.๑๑
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พลเอกสิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คื อ โดยที่ มาตรา 5(2) แห่ งพระราบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 กาหนดให้แบบคาขออนุ ญาต ใบอนุ ญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบ
ของค าสั่ ง หรื อ แบบอื่ น ใดที่ จะใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ ี ต้อ งเป็ นไปตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 58 วันที่ 10 พฤษภาคม 2528)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒๑
-----------------------อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) มาตรา ๘ (๑๒) และมาตรา ๓๙ วรรคสอง
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทย โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ เจ้าของอาคารผูใ้ ดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
(๑) ก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอนอาคารให้ยื่นคาขออนุ ญาตตามแบบ
ข.๑ พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยนื่ คาขออนุ ญาตตามแบบ ข.๒ พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ในแบบ ข.๒ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่การเคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่ไม่อยู่
ภายใต้ขอ้ บังคับ พระราชบัญ ญัติค วบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปยังท้องที่ที่ พ ระราชบัญญัติควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงั คับ ให้ยื่นคาขออนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นในท้องที่ที่อาคารนั้นจะย้าย
ไปตั้ง
ผูข้ อรั บ ใบอนุ ญ าตต้อ งแนบเอกสารเกี่ ย วกับ แผนผัง บริ เวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบ ข.๑ และ ข.๒ จ านวนห้ า ชุ ด พร้ อ มกับ ค าขอ ส าหรั บ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลื่อนย้ายอาคารที่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้
ตามมาตรา ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศกาหนดให้ผขู ้ อรับใบอนุ ญาตต้องแนบเอกสารดังกล่าว
มากกว่าห้าชุดก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดชุด
การขออนุ ญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารเกี่ ยวกับอาคาร
สาธารณะ อาคารพิ เศษ หรื ออาคารที่ ก่ อสร้ างด้วยวัตถุ ถ าวรและวัตถุ ท นไฟเป็ นส่ วนใหญ่ ต้องแนบ
รายการคานวณจานวนหนึ่งชุดพร้อมกับคาขอตาม (๑) หรื อ (๒) ด้วย

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๕๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘
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การขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้ อถอนอาคาร หรื อเคลื่อนย้ายอาคารที่
อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตาบลหรื อเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล แต่มิได้
อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นกาหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) หรื อประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา ๑๓ ใช้บงั คับ ถ้าเป็ นอาคาร
ดังต่ อไปนี้ ให้แนบเฉพาะแผนผัง บริ เวณแสดงที่ ต้ งั อาคารโดยสั ง เขปและส าเนาเอกสารแสดงสิ ท ธิ
ในที่ดินพร้อมกับคาขอ
(ก) อาคารอยูอ่ าศัยไม่เกินสองชั้นและมีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๕๐
ตารางเมตร
(ข) อาคารเก็บผลิ ตผลทางเกษตรที่มีพ้ืนที่ ทุกชั้นในหลังเดี ยวกันรวมกันไม่เกิ น ๑๐๐
ตารางเมตร
(ค) อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้นื ที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(ง) รั้ว กาแพง ประตู เพิงหรื อแผงลอย
(จ) หอถังน้ าที่มีความสู งไม่เกิน ๖ เมตร๒
ข้ อ ๒ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้รับคาขอตามข้อ ๑ ให้ตรวจพิจารณาแผนผังบริ เวณ
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ (ถ้ามี ) เมื่ อปรากฏว่าแผนผัง บริ เวณ
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณถู ก ต้องและเป็ นไปตามกฎกระทรวง
ข้อ บัญ ญัติ ท ้อ งถิ่ น และหรื อ ประกาศของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นออกใบอนุ ญาตตามแบบ
อ.๑ หรื อแบบ อ.๒ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ มี ก ารขออนุ ญ าตเคลื่ อ นย้า ยอาคารไปยัง ท้อ งที่ ซ่ ึ งอยู่ใ นเขตอ านาจของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นอื่น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นที่อาคารนั้นตั้งอยูไ่ ด้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ งและ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกใบอนุ ญาตในส่ วนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ งท้องที่ที่อาคารจะทา การเคลื่อนย้าย
ตั้งอยูต่ ามแบบ อ.๓ และส่ งใบอนุ ญาตและสาเนาคู่ฉบับเอกสารที่เกี่ ยวข้อง แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้ผา่ นการตรวจพิจารณาและประทับตราไว้แล้ว จานวนสี่ ชุด พร้อม
ด้วยรายการคานวณหนึ่งชุด (ถ้ามี) ไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งใหม่
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งใหม่ได้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ ง และ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกใบอนุ ญาตในส่ วนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ งท้องที่ที่อาคารจะเคลื่อนย้ายไป
ตั้งใหม่ในแบบ อ.๓ นั้น
๒

ข้อ ๑ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๒/๑๓ ในการออกใบอนุ ญาตตามข้อ ๒ ถ้าเป็ นกรณี ที่เป็ นการอนุ ญาตให้ก่อสร้ าง
อาคารหรื อดัดแปลงอาคาร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนดอายุใบอนุ ญาตตามขนาดของพื้ นที่ อาคาร
ส่ วนที่จะทาการก่อสร้างดัดแปลง ดังนี้
(๑) พื้ น ที่ ข องอาคารขนาดน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ก าหนดอายุใบอนุ ญ าต
หนึ่งปี
(๒) พื้นที่ของอาคารขนาดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ให้กาหนดอายุใบอนุญาตสองปี
(๓) พื้นที่ ของอาคารขนาดตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ นไป ให้กาหนดอายุใบอนุ ญาต
สามปี
ข้ อ ๓ เมื่ อผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลื่ อนย้ายอาคาร
ที่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ได้ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร
ดังกล่าวเสร็ จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารยื่นคาขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ตามแบบ ข.๖พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๖
เมื่ อ เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น ได้รับ ค าขอตามวรรคหนึ่ ง และตรวจสอบแล้วเห็ น ว่า การ
ก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารนั้นเป็ นไปโดยถู กต้องตามที่ ได้รับ ใบอนุ ญาต
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับรองตามแบบ อ.๖
ข้ อ ๔ ในกรณี ที่เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารซึ่ งไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุม
การใช้ตามมาตรา ๓๒ ประสงค์จะใช้อาคารดังกล่ าวเพื่ อกิ จการประเภทควบคุ ม การใช้หรื อเจ้าของ
อาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารซึ่ งเป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ประสงค์จะเปลี่ยน
การใช้อาคารไปใช้เป็ นอาคารสาหรับอีกกิจการหนึ่ ง ให้เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารยื่นคาขอ
อนุ ญ าตเปลี่ ย นการใช้อาคารตามแบบ ข.๓ ต่ อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น พร้ อมด้วยเอกสารตามที่ ระบุ ไ ว้
ในแบบ ข.๓
ให้นาความในข้อ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บงั คับกับการขออนุญาตตามวรรคหนึ่ ง
ในส่ วนที่เกี่ยวกับเอกสารที่ตอ้ งแนบพร้อมกับคาขอเกี่ยวกับแผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน หรื อรายการคานวณ โดยอนุโลม
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ งแล้วให้ดาเนิ นการตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ ง
และเมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๕

๓

ข้อ ๒/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๕ ในกรณี ที่เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครองอาคารที่ตอ้ งมีพ้ืนที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้น
เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามมาตรา ๘ (๙) ประสงค์จะดัดแปลงหรื อใช้ที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น และก่อสร้างพื้นที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ น
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิมตามมาตรา ๓๔ ให้เจ้าของอาคารหรื อผูค้ รอบครอง
อาคารยืน่ คาขออนุญาตตามแบบ ข.๔ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๔
ให้ น าความในข้อ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้ บ ัง คับ กับ การขออนุ ญ าตตาม
วรรคหนึ่งในส่ วนที่เกี่ยวกับเอกสารที่ตอ้ งแนบพร้อมกับคาขอเกี่ยวกับแผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน หรื อรายการคานวณ โดยอนุโลม
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ งแล้วให้ดาเนิ นการตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ ง
และเมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๔
ข้ อ ๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผูใ้ ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร รื้ อถอนอาคาร หรื อเคลื่ อนย้ายอาคารหรื อใบอนุ ญาตดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตตามแบบ ข.๕ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๕ ก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้พิจารณาคาขอพร้อมด้วยเหตุผล
ในการขอต่ออายุใบอนุ ญาต เมื่อเห็นเป็ นการสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาต
โดยจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตนั้น หรื อจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้
ข้ อ ๖/๑๔ ในการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่ อสร้ างอาคารหรื อดัดแปลงอาคาร
ถ้าเป็ นการขอต่ออายุใบอนุ ญาตครั้งแรก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นอนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาตได้เป็ น
ระยะเวลาไม่เกินอายุใบอนุญาตตามข้อ ๒/๑
ในกรณี ที่ ไ ด้มี ก ารต่ อ อายุใ บอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งมาแล้ว เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น จะ
อนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญ าตได้ต่อเมื่ อดาเนิ นการก่ อสร้ างฐานรากทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็ จหรื อ
มีการก่อสร้างหรื อดัดแปลงโครงสร้างของอาคารไปแล้วเกินร้อยละสิ บของพื้นที่อาคารที่ได้รับอนุ ญาต
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต่ออายุใบอนุญาตให้ได้อีกไม่เกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งปี
ให้ผูไ้ ด้รับ อนุ ญาตตามวรรคสองมี ห น้าที่ รายงานความคื บ หน้าในการก่ อสร้ างหรื อ
ดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเก้าสิ บวัน ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้นายช่างหรื อ
นายตรวจไปตรวจสอบการก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารทุกครั้งที่ได้รับรายงาน

๔

ข้อ ๖/๑ เพิ่มโดยเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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การต่ออายุใบอนุ ญาตก่อสร้ างอาคารหรื อดัดแปลงอาคารทุ กครั้ ง ผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาต
จะต้องแก้ไขแบบแปลนของอาคารให้มีหรื อปรับปรุ งระบบการป้ องกันอัคคีภยั และระบบความปลอดภัย
ภายในอาคารโดยให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บงั คับในขณะยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น
ข้ อ ๖/๒๕ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารหรื อดัดแปลงอาคารซึ่ งมิได้ยนื่ คาขอต่ออายุ
ใบอนุ ญาตก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ แต่การก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารได้ดาเนิ นการไปจนไม่อาจแก้ไข
แบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุ ญาตใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น หรื อ
ประกาศของรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บงั คับในขณะนั้น หากประสงค์จะดาเนิ นการต่อไป ให้ยื่นคาขออนุ ญาตตามข้อ ๑
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ใบอนุญาตสิ้ นอายุ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหม่ตามหลักเกณฑ์ เดี ยวกับ การพิ จารณาออกใบอนุ ญ าตฉบับเดิ ม เว้นแต่ ในเรื่ องระบบการป้ องกัน
อัคคีภยั และระบบความปลอดภัยภายในอาคาร ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นซึ่ ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บงั คับในขณะยืน่ คาขออนุญาตใหม่
ข้ อ ๖/๓๖ ในกรณี ที่ใบอนุ ญาตก่อสร้ างอาคารหรื อดัดแปลงอาคารมิ ได้รับการต่ออายุ
หรื อไม่สามารถต่ออายุได้อีกตามข้อ ๖/๑ และมิได้รับใบอนุ ญาตใหม่ตามข้อ ๖/๒ ถ้าปรากฏว่าการก่อสร้าง
หรื อดัดแปลงอาคารยังดาเนิ นการไม่แล้วเสร็ จ และไม่สามารถแก้ไขแบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุ ญาต
ใหม่ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญ ญัติท ้องถิ่ น หรื อประกาศของรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ออกตามความในพระราชบัญ ญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ ใช้บ ังคับ
ในขณะนั้น เจ้าของอาคารอาจยื่นค าขออนุ ญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อให้สามารถสร้ างส่ วนต่ างๆ ของ
อาคารหรื อติดตั้งงานระบบและอุปกรณ์ ต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้อาคารนั้นสามารถ
ใช้งานได้อย่างปลอดภัยซึ่ งจะต้องไม่เป็ นการเพิ่มความสู งและพื้นที่ของอาคาร เว้นแต่เป็ นการก่อสร้ าง
ส่ วนที่จาเป็ นสาหรับการติดตั้งงานระบบและอุปกรณ์ ต่างๆ บนชั้นบนสุ ดของอาคาร เช่ น ห้องเครื่ อง
ลิฟต์ ถังเก็บน้ า หรื อห้องบันไดหนีไฟ เป็ นต้น
เมื่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้รับคาขออนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้สั่งการให้นายช่ าง
หรื อนายตรวจไปตรวจสอบอาคารนั้น ถ้าปรากฏว่าการขออนุ ญาตดัดแปลงอาคารเป็ นเพียงเท่าที่จาเป็ น
เพื่อให้อาคารนั้นสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นออกใบอนุ ญาตให้แก่ ผูย้ ื่น
คาขอตามวรรคหนึ่ง
๕

ข้อ ๖/๒ เพิ่มโดยเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๖
ข้อ ๖/๓ เพิ่มโดยเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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คาขออนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งและใบอนุ ญาตตามวรรคสอง ให้ใช้แบบ ข.๑ และแบบ อ.๑
ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้ อ ๗ ในกรณี ที่ใบอนุญาตหรื อใบรับรองสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด ในสาระสาคัญ
ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตหรื อใบรับรองยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทน ใบรับรองตามแบบ ข.๗
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๗ ภายในสิ บห้าวันนับ แต่วนั ที่ ได้
ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด
เมื่ อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ได้รับ ค าขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ พิ จารณาค าขอดัง กล่ าวและ
เมื่อเห็นเป็ นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุ ญาตหรื อใบแทนใบรับรองให้แก่ผขู ้ อ
ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง
ใบแทนใบอนุ ญาตหรื อใบแทนใบรับรองให้ใช้แบบใบอนุ ญ าตหรื อแบบใบรับรอง
แล้วแต่กรณี โดยประทับตราสี แดงคาว่า "ใบแทน" กากับไว้ด้วย และให้มีวนั เดือน ปี ที่ออกใบแทน
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๘ ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตผูใ้ ดประสงค์จะโอนใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร รื้ อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรื อเปลี่ ยนการใช้อาคารให้แก่ บุคคลอื่น ให้ยื่นคาขออนุ ญาต
ตามแบบ ข.๘ พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๘ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เมื่ อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ได้รับ ค าขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ พิ จารณาค าขอดัง กล่ าวและ
เมื่ อเห็ นเป็ นการสมควร ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นออกหนังสื อแจ้งการอนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญ าตตาม
แบบ น.๙ ให้แก่ผขู้ อโอนใบอนุญาต
ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นอนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญาต ให้ป ระทับตราสี แดงคาว่า
“โอนแล้ว” ระบุชื่อผูร้ ับโอน และให้มีวนั เดือน ปี ที่อนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญาตกากับไว้ในใบอนุ ญาต
ก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้ อถอนอาคาร เคลื่ อนย้ายอาคาร หรื อเปลี่ ยนการใช้อาคาร พร้ อมทั้ง
ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๙ แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ
ต้องเป็ นสิ่ งพิ ม พ์ ส าเนา ภาพถ่ าย หรื อเขี ย นด้วยหมึ ก และต้องเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) มาตราส่ วน ขนาด ระยะ น้ าหนัก และหน่วยการคานวณต่างๆ ให้ใช้มาตราเมตริ ก
(๒) แผนผังบริ เวณให้ใช้ม าตราส่ วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ ต้ งั และ
ขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ขออนุ ญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ ดัดแปลง
หรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น และขออนุ ญาตก่ อสร้ างพื้นที่หรื อสิ่ งที่
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ แทนของเดิมพร้อมด้วยรายละเอียด ดังนี้
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(ก) แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยูแ่ ล้ว
(ข) ระยะห่างจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน
(ค) ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วและอาคารที่ขออนุ ญาตในขอบเขตของที่ดิน
(ง) ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริ เวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขป
พร้อมด้วยเครื่ องหมายทิศ
(จ) ในกรณี ที่ไม่มีทางน้ าสาธารณะสาหรับการขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรื อเคลื่ อนย้ายอาคาร ให้แสดงทางระบายน้ าออกจากอาคารไปสู่ ทางระบายน้ าสาธารณะหรื อวิธีการ
ระบายน้ าด้วยวิธีอื่น พร้อมทั้งแสดงเครื่ องหมายชี้ทิศทางน้ าไหลและส่ วนลาด
(ฉ) แสดงระดับของพื้ นชั้นล่ างของอาคารและความสัมพันธ์ กบั ระดับ ทางหรื อถนน
สาธารณะที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน
(ช) แผนผังบริ เวณส าหรับการเคลื่ อนย้ายอาคารให้แสดงแผนผังบริ เวณของอาคาร
ที่มีอยูเ่ ดิม และให้แสดงแผนผังบริ เวณที่จะทาการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยูใ่ นที่ใหม่ให้ชดั เจน
แผนผัง บริ เวณส าหรั บ อาคารตามมาตรา ๔ เว้น แต่ ตึ ก บ้า น เรื อน โรง ร้ า น แพ
คลัง สิ นค้า ส านั ก งานและสิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น อย่ า งอื่ น ซึ่ งบุ ค คลอาจเข้า อยู่ห รื อ เข้า ใช้ ส อยได้ใ ห้ แ สดง
รายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรื อ (ช) เท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ
(๓) แบบแปลนให้ใช้มาตราส่ วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ โดยต้องแสดงรู ปร่ างต่างๆ คือ
แปลนพื้นชั้นต่าง ๆ รู ปด้าน (ไม่นอ้ ยกว่าสองด้าน) รู ปตัดทางขวา รู ปตัดทางยาว ผัง คานรับพื้นชั้นต่างๆ
และผัง ฐานรากของอาคารที่ ข ออนุ ญ าตก่ อ สร้ าง ดัด แปลง รื้ อ ถอน เคลื่ อ นย้ายเปลี่ ย นการใช้ หรื อ
ดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น พร้อมด้วยรายละเอียด ดังนี้
(ก) แบบแปลนต้องมี รูปรายละเอียดส่ วนสาคัญ ขนาด เครื่ องหมาย วัสดุ และการใช้
สอยต่ างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนเพี ย งพอที่ จะพิ จารณาตามกฎกระทรวง ข้อบัญ ญัติท ้องถิ่ น หรื อ
ประกาศของรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
(ข) แบบแปลนสาหรับการก่อสร้างอาคาร ให้แสดงส่ วนต่างๆ ของอาคารที่จะก่อสร้าง
ให้ชดั เจน
(ค) แบบแปลนสาหรับการดัดแปลงอาคาร ให้แสดงส่ วนที่มีอยูเ่ ดิมและส่ วนที่จะดัดแปลง
ให้ชดั เจน
(ง) แบบแปลนสาหรับการรื้ อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการตลอดจนความปลอดภัย
ในการรื้ อถอนอาคาร
(จ) แบบแปลนส าหรั บ การเคลื่ อ นย้ายอาคาร ให้ แสดงขั้น ตอนวิธี ก าร ความมั่น คง
แข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร
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สาหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรื อรู ปตัดทางยาวของอาคารมีความกว้าง ความยาว
หรื อความสู งเกิ น ๙๐ เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่ วนเล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เล็กกว่า ๑
ใน ๒๕๐
(ฉ) แบบแปลนสาหรับการเปลี่ยนการใช้อาคารให้แสดงส่ วนที่ใช้อยูเ่ ดิมและส่ วนที่จะเปลี่ยน
การใช้ใหม่ให้ชดั เจน
(ช) แบบแปลนสาหรับการดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
เพื่อการอื่น ให้แสดงส่ วนที่มีอยูเ่ ดิมและส่ วนที่จะทาการก่อสร้างใหม่แทนของเดิมให้ชดั เจนสาหรับการ
ก่อสร้างสิ่ งที่สร้างขึ้นเป็ นอาคารเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิมต้อง
แสดงส่ วนต่างๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชดั เจน
แบบแปลนสาหรับอาคารตามมาตรา ๔ เว้นแต่ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้า
สานักงานและสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ ให้แสดงรายละเอียดตาม (ก)
(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) เท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ
(๔) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับคุ ณภาพและชนิ ดของวัสดุ
ตลอดจนวิธี ป ฏิ บ ตั ิ หรื อวิธี การส าหรั บ การก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้ อถอนอาคารเคลื่ อนย้าย
อาคาร เปลี่ยนการใช้อาคาร หรื อดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
(๕) รายการคานวณ ให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยคานวณกาลังของวัสดุ
การรับน้ าหนัก และกาลังต้านทานของส่ วนต่างๆ ของอาคาร
ข้ อ ๑๐ ผูร้ ับผิดชอบงานออกแบบหรื อผูร้ ับผิดชอบงานออกแบบและคานวณ ต้องลง
ลายมือชื่ อพร้ อมกับเขียนชื่ อด้วยตัวบรรจงในแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และรายการคานวณทุกแผ่น และให้ระบุสานักงานหรื อที่อยูพ่ ร้อมกับคุณวุฒิของผูร้ ับผิดชอบดังกล่าวไว้
ในแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณแต่ละชุ ดด้วย หรื อจะใช้
สิ่ งพิมพ์ สาเนา ภาพถ่ายที่ผรู ้ ับผิดชอบงานออกแบบ หรื อผูร้ ับผิดชอบงานออกแบบและคานวณได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อด้วยตัวบรรจง และระบุรายละเอียดดังกล่าวแทนก็ได้
ในกรณี ที่ ผู้รั บ ผิ ด ชอบงานออกแบบหรื อ ผู้รั บ ผิ ด ชอบงานออกแบบและค านวณ
เป็ นผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ สถาปั ตยกรรมควบคุ ม หรื อวิศวกรรมควบคุ ม ตาม
กฎหมายว่าด้ว ยวิช าชี พ สถาปั ต ยกรรมหรื อ กฎหมายว่าด้ว ยวิช าชี พ วิศ วกรรม ให้ร ะบุ เลขทะเบี ย น
ใบอนุญาตไว้ดว้ ย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พลเอก สิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

473

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คื อ โดยที่ มาตรา ๘ (๑๒) และมาตรา ๓๙
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดให้ ห ลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ในการขออนุ ญาต การอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุ ญาต
หรื อใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง ต้องเป็ นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
---------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ ม
อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ การกระทาดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็ นการดัดแปลงอาคาร คือ
(๑) การเปลี่ ย นโครงสร้ างของอาคารโดยใช้วสั ดุ ข นาด จ านวน และชนิ ด
เดี ยวกับ ของเดิ ม เว้นแต่การเปลี่ ยนโครงสร้ างของอาคารที่ เป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คอนกรี ตอัดแรง
หรื อเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ
(๒) การเปลี่ ยนส่ วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็ นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้
วัสดุชนิ ดเดี ยวกับของเดิ ม หรื อวัสดุ ชนิ ดอื่นซึ่ งไม่เป็ นการเพิ่มน้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิ ม
ส่ วนหนึ่งส่ วนใดเกินร้อยละสิ บ
(๓) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรื อการขยาย ซึ่ งลักษณะ
ของเขตแบบ รู ปทรง สัดส่ วน น้ าหนัก เนื้ อที่ของส่ วนต่างๆ ของอาคารที่ ไม่เป็ นโครงสร้ างของอาคาร
ซึ่ งไม่เป็ นการเพิ่มน้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่ วนหนึ่งส่ วนใดเกินร้อยละสิ บ
(๔) การลดหรื อการขยายเนื้ อที่ของพื้นชั้นหนึ่ งชั้นใด ให้มีเนื้ อที่นอ้ ยลงหรื อ
มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรื อเพิ่มจานวนเสาหรื อคาน หรื อ
(๕) การลดหรื อการขยายเนื้ อที่ของหลังคา ให้มีเนื้ อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกิ น
ห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรื อเพิ่มจานวนเสาหรื อคาน
ทั้งนี้ การกระทาตามวรรคหนึ่ งต้องไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่ ออกตามมาตรา ๙ หรื อมาตรา ๑๐ หรื อประกาศของรัฐมนตรี ออกตามมาตรา ๑๓
หรื อมาตรา ๕๙ แห้งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

475
ข้ อ ๒ การรื้ อส่ วนอื่นของโครงสร้างของอาคารดังต่อไปนี้ถือเป็ นการรื้ อถอนอาคาร คือ
(๑) กันสาดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(๒) ผนังหรื อฝาที่เป็ นโครงสร้างของอาคารหรื อผนังหรื อฝาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(๓) บันได้คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(๔) พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กตั้งแต่พ้นื ชั้นที่สองของอาคารขึ้นไป
ในกรณี ที่ มี ก ารรื้ อส่ วนอื่ น ของโครงสร้ า งของอาคารตามวรรคหนึ่ ง
เพื่อกระทาการตาม ข้อ๑ ในส่ วนที่เป็ นการดัดแปลงอาคาร มิให้ถือว่าการรื้ อส่ วนนั้นเป็ นการรื้ อถอน
อาคาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พลเอกสิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : - เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา 4 และมาตรา 5(3)
แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
การกระทาซึ่ งไม่ถือเป็ นการดัดแปลงอาคารและกาหนดส่ วนอื่นของโครงสร้างของอาคารที่การรื้ อส่ วนนั้น
เป็ นการรื้ อถอนอาคาร จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 134 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
การก่ อ สร้ าง ดัด แปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่ อนย้า ยอาคารให้ ผิ ด ไปจากแผนผังบริ เวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแปลนที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตตลอดจนวิธี ก ารหรื อเงื่ อนไขที่ เจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต ให้กระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงแผนผังบริ เวณ เว้นแต่ระยะที่ ต้ งั ของอาคารถึ งขอบเขต
ที่ดินหรื อขอบเขตที่สาธารณะผิดไปจากแผนผังบริ เวณที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละยีส่ ิ บ
(๒) ไม่เป็ นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรื อขยายซึ่ งลักษณะ ขอบเขต แบบ หรื อ
รู ปทรงของโครงสร้างของอาคาร เว้นแต่
(ก) สั ด ส่ ว นโครงสร้ า งของอาคารจะผิ ด ไปจากแบบแปลนหรื อ รายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละห้า หรื อ
(ข) เมื่อผูค้ านวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ
ตามมาตรา 28 เห็นว่ามีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรื อขยายโครงสร้างของอาคาร
เพื่อความมัน่ คงแข็งแรง โดยไม่ทาให้ลกั ษณะ แบบ รู ปทรง เนื้ อที่ และที่ ต้ งั ของอาคารผิดไปจากที่
ได้รับใบอนุ ญาตและได้แจ้งให้ผคู ้ วบคุมงานและเจ้าของอาคารทราบแล้ว พร้อมทั้งแจ้งเป็ นหนังสื อให้
เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ทราบ โดยมี เหตุ ผลแสดงความจาเป็ นพร้ อมด้วยแบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลนและรายการค านวณโครงสร้ า งของอาคารส่ วนนั้น แล้ว ทั้ง นี้ ต้อ งแจ้งก่ อ นใบอนุ ญ าต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อ เคลื่อนย้ายอาคารสิ้ นอายุ
(๓) ไม่ เป็ นการเปลี่ ย นแปลง ต่ อ เติ ม เพิ่ ม ลด หรื อ ขยายซึ่ งลัก ษณะ ขอบเขต
แบบ รู ป ทรง สั ดส่ วน หรื อเนื้ อที่ ข องส่ วนต่ างๆ ของอาคารที่ ไม่เป็ นโครงสร้ างของอาคารอันเป็ น
การเพิม่ น้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารส่ วนหนึ่งส่ วนใดเกินร้อยละสิ บ
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ทั้งนี้ กรณี ตามวรรคหนึ่ งต้องไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงที่ ออกตามมาตรา ๘ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรื อมาตรา ๑๐ หรื อประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามมาตรา ๑๓ หรื อ มาตรา
๕๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พลเอก สิ ทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : - เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5(3) และมาตรา 31(2)
แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
กรณี ที่ ใ ห้ มี ก ารก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง รื้ อถอน หรื อ เคลื่ อ นย้า ยอาคารให้ ผิ ด ไปจากแผนผัง บริ เวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รั บอนุญาตตลอดจนวิธีการหรื อเงือนไขที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาตได้ จาจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 134 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกรณี ที่ มี ก ารติ ดตั้งลู กกรงเหล็ ก ดัด หรื อสิ่ งอื่ น ที่ มี ล ักษณะท านองเดี ยวกัน
ที่ ป ระตู ห น้ าต่ างหรื อ ที่ ด้า นนอกหรื อ ด้า นในของอาคารตั้ง แต่ ช้ ัน ที่ ส องขึ้ น ไป ไม่ ว่า จะติ ด ตั้ง ก่ อ น
หรื อใน หรื อหลังวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงั คับ อันเป็ นการขัดต่อข้อ ๒๑ ทวิ
แห่ ง กฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒ ๒ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งทาให้อาคารนั้นมีสภาพที่อาจเป็ นภยันตรายต่อชี วิต
หรื อร่ างกาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารดาเนิ นการแก้ไข
ให้เป็ นไปตามข้อ ๒๑ ทวิ แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่๔(พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐)ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าเก้าสิ บวัน เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุผลอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่ นอาจขยายเวลา
ออกไปอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินเก้าสิ บวัน
คาสั่ งให้ดาเนิ นการแก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ งให้ใช้แบบ ค.๒๓ ท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้ อ ๒ ก่ อ นสั่ ง ให้ เจ้า ของหรื อผู ้ค รอบครองอาคารด าเนิ น การแก้ ไ ข ตามข้อ ๑
ให้นายตรวจซึ่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่ นมอบหมาย หรื อนายช่ างไปตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น รายงานดังกล่ าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแบบ
แปลนและรู ปด้านของอาคารที่จาเป็ น วิธีการในการแก้ไข และระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการแก้ไข
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรี ช่วยว่าการ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมาควรกาหนดหลักเกณฑ์
วิธี ก ารและเงื่ อ นไขในการให้ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ เจ้า ของหรื อ ผูค้ รอบครองอาคาร
ดาเนิ นการแก้ไขอาคารที่ ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด หรื อสิ่ งอื่นที่ มีลกั ษณะทานองเดี ยวกัน ซึ่ งทาให้อาคาร
นั้นมีสภาพที่อาจเป็ นภยันตรายต่อชี วิต หรื อร่ างกาย และโดยที่มาตรา 46 วรรคหนึ่ ง บัญญัติให้กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าวในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 106 ตอนที่ 135 ลงวันที่ 23 สิ งหาคม 2532)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒
-----------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ (๓ ) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ป้ ายหรื อ สิ่ ง ที่ ส ร้ างขึ้ น ส าหรั บ ติ ด หรื อ ตั้ง ป้ ายที่ ติด หรื อ ตั้ง ไว้ใ นระยะห่ างจากที่
สาธารณะซึ่ งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่ างจากที่สาธารณะมีนอ้ ยกว่าความสู งของป้ ายนั้นเมื่อวัดจาก
พื้นดิ น และมีขนาดความกว้างของป้ ายเกินห้าสิ บเซนติเมตรหรื อยามเกิ นหนึ่ งเมตรหรื อเนื้ อที่ของป้ าย
เกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรื อมีน้ าหนักของป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ ายอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรื อทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิ บกิโลกรัมเป็ นอาคารตามมาตรา 4
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
บรรหาร ศิลปอาชา
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ “อาคาร” หมายความรวมถึ งป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้ างขึ้นสาหรับติด
หรื อตั้ง ป้ ายที่ ติ ด หรื อ ตั้ง ไว้ใ นระยะห่ างจากที่ ส าธารณะซึ่ งเมื่ อ วัด ในทางราบแล้ว ระยะห่ า งจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสู งของป้ ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิ นและมีขนาดหรื อมีน้ าหนักเกิ นที่กาหนดใน
กฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๙๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑๐) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุ ม
อาคารออกกฎกระทรวงไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ก าหนดพื้ น ที่ ในบริ เวณที่ วดั จากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๓๐๔ (ถนนแจ้งวัฒนะ) ออกไปข้างละ ๑๕ เมตร โดยเริ่ มจากเขตคลองประปาด้านตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตกจนจดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ด้านตะวันออก บริ เวณ
ห้ า แยกปากเกร็ ด ในท้อ งที่ ต าบลปากเกร็ ด และต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ ด จัง หวัด นนทบุ รี
ภายในบริ เวณแนวเขตตามแผนที่ ท ้ายกฎกระทรวงฉบับ นี้ เป็ นบริ เวณห้ ามก่ อสร้ างอาคารชนิ ดและ
ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ห้องแถว ตึกแถว
(๒) ตลาด
(๓) อาคารเก็ บ สิ น ค้า อาคารหรื อ ส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ มี ล ัก ษณะ
ในท านองเดี ย วกัน ที่ ใ ช้เป็ นที่ เก็ บ พัก หรื อ ขนถ่ ายสิ น ค้าหรื อสิ่ ง ของเพื่ อประโยชน์ ท างการค้า หรื อ
อุตสาหกรรม
(๔) โรงมหรศพตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันภยันตรายอันเกิ ดแต่การเล่ น
มหรสพ
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
(๗) โรงซ่อมหรื อโรงพ่นสี รถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์
(๘) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุราคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข หรื อไม่เป็ นมลพิษต่อชุ มชนหรื อสิ่ งแวดล้อม และเป็ นโรงงานที่ใช้
เครื่ องจักรมีกาลังรวมไม่เกินสิ บแรงม้าหรื อเทียบเท่าหรื อใช้คนงานไม่เกินสิ บคน
(๙) อาคารขนาดใหญ่
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ข้ อ ๒ ภายในบริ เวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการ
ใช้อาคารใด ๆ ให้เป็ นอาคารชนิดหรื อประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ 1
ข้ อ ๓ อาคารที่ มีอยู่แล้วในพื้ นที่ ที่ กาหนดตามข้อ 1 ก่ อนหรื อในวันที่ กฎกระทรวงนี้
ใช้บงั คับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดังแปลงหรื อเปลี่ ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็ นอาคารชนิดหรื อประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๑
ข้ อ ๔ อาคารที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้ก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ ยนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุ มอาคาร หรื อที่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิ จการนั้นก่อนวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อง กาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดังแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อ
บางประเภท ในท้องที่บางส่ วนในตาบลปากเกร็ ด และตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ลงวัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๓๒ ใช้บ ังคับและยังก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ ยนการใช้ไม่ แล้วเสร็ จ
ให้ ได้รั บยกเว้นไม่ ต้องปฏิ บ ัติ ตามกฎกระทรวงนี้ แต่ จ ะขอเปลี่ ย นแปลงการอนุ ญ าตให้ เป็ นการขัด
ต่อกฎกระทรวงนี้ ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓
บรรหาร ศิลปอาชา
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

ห ม ายเห ตุ :- เห ตุ ผล ใน ก ารป ระก าศใช้ ก ฎ ก ระท รวงฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ องจาก ได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อง กาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อ
บางประเภทในท้องที่บางส่ วนในตาบลปากเกร็ ด และตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 แต่มาตรา 13
วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรื อ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ประกาศนั้นมีผลใช้บงั คับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก
และโดยที่ ส มควรห้ า มก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง ใช้ ห รื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภท
ภายในบริ เวณดังกล่าวต่อไป จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอนที่ 236 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒๑
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) (๗) และ(๘) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารสู ง” หมายความว่า อาคารที่ บุคคลอาจเข้าอยู่หรื อเข้าใช้สอยได้โดยมีความสู ง
ตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้ นไป การวัดความสู งของอาคารให้วดั จากระดับ พื้นดิ นที่ ก่อสร้ างถึ งพื้นดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสู งสุ ด
“อาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ” หมายความว่ า อาคารที่ ก่ อ สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ อ าคารหรื อ
ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของอาคารเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย หรื อ ประกอบกิ จ การประเภทเดี ย วหรื อ หลายประเภท
โดยมีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
“พื้น”๒ (ยกเลิก)
“พื้นที่ อาคาร”๓ หมายความว่า พื้นที่ ของพื้นของอาคารแต่ล ะชั้นที่ บุ คคลเข้าอยู่หรื อ
เข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้านนอกของคานหรื อภายในพื้นนั้น หรื อภายในของเขตด้านนอกของผนัง
ของอาคารและหมายความรวมถึงเฉลียงหรื อระเบียงด้วย แต่ไม่รวมพื้นดาดฟ้ าหรื อบันไดนอกหลังคา

๑
๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑/หน้า ๖/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

ข้อ ๑ นิ ย ามค าว่า “พื้ น ” ยกเลิ ก โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓
ข้อ ๑ นิ ยามคาว่า “พื้นที่ อาคาร” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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“พื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร”๔ หมายความว่า พื้นที่ของแปลงที่ดินที่นามาใช้ขออนุ ญาต
ก่อสร้างอาคาร ไม่วา่ จะเป็ นที่ดินตามหนังสื อสาคัญแสดงสิ ทธิ ในที่ดินฉบับเดียวหรื อหลายฉบับซึ่ งเป็ น
ที่ดินที่ติดต่อกัน
“ดาดฟ้ า”๕ หมายความว่า พื้นส่ วนบนสุ ดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุ มและบุคคล
สามารถขึ้นไปใช้สอยได้
“ที่วา่ ง”๖ หมายความว่า พื้นที่อนั ปราศจากหลังคาหรื อสิ่ งก่อสร้างปกคลุม ซึ่ งพื้นที่ดงั กล่าว
อาจจะจัดให้เป็ นบ่อน้ า สระว่ายน้ า บ่อพักน้ าเสี ย ที่พกั มูลฝอย ที่พกั รวมมูลฝอยหรื อที่จอดรถที่อยูภ่ ายนอก
อาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึ งพื้นที่ ข องสิ่ ง ก่ อสร้ า งหรื ออาคารที่ สู งจากระดับ พื้นดิ นไม่เกิ น
๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรื อสิ่ งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น
“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรื อใช้เป็ น
ทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่
“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็ นเชื้อเพลิง
“ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึ บ ที่ ก่อสร้ างด้วยอิ ฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า ๑๘
เซนติ เมตร และไม่ มี ช่ องที่ ให้ ไฟหรื อควันผ่านได้ หรื อจะเป็ นผนังทึ บ ที่ ท าด้วยวัส ดุ ท นไฟอย่างอื่ น
ที่มีคุณสมบัติในการป้ องกันไฟได้ดีไม่นอ้ ยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนา ๑๘ เซนติเมตร ถ้าเป็ นผนัง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เซนติเมตร
“ระบบท่อยืน” หมายความว่า ท่อส่ งน้ าและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการดับเพลิง
“น้ าเสี ย” หมายความว่า ของเหลวที่ผา่ นการใช้แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกากและไม่มีกาก
“แหล่งรองรับน้ าทิ้ง” หมายความว่า ท่อระบายน้ าสาธารณะ คู คลอง แม่น้ า ทะเล และ
แหล่งน้ าสาธารณะ
“ระบบบาบัดน้ าเสี ย” หมายความว่า กระบวนการทาหรื อการปรับปรุ งน้ าเสี ยให้มีคุณภาพ
เป็ นน้ าทิ้ง รวมทั้งการทาให้น้ าทิ้งพ้นไปจากอาคาร
“ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจ่ายน้ าเพื่อใช้และดื่ม
๔

ข้อ ๑ นิยามคาว่า “พื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร” เพิม่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕
ข้อ ๑ นิ ย ามค าว่า “ดาดฟ้ า” เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๖
ข้อ ๑ นิ ยามคาว่า “ที่วา่ ง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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“มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข
“ที่พกั มูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์ หรื อสถานที่ที่ใช้สาหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอ
การขนย้ายไปยังที่พกั รวมมูลฝอย
“ที่พกั รวมมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์ หรื อสถานที่ที่ใช้สาหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอ
การขนไปกาจัด
“ลิฟต์ดบั เพลิง” หมายความว่า ลิฟต์ที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใช้ได้ขณะเกิด
เพลิงไหม้
ข้ อ ๑ ทวิ๗ กฎกระทรวงนี้ มิให้ใช้บงั คับแก่อาคารจอดรถซึ่ งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถ
ด้วยเครื่ องจักรกลที่ได้รับการคานวณออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ

หมวด ๑
ลักษณะของอาคาร เนือ้ ที่ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร
ข้ อ ๒๘ ที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั ของอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้นไม่เกิ น ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีดา้ นหนึ่ งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกัน โดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร
สาหรับ ที่ ดินที่ ใช้เป็ นที่ ต้ งั ของอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ พิ เศษที่ มีพ้ื นที่ อาคาร
รวมกันทุกชั้นมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีดา้ นหนึ่ งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่นอ้ ยกว่า ๑๒.๐๐
เมตร ติ ดถนนสาธารณะที่ มี เขตทางกว้างไม่ น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่ อเนื่ องกัน โดยตลอดจนไป
เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร
ที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า
๑๒.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่ องกันโดยตลอดจนถึ งบริ เวณที่ต้ งั ของอาคาร และที่ดินนั้นต้องว่างเพื่อสามารถใช้
เป็ นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวกด้วย

๗

ข้อ ๑ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
๘
ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติ มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๓๙ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีผวิ ถนนที่มีผิวการจราจรกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ที่ปราศจากสิ่ งปกคลุ มโดยรอบอาคาร เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้
โดยสะดวก
ถนนตามวรรคหนึ่ ง จะอยูใ่ นระยะห้ามก่อสร้ างอาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทริ มถนน
หรื อทางหลวงตามข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นหรื อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้
ในกรณี ที่มีขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่นหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวสร้างหรื อขยายถนน
ใช้บงั คับให้เริ่ มนับความกว้างของถนนตามวรรคหนึ่งตั้งแต่แนวนั้น
ข้ อ ๔๑๐ ส่ วนที่เป็ นขอบเขตนอกสุ ดของอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ไม่วา่ จะ
อยู่ในระดับ เหนื อพื้ นดิ นหรื อต่ ากว่าระดับ พื้ นดิ นต้องห่ างจากเขตที่ ดินของผูอ้ ื่ นหรื อถนนสาธารณะ
ไม่นอ้ ยกว่า ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงส่ วนที่เป็ นรากฐานของอาคาร
ข้ อ ๕๑๑ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร
ต้องมีค่าสู งสุ ดของอัตราส่ วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร
ไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑
ในกรณี ที่ มีอาคารอื่ นใดหรื อจะมี การก่ อสร้ างอาคารอื่ นใดในพื้ นที่ ดินที่ ใช้เป็ นที่ ต้ งั
อาคารเดียวกันกับอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสู งสุ ดของอัตราพื้นที่อาคารรวมกันทุก
ชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคารไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑ ด้วย
ข้ อ ๖๑๒ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าอัตราส่ วนดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่อยูอ่ าศัยต้องมีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร
(๒) อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย
ต้องมี ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๑๐ ของพื้นที่ ดินที่ ใช้เป็ นที่ต้ งั อาคาร แต่ถา้ อาคารนั้นใช้เป็ นที่ อยู่อาศัย
รวมอยูด่ ว้ ยต้องมีที่วา่ งตาม (๑)

๙

ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๐
ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑
ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๒
ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๗๑๓ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพ้ืนของอาคารที่ต่ากว่าระดับพื้นดิ น
ต้องมี ระบบระบายอากาศ กับ ระบบบ าบัดน้ าเสี ย และการระบายน้ าทิ้ งตามหมวด ๒ และหมวด ๓
แยกเป็ นอิสระจากระบบระบายอากาศ กับระบบบาบัดน้ าเสี ย และการระบายน้ าทิ้งส่ วนเหนือพื้นดิน
พื้นของอาคารที่ต่ากว่าระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง ห้ามใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ข้ อ ๘๑๔ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพ้ืนของอาคารที่ต่ากว่าระดับถนน
หน้าอาคาร ตั้งแต่ช้ นั ที่ ๓ ลงไป หรื อต่ากว่าระดับถนนหน้าอาคารตั้งแต่ ๗.๐๐ เมตร ลงไปต้องจัดให้มี
(๑) ระบบลิฟต์ตามหมวด ๖
(๒) บันไดหนี ไฟจากชั้นล่างสุ ดสู่ พ้ืนของอาคารที่มีทางออกสู่ ภายนอกได้โดยสะดวก
และบันไดหนี ไฟต้องมี ระบบแสงสว่างและระบบอัดลมที่ มี ความดันขณะใช้งานไม่ น้อยกว่า ๓.๘๖
ปาสกาลมาตรท างานอยู่ตลอดเวลา และผนังบันไดหนี ไฟทุ ก ด้านต้องเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหนา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร บันไดหนี ไฟต้องอยู่ห่างกันไม่เกิ น ๐๖.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิ น
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นที่หนีภยั ในกรณี ฉุกเฉินได้
ข้ อ ๘ ทวิ๑๕ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีผนังและประตูที่ทาด้วย
วัสดุทนไฟที่สามารถปิ ดกั้นมิให้เปลวไฟหรื อควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้เข้าไปในบริ เวณบันไดที่มิใช่บนั ได
หนีไฟของอาคาร ทั้งนี้ ผนังหรื อประตูดงั กล่าวต้องสามารถทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ชัว่ โมง
ข้ อ ๘ ตรี ๑๖ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีแผนผังของอาคารแต่ละชั้น
ติดไว้บริ เวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกแห่งของแต่ละชั้นนั้นในตาแหน่งที่เห็นได้ชดั เจน และที่บริ เวณพื้นชั้นล่าง
ของอาคารต้องจัดให้มีแผนผังอาคารของทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
แผนผังของอาคารแต่ละชั้นให้ประกอบด้วย
(๑) ตาแหน่งของห้องทุกห้องของชั้นนั้น
(๒) ตาแหน่ งที่ติดตั้งตูส้ ายฉี ดน้ าดับเพลิ งหรื อหัวต่อสายฉี ดน้ าดับเพลิ ง และอุปกรณ์
ดับเพลิงอื่นๆ ของชั้นนั้น
๑๓

ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔
ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕
ข้อ ๘ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖
ข้อ ๘ ตรี เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
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(๓) ตาแหน่งประตูหรื อทางหนีไฟของชั้นนั้น
(๔) ตาแหน่งลิฟต์ดบั เพลิงของชั้นนั้น

หมวด ๒
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้ องกันเพลิงไหม้
ข้ อ ๙๑๗ การระบายอากาศในอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีการระบาย
อากาศโดยวิธีธรรมชาติหรื อโดยวิธีกล ดังต่อไปนี้
(๑) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ให้ใช้เฉพาะกับห้องในอาคารที่มีผนังด้านนอก
ของอาคารอย่า งน้อ ยหนึ่ งด้าน โดยจัด ให้ มี ช่ องเปิ ดสู่ ภ ายนอกอาคารได้ เช่ น ประตู หน้ าต่ า ง หรื อ
บานเกล็ด ซึ่ งต้องเปิ ดไว้ระหว่างใช้สอยห้องนั้น ๆ และพื้นที่ของช่องเปิ ดนี้ตอ้ งเปิ ดได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๑๐ ของพื้นที่ของห้องนั้น
(๒) การระบายอากาศโดยวิธี ก ล ให้ใ ช้ก บั ห้อ งในอาคารลัก ษณะใดก็ไ ด้โดยจัดให้
มีกลอุป กรณ์ ขบั เคลื่ อนอากาศ ซึ่ งต้องทางานตลอดเวลาระหว่างที่ ใช้สอยห้องนั้นเพื่อให้เกิ ดการนา
อากาศภายนอกเข้ามาตามอัตราดังต่อไปนี้

การระบายอากาศ

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑๗

สถานที่
ห้องน้ า ห้องส้วมของที่พกั อาศัยหรื อสานักงาน
ห้องน้ า ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยูต่ ่ากว่าระดับพื้นดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ
สถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
สานักงาน
ห้องพักในโรงแรมหรื ออาคารชุด

อัตราการระบายอากาศ ไม่ น้อย
กว่ าจานวนเท่าของ ปริมาตรของ
ห้ องใน ๑ ชั่วโมง
๒
๔
๔
๔
๔
๗
๗
๗

ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ลาดับที่
๙
๑๐
๑๑

สถานที่
ห้องครัวของที่พกั อาศัย
ห้องครัวของสถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดบั เพลิง

อัตราการระบายอากาศ ไม่ น้อย
กว่ าจานวนเท่าของ ปริมาตรของ
ห้ องใน ๑ ชั่วโมง
๑๒
๒๔
๓๐

สาหรั บ ห้องครั วของสถานที่ จาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ ม ถ้าได้จดั ให้มี การระบาย
อากาศครอบคลุ ม แหล่ ง ที่ เกิ ด ของกลิ่ น ควัน หรื อ ก๊ า ชที่ ต้อ งการระบายในขนาดที่ เหมาะสมแล้ว
จะมีอตั ราการระบายอากาศในส่ วนอื่นของห้องครัวนั้นน้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในตารางก็ได้ ทั้งนี้
ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เท่าของปริ มาตรของห้องใน ๑ ชัว่ โมง
สถานที่อื่นๆ ที่มิได้ระบุในตาราง ให้ใช้อตั ราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับอัตราที่กาหนดไว้ในตาราง
ตาแหน่ ง ที่ ช่ อ งน าอากาศภายนอกเข้าโดยวิธี ก ล ต้องห่ า งจากที่ เกิ ด อากาศเสี ย และ
ช่องระบายอากาศทิ้งไม่นอ้ ยกว่า ๕.๐๐ เมตร สู งจากพื้นดินไม่นอ้ ยกว่า ๑.๕๐ เมตร
การน าอากาศภายนอกเข้า และการระบายอากาศทิ้ ง โดยวิ ธี ก ล ต้อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง
ข้ อ ๑๐ การระบายอากาศในอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีการปรับภาวะอากาศ
ด้วยระบบการปรับภาวะอากาศ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการนาอากาศภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรื อดูดอากาศจาก
ภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไม่นอ้ ยกว่าอัตราดังต่อไปนี้

การระบายอากาศในกรณีทมี่ รี ะบบปรับภาวะอากาศ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สถานที่
ห้างสรรพสิ นค้า (ทางเดินชมสิ นค้า)
โรงงาน
สานักงาน
สถานอาบ อบ นวด
ชั้นติดต่อธุ ระกับธนาคาร
ห้องพักในโรงแรมหรื ออาคารชุด
ห้องปฏิบตั ิการ

ลูกบาศก์ เมตร/ชั่ วโมง/ตารางเมตร
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
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ลาดับ
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

สถานที่
ร้านตัดผม
สถานโบว์ลิ่ง
โรงมหรสพ (บริ เวณที่นงั่ สาหรับคนดู)
ห้องเรี ยน
สถานบริ หารร่ างกาย
ร้านเสริ มสวย
ห้องประชุม
ห้องน้ า ห้องส้วม
สถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
(ห้องรับประทานอาหาร)
ไนต์คลับ บาร์ หรื อสถานลีลาศ
ห้องครัว
โรงพยาบาล
- ห้องคนไข้
- ห้องผ่าตัด และห้องคลอด
- ห้องไอ.ซี.ยู

ลูกบาศก์ เมตร/ชั่ วโมง/ตารางเมตร
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๖
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๒
๘
๕

สถานที่ อื่น ๆ ที่ มิ ไ ด้ระบุ ไ ว้ใ นตารางให้ ใ ช้อตั ราการระบายอากาศของสถานที่ ที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน
(๒) ห้ามนาสารทาความเย็นชนิ ดเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย หรื อติ ดไฟได้ง่ายมาใช้กบั
ระบบปรับภาวะอากาศที่ใช้สารทาความเย็นโดยตรง
(๓) ระบบปรับ ภาวะอากาศด้วยน้ า ห้ามต่อท่อน้ าของระบบปรับ ภาวะอากาศเข้ากับ
ท่อน้ าของระบบประปาโดยตรง
(๔) ระบบท่อลมของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ท่อลม วัสดุ หุ้มท่ อลม และวัสดุ บุภายในท่อลม ต้องเป็ นวัสดุ ที่ไม่ติดไฟ
และไม่เป็ นส่ วนที่ทาให้เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้
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(ข)๑๘ ท่อลมส่ วนที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟหรื อพื้นของอาคารที่ ทาด้วยวัตถุ ทนไฟ
ต้องติดตั้งลิ้นกันไฟที่ปิดอย่างสนิ ทโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า ๗๔ องศาเซลเซี ยสและลิ้นกันไฟ
ต้องมีอตั ราการทนไฟไม่นอ้ ยกว่า ๑ ชัว่ โมง ๓๐ นาที
(ค)๑๙ ห้ามใช้ทางเดินร่ วม บันได ช่ องบันได ช่องลิ ฟต์ ของอาคาร เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของระบบท่อลมส่ งหรื อระบบท่อลมกลับ เว้นแต่ส่วนที่เป็ นพื้นที่ว่างระหว่างเพดานกับพื้นของอาคาร
ชั้นเหนือขึ้นไปหรื อหลังคาที่มีส่วนประกอบของเพดานที่มีอตั ราการทนไฟไม่นอ้ ยกว่า ๑ ชัว่ โมง
(๕) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีสวิตช์พดั ลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปิดเปิ ดด้วยมือติดตั้งในที่ที่
เหมาะสมและสามารถปิ ดสวิตช์ได้ทนั ทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้
(ข) ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
ขึ้นไป ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับควันหรื ออุปกรณ์ ตรวจสอบการเกิ ดเพลิ งไหม้ที่มีสมรรถนะไม่ดอ้ ย
กว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่ งสามารถบังคับให้สวิตช์หยุดการทางานของระบบได้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ การออกแบบและควบคุ ม การติ ดตั้งระบบปรั บ ภาวะอากาศและระบบระบาย
อากาศในอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ พิเศษต้องดาเนิ นการโดยผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
ข้ อ ๑๐ ทวิ๒๐ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีโถงภายในอาคารเป็ นช่ องเปิ ด
ทะลุพ้ืนของอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปและไม่มีผนังปิ ดล้อม ต้องจัดให้มีระบบควบคุมการแพร่ กระจาย
ของควันที่สามารถทางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทั้งนี้ เพื่อระบายควันออกสู่ ภายนอกอาคาร
ได้อย่างรวดเร็ ว
ข้ อ ๑๑ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าเพื่อการ
แสงสว่างหรื อกาลัง ซึ่ งต้องมีการเดิ นสายและติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวง
หรื อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในกรณี ที่อยูน่ อกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ให้ใช้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้ าของสานักงานพลังงานแห่งชาติ

๑๘

ข้อ ๑๐ (๔) (ข) แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๙
ข้อ ๑๐ (๔) (ค) แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๐
ข้อ ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
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ในระบบจ่ายไฟฟ้ าต้องมีสวิตช์ประธานซึ่ งติดตั้งในที่ที่จดั ไว้โดยเฉพาะแยกจากบริ เวณ
ที่ใช้สอยเพื่อการอื่น ในการนี้ จะจัดไว้เป็ นห้องต่างหากสาหรับกรณี ติดตั้งภายในอาคารหรื อจะแยกเป็ น
อาคารโดยเฉพาะก็ได้
การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าหรื อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ให้นาความในวรรคสองมาใช้บงั คับ
โดยจะรวมบริ เวณที่ติดตั้งสวิตช์ประธาน หม้อแปลงไฟฟ้ า และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าไว้ในที่เดียวกันก็ได้
เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้ าเต็มที่ตามที่กาหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ้ าแรงดันไฟฟ้ า
ที่สายวงจรย่อยจะแตกต่างจากแรงดันไฟฟ้ าที่แผงสวิตช์ประธานได้ไม่เกินร้อยละห้า
ข้ อ ๑๒ แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผงของระบบไฟฟ้ าต้องต่อลงดิน
การต่อลงดิน หลักสายดิน และวิธีการต่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวง
หรื อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในกรณี ที่อยูน่ อกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคให้ใช้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้ าของสานักงานพลังงานแห่งชาติ
ข้ อ ๑๓ อาคารสู ง ต้องมี ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า ซึ่ ง ประกอบด้วยเสาล่ อฟ้ า
สายล่อฟ้ า สายตัวนา สายนาลงดิน และหลักสายดินที่เชื่ อมโยงกันเป็ นระบบสาหรับสายนาลงดินต้องมี
ขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเทียบได้ไม่น้อยกว่าสายทองแดงตีเกลียว ขนาด ๓๐ ตารางมิลลิเมตร สายนาลงดิ นนี้
ต้องเป็ นระบบที่แยกเป็ นอิสระจากระบบสายดินอื่น
อาคารแต่ละหลังต้องมีสายตัวนาโดยรอบอาคาร และมีสายนาลงดินต่อจากสายตัวนา
ห่ างกันทุกระยะไม่เกิ น ๓๐ เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทั้งนี้ สายนาลงดิ นของอาคารแต่ละหลัง
ต้องมีไม่นอ้ ยกว่าสองสาย
เหล็กเสริ มหรื อเหล็กรู ปพรรณในโครงสร้างอาคารอาจใช้เป็ นสายนาลงดินได้ แต่ตอ้ งมี
ระบบการถ่ายประจุไฟฟ้ าจากโครงสร้างสู่ หลักสายดินได้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง
ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าให้เป็ นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้ า
ของสานักงานพลังงานแห่งชาติ
ข้ อ ๑๔ อาคารสู งหรื ออาคารใหญ่พิเศษต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสารองสาหรับ
กรณี ฉุกเฉิ นแยกเป็ นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้ าปกติ
หยุดทางาน
แหล่ งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสารองสาหรับ กรณี ฉุกเฉิ นตามวรรคหนึ่ ง ต้องสามารถจ่าย
พลังงานไฟฟ้ าได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) จ่ายพลังงานไฟฟ้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสองชัว่ โมงสาหรับเครื่ องหมายแสดงทาง
ฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
(๒) จ่ายพลังงานไฟฟ้ าตลอดเวลาที่ใช้งานสาหรับลิฟต์ดบั เพลิง เครื่ องสู บน้ าดับเพลิง
ห้องช่วยชี วิตฉุ กเฉิ น ระบบสื่ อสาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรื อสุ ขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง
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ข้ อ ๑๕ กระแสไฟฟ้ าที่ใช้กบั ลิ ฟต์ดบั เพลิ งต้องต่อจากแผงสวิตช์ประธานของอาคาร
เป็ นวงจรที่แยกเป็ นอิสระจากวงจรทัว่ ไป
วงจรไฟฟ้ าสารองสาหรับลิฟต์ดบั เพลิงต้องมีการป้ องกันอันตรายจากเพลิงไหม้อย่างดีพอ
ข้ อ ๑๖ ในอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเพื่อให้หนี ไฟที่สามารถส่ งเสี ยงหรื อสัญญาณให้คนที่อยูใ่ นอาคาร
ได้ยนิ หรื อทราบอย่างทัว่ ถึง
(๒) อุปกรณ์ แจ้งเหตุที่มีท้ งั ระบบแจ้งเหตุอตั โนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้
อุปกรณ์ตาม (๑) ทางาน
ข้ อ ๑๗ แบบแปลนระบบไฟฟ้ าให้ประกอบด้วย
(๑) แผนผังวงจรไฟฟ้ าของแต่ละชั้นของอาคารที่มีมาตราส่ วนเช่ นเดี ยวกับที่กาหนด
ในกฎกระทรวงว่าด้วยขนาดของแบบแปลนที่ ตอ้ งยื่นประกอบการขออนุ ญาตในการก่ อสร้ างอาคาร
ซึ่งแสดงถึง
(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั้งหมดในแต่ละวงจรย่อย
ของระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและกาลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ท้ งั ของระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้
(ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ท้ งั หมดของระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น
(๒) แผนผังวงจรไฟฟ้ าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่างๆ รวมทั้ง
รายละเอียดของระบบป้ องกันสายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั้งหมดของทุกระบบ
(๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้ า
(๔) แผนผังวงจรและการติ ดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ า แผงควบคุ มหรื อแผงจ่ายไฟฟ้ าและ
ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสารอง
(๕) แผนผังและรายละเอียดการเดิ นสายและการติดตั้งอุปกรณ์ ท้ งั หมดของระบบป้ องกัน
อันตรายจากฟ้ าผ่า
ข้ อ ๑๘ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบป้ องกันเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วย
ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ าสารอง และหัวรับน้ าดับเพลิงดังต่อไปนี้
(๑) ท่อยืนต้องเป็ นโลหะผิวเรี ย บที่ ส ามารถทนความดัน ใช้ง านได้ไ ม่น้อยกว่า ๑.๒
เมกะปาสกาลมาตร โดยท่อดังกล่าวต้องทาด้วยสี น้ ามันสี แดงและติดตั้งตั้งแต่ช้ นั ล่างสุ ดไปยังชั้นสู งสุ ด
ของอาคาร ระบบท่อยืนทั้งหมดต้องต่อเข้ากับท่อประธานส่ งน้ าและระบบส่ งน้ าจากแหล่งจ่ายน้ าของ
อาคารและจากหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร
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(๒) ทุกชั้นของอาคารต้องจัดให้มีตูห้ ัวฉี ดน้ าดับเพลิ งที่ประกอบด้วยหัวต่อสายฉี ดน้ า
ดับเพลิ งพร้ อมสายฉี ดน้ าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร (๑ นิ้ ว) และหัวต่อสายฉี ดน้ า
ดับเพลิงชนิ ดหัวต่อสวมเร็ วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ นิ้ ว)พร้อมทั้งฝาครอบและ
โซ่ร้อยติดไว้ทุกระยะห่ างกันไม่เกิน ๖๔.๐๐ เมตร และเมื่อใช้สายฉี ดน้ าดับเพลิงยาวไม่เกิน ๓๐.๐๐ เมตร
ต่อจากตูห้ วั ฉี ดน้ าดับเพลิงแล้วสามารถนาไปใช้ดบั เพลิงในพื้นที่ท้ งั หมดในชั้นนั้นได้
(๓) อาคารสู งต้องมีที่เก็บน้ าสารองเพื่อใช้เฉพาะในการดับเพลิงและต้องมีระบบส่ งน้ า
ที่มีความดันต่ าสุ ดที่หวั ต่อสายฉี ดน้ าดับเพลิงที่ช้ นั สู งสุ ดไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ เมกะปาสกาลมาตร แต่ไม่เกิ น
๐.๗ เมกะปาสกาลมาตร ด้วยอัตราการไหล ๓๐ ลิตรต่อวินาที โดยให้มีประตูน้ าปิ ดเปิ ดและประตูน้ ากัน
น้ าไหลกลับอัตโนมัติดว้ ย
(๔) หัวรับ น้ าดับเพลิ งที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็ นชนิ ดข้อต่อสวมเร็ วขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ นิ้ว) ที่สามารถรับน้ าจากรถดับเพลิงที่มีขอ้ ต่อสวมเร็ วแบบมีเขี้ยว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ นิ้ว) ที่หัวรับน้ าดับเพลิ งต้องมีฝาปิ ดเปิ ดที่มีโซ่ ร้อยติด
ไว้ดว้ ย ระบบท่อยืนทุกชุ ดต้องมีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคารหนึ่ งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้
โดยสะดวกรวดเร็ วที่สุด และให้อยูใ่ กล้หวั ท่อดับเพลิงสาธารณะมากที่สุดบริ เวณใกล้หัวรับน้ าดับเพลิ ง
นอกอาคารต้องมีขอ้ ความเขียนด้วยสี สะท้อนแสงว่า “หัวรับน้ าดับเพลิง”
(๕) ปริ มาณการส่ งจ่ายน้ าสารองต้องมีปริ มาณการจ่ายไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิ ตรต่อวินาที
สาหรับท่อยืนท่อแรก และไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ลิตรต่อวินาที สาหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพิ่มขึ้นในอาคารหลัง
เดียวกัน แต่รวมแล้วไม่จาเป็ นต้องมากกว่า ๙๕ ลิ ตรต่อวินาที และสามารถส่ งจ่ายน้ าสารองได้เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ นาที
ข้ อ ๑๙ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ นอกจากต้องมี ระบบป้ องกันเพลิ งไหม้
ตามข้อ ๑๘ แล้ว ต้องติ ดตั้งเครื่ องดับเพลิ งแบบมือถื อตามชนิ ดและขนาดที่ เหมาะสมสาหรับดับเพลิ ง
ที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้มีหนึ่งเครื่ องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ทุกระยะไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร แต่ไม่นอ้ ยกว่าชั้นละ ๑ เครื่ อง
การติ ด ตั้ง เครื่ องดับ เพลิ ง ตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งติ ดตั้งให้ ส่ วนบนสุ ด ของตัวเครื่ องสู ง
จากระดับพื้นอาคารไม่เกิ น ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคาแนะนาการใช้ได้และสามารถเข้า
ใช้สอยได้โดยสะดวก
เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุสารเคมีไม่นอ้ ยกว่า ๔ กิโลกรัม
ข้ อ ๒๐ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่ น
SPRINKLE SYSTEM หรื อระบบอื่ นที่ เที ยบเท่า ที่สามารถทางานได้ด้วยตัวเอง ทันที เมื่อมีเพลิ งไหม้
โดยให้ ส ามารถท างานครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท้ ัง หมดทุ ก ชั้น ในการนี้ ให้ แ สดงแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแต่ละชั้นของอาคารไว้ดว้ ย
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ข้ อ ๒๑ แบบแปลนระบบท่อ น้ า ต่า งๆ ในแต่ล ะชั้ น ของอาคารให้ม ี ม าตราส่ ว น
เช่ นเดี ยวกับที่ กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยขนาดของแบบแปลนที่ ตอ้ งยื่นประกอบการขออนุ ญาต
ในการก่อสร้างอาคารโดยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ระบบท่อน้ าประปาที่ แสดงแผนผัง การเดิ นท่อเป็ นระบบจากแหล่ ง จ่า ยน้ า ไปสู่
อุปกรณ์และสุ ขภัณฑ์ท้ งั หมด
(๒) ระบบท่อน้ าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็ นระบบจากแหล่งจ่ายน้ าหรื อหัวรับ
น้ าดับเพลิงไปสู่ หวั ต่อสายฉี ดน้ าดับเพลิงและที่เก็บน้ าสารอง
(๓) ระบบท่อระบายน้ าที่แสดงแผนผังการเดินท่อระบายน้ าฝน การเดินท่อน้ าเสี ยจาก
สุ ขภัณฑ์และท่อน้ าเสี ยอื่นๆ จนถึงระบบบาบัดน้ าเสี ย รวมทั้งการเดินท่อระบายอากาศของระบบท่อน้ าเสี ย
(๔) ระบบการเก็บและจ่ายน้ าจากที่เก็บน้ าสารอง
ข้ อ ๒๒ อาคารสู งต้องมี บนั ไดหนี ไฟจากชั้นสู งสุ ดหรื อดาดฟ้ าสู่ พ้ืนดิ นอย่างน้อย ๒
บันได ตั้งอยู่ในที่ที่บุคคลไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนี ไฟได้สะดวก แต่ละ
บันไดหนีไฟต้องอยูห่ ่างกันไม่เกิน ๖๐.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน
ระบบบันไดหนี ไฟตามวรรคหนึ่ งต้องแสดงการคานวณให้เห็ นว่าสามารถใช้ลาเลี ยง
บุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน ๑ ชัว่ โมง
ข้ อ ๒๓ บันไดหนี ไฟต้องทาด้วยวัสดุ ทนไฟและไม่ผุกร่ อน เช่ น คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เป็ นต้น มีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และลูกตั้งสู ง
ไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร มีชานพักกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และมีราวบันไดอย่างน้อยหนึ่งด้าน
ห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็ นแบบบันไดเวียน
ข้ อ ๒๔ บันไดหนี ไ ฟและชานพัก ส่ วนที่ อยู่ภายนอกอาคารต้องมี ผ นัง ด้านที่ บ นั ได
พาดผ่านเป็ นผนังกันไฟ
ข้ อ ๒๕๒๑ บันไดหนี ไฟที่อยู่ภายในอาคาร ต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้
แต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่มีพ้ืนที่รวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๑.๔ ตารางเมตร เปิ ดสู่ ภายนอกอาคารได้
หรื อมีระบบอัดลมภายในช่องบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใช้งานไม่นอ้ ยกว่า ๓.๘๖ ปาสกาลมาตร
ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และบันไดหนีไฟที่ลงสู่ พ้ืนของอาคารนั้นต้องอยูใ่ นตาแหน่ง
ที่สามารถออกสู่ ภายนอกได้โดยสะดวก

๒๑

ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๒๖ บันไดหนี ไฟที่อยูภ่ ายในอาคารต้องมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเว้นช่องระบายอากาศ
และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นให้มองเห็นช่องทางได้ขณะเพลิงไหม้และมีป้ายบอกชั้นและ
ป้ ายบอกทางหนีไฟที่ดา้ นในและด้านนอกของประตูหนี ไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร
ข้ อ ๒๗ ประตูหนี ไฟต้องทาด้วยวัส ดุทนไฟ เป็ นบานเปิ ดชนิ ด ผลัก ออกสู่ ภายนอก
พร้ อมติดตั้งอุปกรณ์ ชนิ ดที่บงั คับให้บานประตูปิดได้เอง มีความกว้างสุ ทธิ ไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร
สู งไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร และต้องสามารถเปิ ดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลาประตูหรื อทางออกสู่
บันไดหนีไฟต้องไม่มีช้ นั หรื อธรณี ประตูหรื อขอบกั้น
ข้ อ ๒๘ อาคารสู ง ต้องจัดให้มีช่ องทางเฉพาะสาหรับ บุค คลภายนอกเข้า ไปบรรเทา
สาธารณภัยที่ เกิ ดในอาคารได้ทุกชั้น ช่ องทางเฉพาะนี้ จะเป็ นลิ ฟต์ดบั เพลิ งหรื อช่ องบันไดหนี ไฟก็ได้
และทุ กชั้นต้องจัดให้มี ห้องว่างที่ มี พ้ื นที่ ไม่ น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร ติ ดต่อกับ ช่ องทางนี้ และเป็ น
บริ เวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควันเช่นเดียวกับช่องบันไดหนี ไฟและเป็ นที่ต้ งั ของตูห้ วั ฉี ดน้ าดับเพลิ ง
ประจาชั้นของอาคาร
ข้ อ ๒๙๒๒ อาคารสู งต้องมีดาดฟ้ าและมีพ้ืนที่บนดาดฟ้ าขนาดกว้าง ยาวด้านละไม่น้อย
กว่า ๑๐.๐๐ เมตร เป็ นที่โล่งและว่างเพื่อใช้เป็ นทางหนี ไฟทางอากาศได้ และต้องจัดให้มีทางหนีไฟบน
ชั้นดาดฟ้ าที่จะนาไปสู่ บนั ไดหนี ไฟได้สะดวกทุกบันได รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์เครื่ องช่วยในการหนี ไฟ
จากอาคารลงสู่ พ้นื ดินได้โดยปลอดภัยด้วย

หมวด ๓
ระบบบาบัดนา้ เสี ยและการระบายนา้ ทิง้
ข้อ ๓๐ การออกแบบและการคานวณรายการระบบบาบัดน้ าเสี ยและการระบายน้ าทิ้ง
ของอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องดาเนิ นการโดยผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ
วิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
ข้ อ ๓๑ การระบายน้ าฝนออกจากอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะระบายลงสู่
แหล่ งรองรับน้ าทิ้งโดยตรงก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ก่อให้เกิ ดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิต ร่ างกายหรื อทรัพย์สิน
หรื อกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

๒๒

ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๓๒ ระบบบาบัดน้ าเสี ยจะแยกเป็ นระบบอิสระเฉพาะอาคารหรื อเป็ นระบบรวมของ
ส่ วนกลางก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ ก่อให้เกิ ดเสี ยง กลิ่ น ฟอง กาก หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ เกิ ดจากการบ าบัดนั้น จนถึ ง
ขนาดที่อาจเกิดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม หรื อความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียง
ข้ อ ๓๓ น้ าเสี ยต้องผ่านระบบบาบัดน้ าเสี ยจนเป็ นน้ าทิ้งก่อนระบายสู่ แหล่งรองรับน้ าทิ้ง
โดยคุ ณภาพน้ าทิ้งให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติเรื่ อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคาร
ข้ อ ๓๔ ทางระบายน้ าทิ้งต้องมีลกั ษณะที่ส ามารถตรวจสอบและทาความสะอาดได้
โดยสะดวก ในกรณี ที่ทางระบายน้ าเป็ นแบบท่อปิ ดต้องมีบ่อสาหรับตรวจการระบายน้ าทุกระยะไม่เกิน
๘.๐๐ เมตร และทุกมุมเลี้ยวด้วย
ข้ อ ๓๕ ในกรณี ที่แหล่งรองรับน้ าทิ้งมีขนาดไม่เพียงพอจะรองรับน้ าทิ้งที่ระบายจากอาคาร
ในชัว่ โมงการใช้น้ าสู งสุ ด ให้มีที่พกั น้ าทิ้งเพื่อรองรับปริ มาณน้ าทิ้งที่เกินกว่าแหล่งรองรับน้ าทิ้ง จะรับได้ก่อนที่
จะระบายสู่ แหล่งรองรับน้ าทิ้ง

หมวด ๔
ระบบประปา
ข้ อ ๓๖ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีที่เก็บน้ าใช้สารองที่สามารถจ่ายน้ า
ในชั่วโมงการใช้น้ าสู งสุ ดได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และต้องมี ระบบท่ อจ่ายน้ าประปาที่ มี แรงดันน้ า
ในท่อจ่ายน้ าและปริ มาณน้ าประปาดังต่อไปนี้
(๑) แรงดันน้ าในระบบท่อจ่ายน้ าที่จุดน้ าเข้าเครื่ องสุ ข ภัณฑ์ตอ้ งมีแรงดันในชัว่ โมง
การใช้น้ าสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า ๐.๑ เมกะปาสกาลมาตร
(๒) ปริ มาณการใช้น้ าสาหรับจ่ายให้แก่ผใู ้ ช้น้ าทั้งอาคารสาหรับประเภทเครื่ องสุ ขภัณฑ์
แต่ละชนิดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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ตารางเปรียบเทียบปริมาณนา้ ประปาคิดเป็ นหน่ วยสุ ขภัณฑ์ เพือ่ หาปริมาณนา้

ประเภทเครื่องสุ ขภัณฑ์
ส้วม
ส้วม
ที่ปัสสาวะ
ที่ปัสสาวะ
อ่างล้างมือ
ฝักบัว
อ่างอาบน้ า

ชนิดของเครื่องควบคุม
ประตูน้ าล่าง (FLUSH VALVE)
ถังน้ าล้าง (FLUSH TANK)
ประตูน้ าล่าง (FLUSH VALVE)
ถังน้ าล้าง (FLUSH TANK)
ก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า
ก๊อกน้ า

หน่ วยสุ ขภัณฑ์
(FIXTURE UNIT)
ส่ วนบุคคล
สาธารณะ
๖
๑๐
๓
๕
๕
๑๐
๓
๕
๑
๒
๒
๔
๒
๔

หน่ วยสุ ขภัณฑ์ หมายความว่า ตัวเลขที่ แสดงถึ งปริ มาณการใช้น้ าหรื อการระบายน้ า
เปรี ยบเทียบกันระหว่างสุ ขภัณฑ์ต่างชนิดกัน
ทั้งนี้ สุ ขภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เทียบเคียงตัวเลขตามตารางข้างต้น
ข้ อ ๓๗ ระบบท่อจ่ายน้ าต้องมีวธิ ี ป้องกันมิให้สิ่งปนเปื้ อนจากภายนอกเข้าไปในท่อจ่ายน้ าได้
ในกรณี ที่ระบบท่อจ่ายน้ าแยกกันระหว่างน้ าดื่ มกับน้ าใช้ ต้องแยกชนิ ดของท่อจ่ายน้ า
ให้ชดั เจน ห้ามต่อท่อจ่ายน้ าทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน

หมวด ๕
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ข้ อ ๓๘ ในอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธี
ขนลาเลียงหรื อทิ้งลงปล่องทิ้งมูลฝอย
ข้ อ ๓๙ การคิดปริ มาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ให้คิดจากอัตราการใช้ ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้เพื่อการอยูอ่ าศัย ปริ มาณมูลฝอยไม่นอ้ ยกว่า ๒.๔๐ ลิตร ต่อคนต่อวัน
(๒) การใช้เพื่อการพาณิ ชยกรรมหรื อการอื่น ปริ ม าณมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๐.๔ ลิตร
ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตรต่อวัน
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ข้ อ ๔๐ อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีที่พกั รวมมูลฝอยที่มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมี ขนาดความจุ ไม่ น้อยกว่า ๓ เท่ าของปริ มาณมู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ ละวันตาม
ข้อ ๓๙
(๒) ผนังต้องทาด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ
(๓) พื้นผิวภายในต้องเรี ยบและกันน้ าซึ ม
(๔) ต้องมีการป้ องกันกลิ่นและน้ าฝน
(๕) ต้องมีการระบายน้ าเสี ยจากมูลฝอยเข้าสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย
(๖) ต้องมีการระบายอากาศและป้ องกันน้ าเข้า
ที่พกั รวมมูลฝอยต้องมีระยะห่ างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่
น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร แต่ถ้าที่ พกั รวมมูลฝอยมี ขนาดความจุเกิ น ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมี ระยะห่ างจาก
สถานที่ดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้ อ ๔๑ ที่พกั มูลฝอยของอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(๑) ฝา ผนัง และประตูตอ้ งแข็งแรงทนทาน ประตูตอ้ งปิ ดได้สนิทเพื่อป้ องกันกลิ่น
(๒) ขนาดเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกต่อการทาความสะอาด
ข้ อ ๔๒ ปล่ องทิ้ง มูล ฝอยของอาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมี ล กั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกว้างแต่ละด้านหรื อเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ย
กว่า ๖๐ เซนติเมตร ผิวภายในเรี ยบ ทาความสะอาดได้ง่ายและไม่มีส่วนใดที่จะทาให้มูลฝอยติดค้าง
(๒) ประตูหรื อช่ องทิ้งมูลฝอยต้องทาด้วยวัสดุ ทนไฟและปิ ดได้สนิ ทเพื่อป้ องกันมิให้
มูลฝอยปลิวย้อนกลับและติดค้างได้
(๓) ต้องมีการระบายอากาศเพื่อป้ องกันกลิ่น
(๔) ปลายล่างของปล่องทิ้งมูลฝอยต้องมีประตูปิดสนิทเพื่อป้ องกันกลิ่น

หมวด ๖
ระบบลิฟต์
ข้ อ ๔๓ ลิ ฟ ต์โดยสารและลิ ฟ ต์ดับ เพลิ งแต่ ล ะชุ ด ที่ ใช้ก ับ อาคารสู ง ให้ มี ข นาดมวล
บรรทุกไม่นอ้ ยกว่า ๖๓๐ กิโลกรัม
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ข้ อ ๔๔ อาคารสู ง ต้องมี ลิ ฟ ต์ดบั เพลิ ง อย่างน้อ ยหนึ่ ง ชุ ด ซึ่ งมี รายละเอี ย ดอย่างน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(๑) ลิฟต์ดบั เพลิงต้องจอดได้ทุกชั้นของอาคาร และต้องมีระบบควบคุมพิเศษสาหรับ
พนักงานดับเพลิงใช้ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ
(๒) บริ เวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดบั เพลิงทุกชั้นต้องติดตั้งตูส้ ายฉี ดน้ าดับเพลิงหรื อหัวต่อ
สายฉี ดน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ดบั เพลิงอื่นๆ
(๓)๒๓ ห้องโถงหน้าลิฟต์ดบั เพลิงทุกชั้นต้องมีผนังหรื อประตูที่ทาด้วยวัตถุทนไฟปิ ดกั้น
มิให้เปลวไฟหรื อควันเข้าได้ มีหน้าต่างเปิ ดออกสู่ ภายนอกอาคารได้โดยตรง หรื อมีระบบอัดลมภายใน
ห้องโถงหน้าลิฟต์ดบั เพลิงที่มีความดันลมขณะใช้งานไม่นอ้ ยกว่า ๓.๘๖ ปาสกาลมาตรที่ทางานได้โดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
(๔) ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่ องของลิฟต์ดบั เพลิงระหว่างชั้นล่างสุ ดกับชั้นบนสุ ด
ของอาคารต้องไม่เกินหนึ่งนาที
ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟต์ดบั เพลิงสามารถใช้เป็ นลิฟต์โดยสารได้
ข้ อ ๔๕ ในปล่ องลิ ฟต์ห้ามติ ดตั้งท่ อสายไฟฟ้ า ท่ อส่ งน้ า ท่ อระบายน้ า และอุ ปกรณ์
ต่างๆ เว้นแต่เป็ นส่ วนประกอบของลิฟต์หรื อจาเป็ นสาหรับการทางานและการดูแลรักษาลิฟต์
ข้ อ ๔๖ ลิฟต์ตอ้ งมีระบบและอุปกรณ์การทางานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพและ
สุ ขภาพของผูโ้ ดยสารดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีระบบการทางานที่จะให้ลิฟต์เลื่ อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตู
ลิฟต์ตอ้ งเปิ ดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ าดับ
(๒) ต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ตอ้ งไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกดั
(๓) ต้องมีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กาหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็ ว
เกินพิกดั
(๔) ต้องมีระบบป้ องกันประตูลิฟต์หนีบผูโ้ ดยสาร
(๕) ลิฟต์ตอ้ งไม่เคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท
(๖) ประตูลิฟต์ตอ้ งไม่เปิ ดขณะลิฟต์เคลื่อนที่หรื อหยุดไม่ตรงที่จอด
(๗) ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์ และสัญญาณแจ้งเหตุขดั ข้อง
(๘) ต้องมีระบบแสงสว่างฉุ กเฉิ นในห้องลิฟต์และหน้าชั้นที่จอด
(๙) ต้องมีระบบการระบายอากาศในห้องลิฟต์ตามที่กาหนดในข้อ ๙ (๒)
๒๓

ข้ อ ๔๔ (๓) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๔๗ ให้มีคาแนะนาอธิ บายการใช้ การขอความช่ วยเหลื อ การให้ความช่ วยเหลื อ
และข้อห้ามใช้ดงั ต่อไปนี้
(๑) การใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือ ให้ติดไว้ในห้องลิฟต์
(๒) การให้ความช่วยเหลือ ให้ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผูด้ ูแลลิฟต์
(๓) ข้อห้ามใช้ลิฟต์ให้ติดไว้ที่ขา้ งประตูลิฟต์ดา้ นนอกทุกชั้น
ข้ อ ๔๘ การควบคุ ม การติดตั้ง และตรวจสอบระบบลิ ฟ ต์ตอ้ งดาเนิ นการโดยวิศ วกร
ไฟฟ้ าหรื อวิศวกรเครื่ องกล ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุ ม ตั้งแต่
ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
ข้ อ ๔๙ การก่อสร้าง ดัดแปลงหรื อเปลี่ยนการใช้อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ที่ ไ ด้ยื่น ค าขออนุ ญ าตหรื อ ได้รับ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุ ม อาคารไว้แ ล้ว ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้
ข้ อ ๕๐๒๔ อาคารที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๔๙ ซึ่ งกาลังก่อสร้ างอยู่หรื อได้ก่อสร้างเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ถ้าประสงค์จะขออนุ ญาตแก้ไขแบบแปลนในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ก่อสร้าง หรื อจะขออนุ ญาต
ดัดแปลงหรื อเปลี่ยนการใช้อาคาร หรื อแจ้งการขอดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อดาเนิ นการ
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี ให้ผิดไปจากที่ ได้รับอนุ ญาต ให้ก ระท าได้และได้รับ ยกเว้นไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ า และระบบป้ องกันเพลิงไหม้ตามหมวด ๒
ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และ
ข้อ ๒๙ และระบบลิฟต์ตามหมวด ๖ ข้อ ๔๔ (๑) (๒) และ (๔)
(๒) ไม่เป็ นการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินร้อยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น
ที่ได้รับอนุญาตไว้ในครั้งแรก
(๓) ไม่เป็ นการเพิ่มความสู งของอาคาร
(๔) ไม่เป็ นการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๕) ไม่เป็ นการเปลี่ยนตาแหน่งหรื อขอบเขตของอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุ ญาตไว้
ในครั้งแรก
ทั้งนี้ การออกแบบและคานวณอาคารต้องดาเนิ นการโดยผูไ้ ด้รับใบอนุ ญ าตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม ประเภทวุฒิ วิศ วกรตามกฎหมายว่า ด้วยวิช าชี พ วิศ วกรรมและ
ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับการเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

๒๔

ข้อ ๕๐ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๕๑๒๕ อาคารที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๔๙ เฉพาะกรณี อาคารที่ได้รับอนุ ญาตให้
ก่ อ สร้ า งแล้ว แต่ ย งั ไม่ ไ ด้ก่ อ สร้ า ง และใบอนุ ญ าตยัง ไม่ สิ้ น อายุ ห รื อ ได้รั บ การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
ถ้า ประสงค์จะขออนุ ญ าตแก้ไ ขแบบแปลนหรื อ เปลี่ ย นการใช้อาคารให้ ผิด ไปจากที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าต
ให้กระทาได้และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ า และระบบป้ องกันเพลิงไหม้ตามหมวด ๒
และระบบลิฟต์ตามหมวด ๖
(๒) ไม่เป็ นการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินร้อยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้น ที่ได้รับอนุญาตไว้ในครั้งแรก
(๓) ไม่เป็ นการเพิ่มความสู งของอาคาร
(๔) ไม่เป็ นการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๕) ไม่เป็ นการเปลี่ยนตาแหน่งหรื อขอบเขตของอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุ ญาตไว้
ในครั้งแรก
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจากในปั จจุ บนั ได้มีการก่ อสร้ าง
อาคารสู งและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอยูอ่ าศัยหรื อประกอบกิจการประเภทเดียว
หรื อ หลายประเภทรวมกัน เพิ่ ม มากขึ้ น โครงสร้ า งและอุ ป กรณ์ อ ัน เป็ นส่ ว นประกอบของอาคาร
จะแตกต่ า งกัน ไปตามประเภทของการใช้ สมควรควบคุ ม อาคารสู ง และอาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ
โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์แห่ งความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุ ข
การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรมและการอานวยความสะดวกแก่การจราจร
ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของรัฐ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
๒๕

ข้อ ๕๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒
-----------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา ๘ (๔ ) (๕) และ (๖) แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็ นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป
มีผนังร่ วมแบ่งอาคารเป็ นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็ นส่ วนใหญ่
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ ก่อสร้างติดต่อกันเป็ นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป
มีผนังร่ วมแบ่งอาคารเป็ นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็ นส่ วนใหญ่
“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรื อตึกแถวที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งมีที่วา่ งด้านหน้า
และด้านหลังระหว่างรั้วหรื อแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา
“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนัง
ร่ วมแบ่ งอาคารเป็ นบ้าน มี ที่ ว่างระหว่างรั้ วหรื อแนวเขตที่ ดิน กับ ตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และ
ด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็ นสัดส่ วน
“อาคารอยูอ่ าศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของอาคารที่ใช้เป็ นที่
อยู่อาศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็ นหน่ วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ า
ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงลิฟต์แยกจากกันหรื อร่ วมกัน
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หมวด ๑
แบบและวิธีการเกีย่ วกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย
ข้ อ ๒ อาคารดัง ต่ อ ไปนี้ ต้อ งมี วิ ธี ก ารเกี่ ย วกับ การป้ องกัน อัค คี ภ ัย ตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวงนี้
(๑) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด
(๒) อาคารที่ ใช้เป็ นที่ ชุ ม นุ ม ของประชาชน เช่ น โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม
สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกี ฬาในร่ ม ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า สถานบริ การ
ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานี ขนส่ งมวลชน ที่ จอดรถ ท่าจอดเรื อ ภัตตาคาร สานักงาน สถานที่
ทาการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น
(๓) อาคารอยูอ่ าศัยรวมที่มีต้ งั แต่ ๔ หน่วยขึ้นไป และหอพัก
(๔) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีความสู งตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไป
ข้ อ ๓ ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถวและบ้านแฝด ที่มีความสู งไม่เกิ น ๒ ชั้น ต้องติดตั้ง
เครื่ องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่ งตามชนิ ดและขนาดที่กาหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
จานวนคูหาละ ๑ เครื่ อง
อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ ง ต้องติดตั้งเครื่ องดับเพลิ งแบบมือถื ออย่างใด
อย่างหนึ่ งตามชนิ ดและขนาดที่ กาหนดไว้ในตารางวรรคหนึ่ ง สาหรับดับเพลิ งที่ เกิ ดจากประเภทของ
วัสดุ ที่มีในแต่ละชั้นไว้ ๑ เครื่ อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิ น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิ น ๔๕ เมตร
แต่ไม่นอ้ ยกว่าชั้นละ ๑ เครื่ อง
การติ ดตั้ง เครื่ อ งดับ เพลิ งตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ต้อ งติ ดให้ ส่ วนบนสุ ด ของ
ตัวเครื่ องสู งจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคาแนะนาการใช้ได้และ
สามารถนาไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้ อ ๔ ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสู งไม่เกิน ๒ชั้น ต้องมีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยูใ่ นอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่ อง ทุกคูหา
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสู งเกิน ๒ ชั้น ต้องมีระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยูภ่ ายในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่ อง ทุกชั้นและทุกคูหา
ข้ อ ๕ อาคารอื่ น นอกจากอาคารตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ ง ที่ มี พ้ื น ที่ ร วมกัน ทุ ก ชั้น ใน
หลังเดียวกันเกิน ๒,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย
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ข้ อ ๖ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑)อุป กรณ์ แจ้งเหตุ ที่มีท้ งั ระบบแจ้งเหตุ อตั โนมัติและระบบแจ้งเหตุ ที่ใช้มือ เพื่อให้
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางาน
(๒)อุ ป กรณ์ ส่ งสั ญ ญาณเตื อนเพลิ งไหม้ที่ ส ามารถส่ งเสี ยงหรื อสั ญ ญาณให้ค นที่ อยู่
ในอาคารได้ยนิ หรื อทราบอย่างทัว่ ถึงเพื่อให้หนีไฟ
ข้ อ ๗ อาคารตามข้อ ๒ (๒) และ (๓) ที่มีความสู งตั้งแต่ ๒ ชั้น ขึ้นไป และอาคารตาม
ข้อ ๒(๔) ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดี ยวกันเกิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้องมี ป้ายบอก
ทางหนี ไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสู งไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เซนติเมตร หรื อสัญลักษณ์ ที่อยูใ่ นตาแหน่ งที่
มองเห็นได้ชดั เจนตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทาง
หนีไฟได้ชดั เจนขณะเพลิงไหม้

หมวด ๒
แบบและจานวนของห้ องนา้ และห้ องส้ วม
ข้ อ ๘ อาคารที่ บุคคลอาจเข้าอยู่หรื อเข้าใช้สอยได้ ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมไม่น้อย
กว่าจานวนที่กาหนดไว้ในตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
จานวนห้องน้ าและห้องส้ วมที่ กาหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ ง เป็ นจานวนขั้นต่ า
ที่ตอ้ งจัดให้มีแม้วา่ อาคารนั้นจะมีพ้ืนที่อาคารหรื อจานวนคนน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในตารางวรรคหนึ่ งก็ตาม
ถ้าอาคารที่มีพ้ืนที่ ของอาคารหรื อจานวนคนมากเกิ นกว่าที่กาหนดไว้ในตารางวรรคหนึ่ ง
จะต้องจัดให้มีห้องน้ าและห้องส้วมเพิ่มขึ้นตามอัตราส่ วนพื้นที่อาคารหรื อจานวนคนที่มากเกินนั้น ถ้ามี
เศษให้คิดเต็มอัตรา
ชนิ ดหรื อประเภทของอาคารที่ มิ ไ ด้ก าหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ ง ให้ พิ จารณา
เทียบเคียงลักษณะการใช้สอยของอาคารนั้น โดยถือจานวนห้องน้ าและห้องส้วมที่กาหนดไว้ในตาราง
ดังกล่าวเป็ นหลัก
ข้ อ ๙ ห้ องน้ าและห้ องส้ วมจะแยกจากกัน หรื อรวมอยู่ในห้ องเดี ย วกัน ก็ ไ ด้ แต่ ต้อ ง
มีลกั ษณะที่จะรักษาความสะอาดได้ง่าย และต้องมีช่องระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของพื้นที่หอ้ ง
หรื อมีพดั ลม ระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝาหรื อผนังตอนต่าสุ ดต้อง
ไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ เมตร
ในกรณี ที่หอ้ งน้ าและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ของห้องแต่ละห้องไม่นอ้ ยกว่า
๐.๙๐ ตารางเมตร และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร แต่ถา้ ห้องน้ าและห้องส้ วมรวม
อยูใ่ นห้องเดียวกัน ต้องมีพ้นื ที่ภายในไม่นอ้ ยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร
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ข้ อ ๑๐ บ่อเกรอะ บ่อซึ ม ของส้ วมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรื อแหล่งน้ าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่ส้วมที่ มีระบบกาจัดสิ่ งปฏิ กูลที่ ตอ้ งตามหลักการสาธารณสุ ขและมีขนาด
ที่ เหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็ น ชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
ข้ อ ๑๑ ส่ ว นต่ าง ๆ ของอาคารต้อ งมี ค วามเข้ม ของแสงสว่างไม่ น้ อ ยกว่าความเข้ม
ที่กาหนดไว้ในตารางที่ ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
สถานที่ อื่ น ที่ มิ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นตารางตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ ค วามเข้ม ของแสงสว่ า ง
ของสถานที่ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับความเข้มที่กาหนดไว้ในตารางดังกล่าว
ข้ อ ๑๒ ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
หรื อโดยวิธีกลก็ได้
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที่ จดั ให้มี การระบายอากาศโดยวิธี ธรรมชาติ ห้องในอาคารทุ กชนิ ด
ทุ กประเภทต้องมี ป ระตู หน้าต่าง หรื อช่ องระบายอากาศด้านติ ดกับอากาศภายนอกเป็ นพื้ นที่ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของพื้นที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นบั รวมพื้นที่ของประตู หน้าต่าง และช่ องระบาย
อากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรื อช่องทางเดินภายในอาคาร
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่อาคารหรื อสถานที่ที่ใช้เก็บของหรื อสิ นค้า
ข้ อ ๑๔ ในกรณี ที่ไม่อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามข้อ ๑๓ ได้ให้
จัด ให้ มี ก ารระบายอากาศโดยวิธี ก ลซึ่ งใช้ ก ลอุ ป กรณ์ ข ับ เคลื่ อ นอากาศ กลอุ ป กรณ์ น้ ี ต้อ งท างาน
ตลอดเวลาระหว่างที่ใช้สอยพื้นที่น้ นั และการระบายอากาศต้องมีการนาอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในตารางที่ ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
สาหรั บ ห้องครั วของสถานที่ จาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ ม ถ้าได้จดั ให้มี การระบาย
อากาศครอบคลุ มแหล่ งที่ เกิ ดของกลิ่ น ควัน หรื อก๊าซ ที่ ตอ้ งการระบายในขนาดที่ เหมาะสมแล้วจะมี
อัตราการระบายอากาศในส่ วนอื่ นของห้องครั วนั้นน้อยกว่าที่ กาหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ งก็ได้
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เท่าของปริ มาตรของห้องใน ๑ ชัว่ โมง
สถานที่ อื่ น ที่ มิ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นตารางตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ อ ัต ราการระบายอากาศ
ของสถานที่ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับอัตราที่กาหนดไว้ในตารางดังกล่าว
ข้ อ ๑๕ ในกรณี ที่ จดั ให้มีการระบายอากาศด้วยระบบปรับภาวะอากาศต้องมีการนา
อากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศหรื อดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไม่นอ้ ย
กว่าอัตราที่กาหนดไว้ในตารางที่ ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
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สถานที่ อื่นที่ มิ ได้ระบุ ไ ว้ในตารางตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้อตั ราการระบายอากาศของ
สถานที่ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับอัตราที่กาหนดไว้ในตารางดังกล่าว
ข้ อ ๑๖ ตาแหน่ งของช่ องนาอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่ างจากที่เกิ ดอากาศเสี ย
และช่องระบายอากาศทิ้งไม่นอ้ ยกว่า ๕ เมตร และสู งจากพื้นดินไม่นอ้ ยกว่า ๑.๕๐ เมตร
การนาอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ต้องไม่ก่อให้เกิ ดความ
เดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนผูอ้ าศัยใกล้เคียง
ข้ อ ๑๗โรงงาน โรงแรม โรงมหรศพ ห้ องประชุ ม สถานกี ฬ าในร่ ม สถานพยาบาล
สถานี ขนส่ งมวลชน สานักงาน ห้างสรรพสิ นค้า หรื อตลาด ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสารอง
สาหรับ กรณี ฉุกเฉิ น เช่ น แบตเตอรี่ หรื อเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า เป็ นต้น แยกเป็ นอิ สระจากระบบที่ ใช้อยู่
ตามปกติ และสามารถทางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าปกติหยุดทางาน
แหล่ งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสารองสาหรับ กรณี ฉุกเฉิ นตามวรรคหนึ่ ง ต้องสามารถจ่าย
พลังงานไฟฟ้ าได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) จ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ าเป็ นเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ๒ ชั่ว โมง ส าหรั บ เครื่ อ งหมายแสดง
ทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
(๒) จ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ าตลอดเวลาที่ ใ ช้ง านส าหรั บ ห้ อ ง ไอ.ซี .ยู หรื อ ซี .ซี .ยู ห้ อ ง
ช่วยชี วิตฉุ กเฉิ น ระบบสื่ อสาร และเครื่ องสู บน้ าดังเพลิง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรื อสุ ขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง

หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๑๘ในการยื่นคาขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารตามข้อ ๒ ผูย้ ื่นคาขอจะต้องแสดงแบบ
และวิธีการเกี่ ยวกับการติดตั้งระบบการป้ องกันอัคคีภยั แบบและจานวนของห้องน้ าและห้องส้วม และ
ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ สาหรับอาคารดังกล่าวไปพร้อมกับคาขอด้วย
ข้ อ ๑๙ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายอื่ นก าหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ แบบวิธีก ารเกี่ ย วกับ การ
ติดตั้งระบบการป้ องกันอัคคีภยั แบบและจานวนของห้องน้ าและห้องส้วม และระบบการจัดแสงสว่าง
และการระบายอากาศ สาหรับอาคารใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น
ข้อ ๒๐ อาคารตามข้อ ๒ ที่ได้ก่อสร้างไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ หากต่อมา
มี ก ารดัด แปลงหรื อ เปลี่ ย นการใช้ ใ ห้ แ ตกต่ า งไปจากที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตไว้ ให้ ด าเนิ น การให้ เป็ นไป
ตามกฎกระทรวงนี้
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คื อ โดยที่ มาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖) แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดแบบ
และวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้ องกันอัคคีภยั แบบและจานวนของห้องน้ าและห้องส้วม ระบบ
การจัด แสงสว่า งและการระบายอากาศ และระบบจ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ าส ารองส าหรั บ กรณี ฉุ ก เฉิ น
เพื่อประโยชน์แห่ งความปลอดภัย การป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุ ข การรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม
และการผัง เมื อ ง ดัง นั้น สมควรออกกฎกระทรวงก าหนดแบบ วิธี ก าร จ านวนและระบบดัง กล่ า ว
จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗)

509
ตารางที่ ๑ ชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
ชนิดของเครื่องดังเพลิง
(๑) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว (๑) น้ าอัดความดัน
และบ้านแฝด ที่มีความสู งไม่เกิน (๒) กรด – โซดา
๒ ชั้น
(๓) โฟมเคมี
(๔) ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(๕) ผงเคมีแห้ง
(๖) เฮลอน (Halon ๑๒๑๑)
(๒) อาคารอื่นนอกจากอาคาร
ตาม (๑)

(๑) โฟมเคมี
(๒) ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(๓) ผงเคมีแห้ง
(๔) เฮลอน (HALON ๑๒๑๑)

ขนาดบรรจุไม่ น้อยกว่ า
๑๐ ลิตร
๑๐ ลิตร
๑๐ ลิตร
๓ กิโลกรัม
๓ กิโลกรัม
๓ กิโลกรัม
๑๐ ลิตร
๔ กิโลกรัม
๔ กิโลกรัม
๔ กิโลกรัม
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ตารางที่ ๒ จานวนห้ องนา้ และห้ องส้ วมของอาคาร
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(๑) อาคารอยูอ่ าศัย ต่อ ๑ หลัง
(๒) ห้องแถวหรื อตึกแถวไม่ว่าจะใช้เพื่อการ
พาณิ ช ย์ห รื อ พัก อาศัย ต่ อ พื้ น ที่ อ าคารทุ ก ชั้น
รวมกัน แต่ ล ะคู ห าไม่ เกิ น ๒๐๐ ตารางเมตร
ห้ อ งแถวหรื อตึ ก แถวไม่ ว่ า จะใช้ เพื่ อ การ
พาณิ ช ย์ห รื อ พัก อาศัย ต่ อ พื้ น ที่ อ าคารทุ ก ชั้น
รวมกั น แต่ ล ะคู ห าเกิ น ๒ ๐๐ ตารางเมตร
ห้ อ งแถวหรื อตึ ก แถวไม่ ว่ า จะใช้ เพื่ อ การ
พาณิ ช ย์ห รื อ พัก อาศัย แต่ ล ะคู ห าที่ สู ง เกิ น ๓
ชั้น

ห้ องส้ วม
ทีถ่ ่ ายอุจจาระ ทีถ่ ่ ายปัสสาวะ
๑
-

ห้ องนา้

อ่างล้างมือ

๑

๑

-

-

-

๒

๑

๑

-

๒

๑

๑

-

(๓) โรงงาน
(ก) ต่ อ พื้ น ที่ อ าคารทุ ก ๔๐๐ ตารางเมตร
สาหรับผูช้ าย
(ข) ต่ อ พื้ น ที่ อ าคารทุ ก ๔๐๐ ตารางเมตร
สาหรับผูห้ ญิง

๑

๑

๑

๑

๒

-

๑

๑

(๔) โรงแรมและบ้ า นเช่ า พั ก ชั่ ว คราวต่ อ
ห้องพัก ๑ ห้องพัก

๑

-

๑

๑

(๕) อาคารชุด ต่อ ๑ ชุด

๑

-

๑

๑

(๖) หอพัก ต่อพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมต

๑

-

๑

๑
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ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(๗) หอประชุ ม หรื อโรงมหรสพ ต่ อ พื้ น ที่
อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรื อต่อ ๑๐๐ คน ที่
ก าหนดให้ ใ ช้ ส อยอาคารนั้ น ทั้ งนี้ ให้ ถื อ
จานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

ห้ องส้ วม
ทีถ่ ่ ายอุจจาระ ทีถ่ ่ ายปัสสาวะ

ห้ องนา้

อ่างล้างมือ

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

๒

๒

-

๑

๓

-

-

๑

๑
๑

๑
-

-

๑
๑

(๙) สานักงาน ต่อพื้นที่อาคาร
300 ตารางเมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

(๑๐) ภัตตาคาร ต่อพื้นที่สาหรับตั้งโต๊ะอาหาร
๒๐๐ ตารางเมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

(๘) สถานศึกษา
(ก) สถานศึ ก ษาชาย ต่ อ จ านวนนั ก เรี ยน
นักศึกษาชาย ๕๐ คน
(ข) สถานศึ ก ษาหญิ ง ต่ อ จ านวนนั ก เรี ยน
นักศึกษาหญิง ๕๐ คน
(ค) สหศึกษา ต่อจานวนนักเรี ยน นักศึกษา
๕๐ คน
สาหรับนักเรี ยน นักศึกษาชาย
สาหรับนักเรี ยน นักศึกษาหญิง

512
ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ห้ องส้ วม
ทีถ่ ่ ายอุจจาระ ทีถ่ ่ ายปัสสาวะ

ห้ องนา้

อ่างล้างมือ

(๑๑) อาคารพาณิ ชย์ ต่อพื้นที่อาคาร
๒๐๐ ตารางเมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

(๑๒) สถานที่เก็บสิ นค้า ต่อพื้นที่อาคาร
๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๑

๑

-

๑

(๑๓) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล ต่อพื้นที่อาคาร
๒๐๐ ตารางเมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๒
๒

๒
-

-

๑
๑

(๑๔) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริ การ ต่อพื้นที่อาคาร
๒๐๐ ตารางเมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

(๑๕) อาคารสถานี ข นส่ ง มวลชล ต่ อ พื้ น ที่
อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๒
๕

๔
-

-

๑
๑

(๑๖) อาคารที่จอดรถสาหรับบุคคลทัว่ ไป
ต่อพื้นที่อาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๑
๑

๑
-

-

๑
๑

513
ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ห้ องส้ วม
ทีถ่ ่ ายอุจจาระ ทีถ่ ่ ายปัสสาวะ

ห้ องนา้

อ่างล้างมือ

(๑๗) สถานกีฬาในร่ ม ต่อพื้นที่อาคาร
๒๐๐ ตารางเมตร หรื อต่อ ๑๐๐ คน
ทั้งนี้ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

(๑๘) ตลาด ต่อพื้นที่อาคารทุก
๒๐๐ ตารางเมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

(๑๙) ส ถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อเพ ลิ งตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง
และหรื อสถานีบริ การก๊าซตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง

๑
๑

๑
-

๑
๑

๑
๑

(๒๐) อาคารชัว่ คราว ต่อพื้นที่อาคาร
๒๐๐ ตารางเมตร

๑

-

-

-

514
ตารางที่ ๓ ความเข้ มของแสงสว่าง

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
1

สถานที่ (ประเภทการใช้ )
ที่จอดรถ
ช่องทางเดินภายในอาคารอยูอ่ าศัยรวม
ห้องพักในโรงแรมหรื ออาคารอยูอ่ าศัยรวม
ห้องน้ า ห้องส้วมของโรงงาน โรงเรี ยน
โรงแรม สานักงาน หรื ออาคารอยูอ่ าศัยรวม
โรงมหรสพ (บริ เวณที่นงั่ สาหรับคนดูขณะที่ไม่มี
การแสดง)
ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรี ยน
โรงแรม สานักงาน หรื อสถานพยาบาล
สถานีขนส่ งมวลชน (บริ เวณที่พกั ผูโ้ ดยสาร)
โรงงาน
ห้างสรรพสิ นค้า
ตลาด
ห้องน้ า ห้องส้วมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล
สถานีขนส่ งมวลชน ห้างสรรพสิ นค้า หรื อตลาด
ห้องสมุด ห้องเรี ยน
ห้องประชุม
บริ เวณที่ทางานในสานักงาน

หน่ วยความเข้ มของ
แสงสว่าง
(ลักษ์ ) (LUX)
๕๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
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ตารางที่ ๔ อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สถานที่ (ประเภทการใช้ )
ห้องน้ า ห้องส้วมของที่พกั อาศัยหรื อสานักงาน
ห้องน้ า ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยูต่ ่ากว่าระดับพื้นดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ
อาคารพาณิ ชย์
ห้างสรรพสิ นค้า
สถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
สานักงาน
ห้องพักในโรงแรมหรื ออาคารชุด
ห้องครัวของที่พกั อาศัย
ห้องครัวของสถานที่จาหน่ายอาคารและเครื่ องดื่ม

อัตราการระบายอากาศ
ไม่ น้อยกว่าจานวนเท่าของ
ปริมาตรของห้ องใน 1 ชั่วโมง
๒
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๗
๗
๗
๑๒
๒๔
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ตารางที่ ๕ อัตราการระบายอากาศในกรณีทมี่ ีระบบการปรับภาวะอากาศ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

สถานที่ (ประเภทการใช้ )
ห้างสรรพสิ นค้า (ทางเดินชมสิ นค้า)
โรงงาน
สานักงาน
สถานอาบ อบ นวด
สถานที่สาหรับติดต่อธุ รกิจในอาคาร
ห้องพักในโรงแรมหรื ออาคารชุด
ห้องปฏิบตั ิการ
ร้านตัดผม
สถานกีฬาในร่ ม
โรงมหรสพ (บริ เวณที่นงั่ สาหรับคนดู)
ห้องเรี ยน
สถานบริ หารร่ างกาย
ร้านเสริ มสวย
ห้องประชุม
ห้องน้ า ห้องส้วม
สถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
(ห้องรับประทานอาหาร)
ไนต์คลับ บาร์ หรื อสถานลีลาศ
ห้องครัว
สถานพยาบาล
-ห้องคนไข้
-ห้องผ่าตัดและห้องคลอด
-ห้องช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ น
-ห้องไอ.ซี.ยู และห้อง ซี.ซี.ยู.

ลูกบาศก์ เมตร/ชั่ วโมง/ตารางเมตร
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
ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ.๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒
------------------------อาศั ย อ านาจตามความใน มาตรา ๕ (๓ ) และมาตรา ๘ (๑ )และ (๙) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ยกเลิ กข้อ ๕ แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
ข้ อ ๒ ที่จอดรถ ๑ คัน ต้องเป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลกั ษณะและขนาด ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรื อทามุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่า
สามสิ บองศา ให้มีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒.๔๐ เมตร และความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๖.๐๐ เมตร
(๒) ในกรณี ที่ จอดรถตั้งฉากกับ แนวทางเดิ นรถ ให้มี ค วามกว้างไม่ น้อยกว่า ๒.๔๐
เมตร และยาวไม่นอ้ ยกว่า ๕.๐๐ เมตร แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่จดั ให้มีทางเข้าออกของรถเป็ นทางเดินรถทางเดียว
(๓) ในกรณี ที่จอดรถทามุมกับแนวทางเดิ นรถมากกว่าสามสิ บองศา ให้มีความกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๔๐ เมตร และความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๕.๕๐ เมตร
ข้ อ ๓ ที่จอดรถแต่ละคัน ต้องมีเครื่ องหมายแสดงลักษณะและขอบเขตของที่จอดรถไว้
ให้ปรากฏบนพื้น และต้องมีทางเดินรถเชื่อมต่อโดยตรงกับทางเข้าออกของรถและที่กลับรถ
ข้ อ ๔ ระยะความสู งสุ ทธิ ระหว่างพื้นที่ที่ใช้จอดรถ ทางเดินรถ และทางลาดขึ้นลงของ
รถกับส่ วนที่ต่าที่สุดของชั้นที่ถดั ไปของอาคารต้องไม่นอ้ ยกว่า ๒.๑๐ เมตร
ส่ วนของพื้นที่ที่ใช้จอดรถต่างระดับกันจะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร และเฉพาะ
ส่ วนที่เหลื่อมกันจะมีความสู งน้อยกว่า ๒.๑๐ เมตรก็ได้
ข้ อ ๕ อาคารจอดรถซึ่ งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหว่างชั้นของอาคารด้วยลิฟต์จะต้องมี
ระยะของทางเดินรถจากปากทางเข้าถึงลิฟต์ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ เมตร
อาคารตามวรรคหนึ่งจะไม่มีทางลาดขึ้นลงของรถระหว่างชั้นของอาคารก็ได้
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ลิฟต์ที่ใช้สาหรับยกรถขึ้นลงระหว่างชั้นของอาคารตามวรรคหนึ่ ง ต้องจัดให้อยูภ่ ายใน
ตัวอาคารโดยให้มีลิฟต์หนึ่ งเครื่ องต่อที่จอดรถ ๓๐ คัน แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๒ เครื่ องต่ออาคารหนึ่ ง
หลังและห้ามใช้เป็ นลิฟต์โดยสาร
ข้ อ ๖ อาคารจอดรถซึ่ งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่ องจักรกลที่ได้รับการคานวณ
ออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ จะต้องลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีระยะของทางเดินรถจากปากทางเข้าถึงอาคารไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ เมตร
(๒) พื้นหรื อผนังของอาคาร ต้องอยูห่ ่างจากเขตที่ดินของผูอ้ ื่นและถนนสาธารณะดังนี้
(ก) ในกรณี ที่ มี ค วามสู ง ของอาคารจากพื้ น ดิ น ตั้ง แต่ ๒๓.๐๐ เมตร ขึ้ น ไป
ต้องอยูห่ ่างไม่นอ้ ยกว่า ๖.๐๐ เมตร
(ข) ในกรณี ที่มีความสู งของอาคารจากพื้นดินน้อยกว่า ๒๓.๐๐ เมตร ต้องห่ าง
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๐๐ เมตร
การค านวณออกแบบอาคารจอดรถตามวรรคหนึ่ งต้อ งด าเนิ น การโดยผู้ไ ด้ รั บ
ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ วิศวกรรมควบคุ มตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พ วิศวกรรม และมิ ให้
นาความในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บงั คับ
ข้ อ ๗ การควบคุ ม การติ ด ตั้ง และตรวจสอบความปลอดภัย ของระบบยกรถขึ้ น ลง
ระหว่างชั้นของอาคารด้วยลิ ฟต์และระบบเคลื่ อนย้ายรถด้วยเครื่ องจักรกลที่ได้รับการคานวณออกแบบ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ ต้องดาเนิ นการโดยผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ
วิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง
การกาหนดลักษณะและขนาดของที่ จอดรถตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ควบคุ มการก่ อสร้ างอาคาร พุ ทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่ งยังใช้บงั คับอยู่
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๙ แห่ ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และนอกจากนี้ สมควร
กาหนดลักษณะของอาคารที่ จอดรถซึ่ งติ ดตั้งระบบยกรถขึ้ นลงระหว่างชั้นของอาคารด้วยลิ ฟ ต์หรื อ
ระบบเคลื่ อนย้ายรถด้วยเครื่ องจัก รกลที่ ได้รับ การคานวณออกแบบเพื่ อใช้ป ระโยชน์ ในการจอดรถ
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั ซึ่ งปรากฏว่าเนื้อที่ที่ใช้สาหรับการจอดรถมักมี
จานวนจากัด และเพื่อประโยชน์แห่ งความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัย และการอานวยความสะดวก
แก่การจราจรจึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓๗ ก ลงวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๓๗)

520

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒๑
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๖) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะนาของคณะกรรมการควบคุ ม
อาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“น้ าเสี ย” หมายความว่า ของเหลวที่ผา่ นการใช้แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกากและไม่มีกาก
“ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย” หมายความว่ า กระบวนการท าหรื อ การปรั บ ปรุ งน้ าเสี ย
ให้มีคุณภาพเป็ นน้ าทิ้ง รวมทั้งการทาให้น้ าทิ้งพ้นไปจากอาคาร
“น้ า ทิ้ ง ” หมายความว่า น้ าจากอาคารที่ ผ่ า นระบบบ าบัด น้ าเสี ย แล้ว จนมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งที่กาหนดสาหรับการที่จะระบายลงแหล่งรองรับน้ าทิ้งได้
“แหล่งรองรับน้ าทิ้ง” หมายความว่า ท่อระบายน้ าสาธารณะ คู คลอง แม่น้ า ทะเล และ
แหล่งน้ าสาธารณะ
ข้ อ ๒ อาคารที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลงต้องมีการระบายน้ าฝนออกจากอาคารที่เหมาะสม
และเพี ย งพอที่ จะไม่ ก่อให้ เกิ ดความเดื อดร้ อนราคาญแก่ ผูอ้ ื่ นหรื อเกิ ดน้ าไหลนองไปยังที่ ดินอื่ นที่ มี
เขตติดต่อกับเขตที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั ของอาคารนั้น
การระบายน้ า ฝนออกจากอาคารตามวรรคหนึ่ งจะระบายลงสู่ แ หล่ ง รองรั บ น้ า ทิ้ ง
โดยตรงก็ได้

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๖ ก/หน้า ๒๕/๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
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ข้ อ ๓๒ อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ าและ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการปรับปรุ งน้ าเสี ยจากอาคารให้เป็ นน้ าทิ้งที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ก่อนที่จะระบายลงสู่ แหล่งรองรับน้ าทิ้ง
(๑) อาคารประเภท ก
(ก) อาคารชุ ดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุ ดที่ มี จานวนห้องนอนรวมกันทุ กชั้น
ในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป
(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจานวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป
(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
สถานพยาบาลที่ มีจานวนเตี ยงรั บผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุ กชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป
(ง) สถานศึกษาที่ มีพ้ืนที่รวมกันทุ กชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(จ) อาคารที่ ท าการของราชการ รั ฐวิส าหกิ จ องค์การระหว่างประเทศ หรื อ
เอกชนที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(ฉ) ห้ างสรรพสิ น ค้าหรื อศู น ย์ก ารค้าที่ มี พ้ื น ที่ รวมกัน ทุ ก ชั้น ในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(ช) ตลาดที่มีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(ซ) ภัตตาคารหรื อร้ านอาคารที่ มี พ้ืนที่ รวมกันทุ กชั้นในอาคารหลังเดี ยวกัน
หรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) อาคารประเภท ข
(ก) อาคารชุ ดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุ ดที่ มี จานวนห้องนอนรวมกันทุ กชั้น
ในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน
(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจานวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง
(ค) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีจานวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป
๒

ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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(ง) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(จ) โรงพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
สถานพยาบาลที่ มีจานวนเตี ยงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุ กชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง
(ฉ) สถานศึกษาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(ช) อาคารที่ ท าการของราชการ รั ฐวิส าหกิ จ องค์ก ารระหว่างประเทศ หรื อ
เอกชนที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(ซ) ห้ างสรรพสิ นค้าหรื อศู นย์ก ารค้าที่ มี พ้ื นที่ รวมกันทุ กชั้ น ในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(ฌ) ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
(ญ) ภัตตาคารหรื อร้ านอาหารที่ มีพ้ืนที่ รวมกันทุ กชั้นในอาคารหลังเดี ยวกัน
หรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
(ฏ) อาคารอยู่อาศัยรวมที่ มี พ้ื น ที่ รวมกัน ทุ ก ชั้น ในอาคารหลังเดี ย วกัน หรื อ
หลายหลัง รวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) อาคารประเภท ค
(ก) อาคารชุ ดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุ ดที่ มี จานวนห้องนอนรวมกันทุ กชั้น
ในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน
(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจานวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง ๖๐ ห้อง
(ค) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีจานวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง
(ง) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การที่มีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(จ) อาคารที่ ก่ อ สร้ า งในที่ ดิ น ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ัด สรรที่ ดิ น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตั้งแต่ ๑๐ หลัง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ หลัง
(ฉ) อาคารที่ ท าการของราชการ รั ฐวิส าหกิ จ องค์ก ารระหว่างประเทศ หรื อ
เอกชนที่ มีพ้ืนที่ รวมกันทุ กชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
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(ช) ห้างสรรพสิ นค้าหรื อศูนย์การค้าที่มีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ เตารางเมตร
(ซ) ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
(ฌ) ภัตตาคารหรื อร้ านอาหารที่ มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อ
หลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร
(ญ) อาคารอยู่ อาศัยรวมที่ มี พ้ื น ที่ รวมกันทุ กชั้ น ในอาคารหลังเดี ยวกัน หรื อ
หลายหลังรวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๔) อาคารประเภท ง
(ก) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีจานวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง
(ข) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
สถานพยาบาลที่ มีจานวนเตี ยงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุ กชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันไม่ถึง ๑๐ เตียง
(ง) สถานศึกษาที่ มีพ้ืนที่รวมกันทุ กชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(จ) อาคารที่ ท าการของราชการ รั ฐวิส าหกิ จ องค์การระหว่างประเทศ หรื อ
เอกชนที่มีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(ฉ) ห้างสรรพสิ นค้าหรื อศูนย์การค้าที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(ช) ตลาดที่มีพื่นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(ซ) ภัตตาคารหรื อร้ านอาหารที่ มีพ้ื นที่ รวมกันทุ ก ชั้นในอาคารหลังเดี ยวกัน
หรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร
(ฌ) อาคารอยู่อาศัย รวมที่ มี พ้ื น ที่ รวมกัน ทุ ก ชั้น ในอาคารหลังเดี ย วกัน หรื อ
หลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๕) อาคารประเภท จ หมายความถึ ง ภัต ตาคารหรื อ ร้ า นอาหารที่ มี พ้ื น ที่ ร วมกัน
ทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร
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ข้ อ ๔๓ น้ าทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสู่ แหล่งรองรับน้ าทิ้งได้ตอ้ งมีคุณภาพ
น้ าทิง้ ตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง
๑. พีเอช
๒. บีโอดี ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร)
๓. ปริ มาณสารแขวนลอย ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร)
๔. ปริ มาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ าใช้ ไม่เกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
๕. ปริ มาณตะกอนหนัก ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร)
๖. ทีเคเอ็น ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร)
๗. ออร์แกนิก-ไนโตรเจน ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร)
๘. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร)
๙. น้ ามันและไขมัน ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร)
๑๐. ซัลไฟด์ไม่เกิน (มิลลิกรัม/ลิตร)

ก
๕-๙
๒๐
๓๐
๕๐๐

อาคารประเภท
ข
ค
ง
๕-๙
๕-๙
๕-๙
๓๐
๔๐
๕๐
๔๐
๕๐
๕๐
๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐

จ
๕-๙
๒๐๐
๖๐
-

๐.๕
๓๕
๑๐
๒๐
๑.๐

๐.๕
๓๕
๑๐
๒๐
๑.๐

๑๐๐
-

๐.๕
๔๐
๑๕
๒๕
๒๐
๓.๐

๐.๕
๔๐
๑๕
๒๕
๒๐
๔.๐

“พีเอช” หมายความว่า ค่าของความเป็ นกรดและด่างของน้ าที่เกิ ดจากค่าลบของล็อก
ฐานสิ บของความเข้มข้นเป็ นโมลของอนุมูลไฮโดรเจน
“บีโอดี” หมายความว่า ปริ มาณออกซิ เจนที่แบคทีเรี ยใช้ในการย่อยสารอินทรี ยช์ นิ ดที่
ย่อ ยสลายได้ ภายใต้ภ าวะของออกซิ เจนที่ อุ ณ หภู มิ ๒๐ องศาเซลเซี ย ส ในเวลาห้ าวัน ซึ่ งใช้เป็ น
การตรวจวัดระดับปริ มาณสารอินทรี ยท์ ี่มีอยูใ่ นตัวอย่างน้ านั้นๆ
“ปริ ม าณสารแขวนลอย” หมายความว่า สารที่ ตกค้างบนแผ่นกรองในการกรองน้ า
ผ่านแผ่นกรองประเภทกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fiber filter-disc) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๗ เซนติเมตร
เช่น Whatman type GF/C หรื อ Gelman type A
“ปริ มาณสารละลาย” หมายความว่า สารที่ละลายอยูใ่ นน้ าและจะเหลื ออยูเ่ ป็ นตะกอน
หลังจากกาจัดปริ มาณสารแขวนลอยและปริ มาณตะกอนหนักแล้วผ่านการระเหยด้วยไอน้ าและทาให้
แห้งที่อุณหภูมิ ๑๐๓-๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลาหนึ่งชัว่ โมง

๓

ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (๒๕๔๑) ออกตามความใน
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“ปริ มาณตะกอนหนัก” หมายความว่า สารที่แขวนลอยอยูใ่ นน้ า ซึ่ งสามารถตกตะกอน
ได้โดยแรงโน้มถ่วงของโลกภายใต้ภาวะที่สงบนิ่ง ในเวลาหนึ่งชัว่ โมง
“ทีเคเอ็น” หมายความว่า ไนโตรเจนที่อยูใ่ นรู ปแอมโมเนียและออร์ แกนิก-ไนโตรเจน
“ออร์ แกนิ ก – ไนโตรเจน” หมายความว่า ไนโตรเจนที่ อ ยู่ใ นสารประกอบอิ น ทรี ย ์
ประเภทโปรตีนและผลิตผลจากการย่อยสลายของไขมัน เช่น โพลิเพปไทด์ และกรดอะมิโน เป็ นต้น
“แอมโมเนีย-ไนโตรเจน” หมายความว่า ไนโตรเจนทั้งหมดที่อยูใ่ นรู ป NH+4 หรื อ NH3
ซึ่งสมดุลกัน
“น้ ามันและไขมัน” หมายความว่า สารอินทรี ยจ์ าพวกน้ ามัน ไขมัน ขี้ผ้ งึ และกรดไขมัน
ที่มีน้ าหนักโมเลกุลสู ง โดยเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนและเอสเตอร์ เป็ นต้น สารเหล่านี้ จะถูกสกัดได้
ด้วยตัวทาละลายประเภทเฮกเซน คลอโรฟอร์ ม และไดเอทิลอีเทอร์ แล้วแยกส่ วนโดยการระเหยแห้งที่
อุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส
“ซัลไฟด์” หมายความว่า สารประกอบพวกไฮโดรซัลไฟด์ท้ งั ชนิ ดที่ละลายน้ าและชนิด
ที่เป็ นอนุมูล รวมทั้งสารประกอบพวกโลหะซัลไฟด์ที่ปนอยูก่ บั ตะกอนแขวนลอยในน้ าด้วย
ข้ อ ๔ ทวิ ๔ การก่ อ สร้ า งหรื อ ดัด แปลงอาคารประเภท ค ส าหรั บ อาคารที่ ก่ อ สร้ า ง
ในที่ ดินของบุ คคลที่ ได้รับอนุ ญาตให้จดั สรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ ดินตั้งแต่ ๑๐ หลัง
แต่ไม่เกิ น ๑๐๐ หลัง จะทาระบบบาบัดน้ าเสี ยเป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยรวมทั้งโครงการ หรื อเป็ นระบบ
บาบัดน้ าเสี ยแยกแต่ละหลัง เพื่อให้น้ าทิง้ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ ที่กาหนดในข้อ ๔ ก็ได้
ข้ อ ๕ ในกรณี ที่อาคารหลังเดียวกันมีการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่กาหนดในข้อ ๓
เกินกว่าหนึ่ งประเภทและแต่ละประเภทมีมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งแตกต่างกัน ให้คานวณคุณภาพน้ าทิ้ง
จากอาคารรวมกัน โดยใช้ม าตรฐานคุ ณ ภาพน้ า ทิ้ ง ที่ สู ง ที่ สุ ด ส าหรั บ ประเภทของอาคารที่ มี ก ารใช้
ประโยชน์น้ นั
ข้ อ ๖ การก่ อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคารประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ตามที่
กาหนดในข้อ ๓ ให้แสดงแบบและการคานวณรายการระบบบาบัดน้ าเสี ยที่สามารถดาเนิ นการปรับปรุ ง
น้ าเสี ยจากอาคารให้มีคุณภาพเป็ นน้ าทิง้ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ ที่กาหนดในข้อ ๔
ข้ อ ๗ การก่ อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคารประเภท ง ตามที่ กาหนดในข้อ ๓ และอาคาร
พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรื อบ้านแฝด ให้แสดงแบบระบบบาบัดน้ าเสี ย
โดยจะต้องประกอบด้วย
(๑) บ่อเกรอะ ซึ่ งต้องมีลกั ษณะที่มิดชิ ดน้ าซึ มผ่านไม่ได้ เพื่อใช้เป็ นที่แยกกากที่ปนอยู่
กับน้ าเสี ยทิ้งไว้ให้ตกตะกอน และ
๔

ข้อ ๔ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
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(๒) บ่ อซึ ม ซึ่ งต้องมี ล ัก ษณะที่ ส ามารถใช้เป็ นที่ รองรั บ น้ าเสี ย ที่ ผ่านบ่ อเกรอะแล้ว
และให้น้ าเสี ยนั้นผ่านอิฐหรื อหิ นหรื อสิ่ งอื่นใดเพื่อให้เป็ นน้ าทิ้ง
บ่อเกรอะและบ่อซึ มตามวรรคหนึ่งต้องมีขนาดได้สัดส่ วนที่เหมาะสมกับการใช้ของผูท้ ี่
อยูอ่ าศัยในอาคารนั้น
ในกรณี ที่จะไม่ใช้วิธีการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง อาจใช้วิธีอื่นในการปรับปรุ ง
น้ าเสี ยให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามที่กาหนดไว้สาหรับอาคารประเภท ง ในข้อ ๔ ก็ได้
ข้ อ ๘ การก าจัดน้ า ทิ้ งจากอาคารจะดาเนิ น การระบายลงสู่ แ หล่ ง รองรั บ น้ า ทิ้ งหรื อ
ระบายลงสู่ พ้นื ดินโดยใช้วธิ ี ผา่ นบ่อซึ มหรื อโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั้นก็ได้ แต่ตอ้ ง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผอู ้ ื่นหรื อกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ข้ อ ๙ ในกรณี ที่ อ าคารใดจัดให้ มี ท างระบายน้ าเพื่ อ ระบายน้ าจากอาคารลงสู่ แหล่ ง
รองรับน้ าทิ้งทางระบายน้ านั้นต้องมี ลกั ษณะที่ สามารถตรวจสอบและทาความสะอาดได้โดยสะดวก
และต้องวางตามแนวตรงที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยต้องมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ ากว่า ๑ ใน ๒๐๐ หรื อต้องมี
ส่ วนลาดเอียงเพียงพอให้น้ าทิง้ ไหลเร็ วไม่ต่ากว่า ๖๐ เซนติเมตรต่อวินาที
ขนาดของทางระบายน้ าต้องมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณน้ าทิ้งของอาคารนั้น โดยถ้าเป็ น
ทางระบายน้ าแบบท่อปิ ดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยต้องมีบ่อพัก
สาหรั บตรวจการระบายน้ าทุ กมุ มเลี้ ยวและทุ กระยะไม่เกิ น ๑๒ เมตร หรื อทุ กระยะไม่เกิ น ๒๔ เมตร
ถ้าทางระบายน้ าแบบท่อปิ ดนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป ในกรณี ที่
เป็ นทางระบายน้ าแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุ ดไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
ข้ อ ๑๐ อาคารที่ ใ ช้เป็ นตลาด โรงแรม ภัต ตาคาร หรื อ สถานพยาบาล ต้อ งจัด ให้ มี
ที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู โดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผนังต้องทาด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ
(๒) พื้นผิวภายในต้องเรี ยบและกันน้ าซึ ม
(๓) ต้องมีการป้ องกันกลิ่นและน้ าฝน
(๔) ต้องมีการระบายน้ าเสี ยจากขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ลงสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ย
(๕) ต้องมีการระบายอากาศและป้ องกันน้ าเข้า
(๖) ต้องมีความจุไม่นอ้ ยกว่า ๑.๒ ลิตรต่อพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร
(๗) ต้องจัดไว้ในที่ที่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ได้โดยสะดวกและต้องมี
ระยะห่ างจากสถานที่ ประกอบอาหารและสถานที่ เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่ รองรับขยะ
มู ล ฝอยและสิ่ งปฏิ กูล มี ข นาดความจุ เกิ นกว่า ๓ ลู ก บาศก์เมตร ต้องมี ระยะห่ างจากสถานที่ ดังกล่ าว
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เมตร
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจากในปั จจุบนั มีการก่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้ประโยชน์ในการอยูอ่ าศัยและประกอบกิจการประเภทเดียวหรื อหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น
สมควรกาหนดระบบการระบายน้ าและการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุ ขและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒
--------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา ๘ (๑๐ ) แห่ งพระราชบัญ ญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“บริ เวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริ เวณรอบนอกเขตพระตาหนักจักรี บงกชและ
พระตาหนักสวนปทุม ในระยะ ๑๐๐ เมตร
“บริ เวณที่ ๒” หมายความว่า
พื้นที่ในบริ เวณที่วดั จากริ มฝั่ งแม่น้ าเจ้าพระยา ฝั่ งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกระยะ
๒๐๐ เมตร โดยด้านเหนื อจดเส้ นตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๓๐๗ (ถนนสายปทุ มธานี นนทบุรี) ที่จุดซึ่ งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๓๔๕ บรรจบกันทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข
๓๐๗ (ถนนสายปทุ ม ธานี - นนทบุ รี ) ไปทางทิ ศ เหนื อ ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร และด้านใต้จ ดคลอง
บางตะไนย์ฝั่งเหนือ ยกเว้นพื้นที่บริ เวณที่ ๑ และพื้นที่พระตาหนักจักรี บงกชและพระตาหนักสวนปทุม
พื้นที่ในบริ เวณที่วดั จากริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกระยะ
๒๐๐ เมตร โดยด้านเหนื อจดคลองศาลาแดง ฝั่ งใต้ และด้านใต้จดเส้ นตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ที่จุดซึ่ งอยู่ห่างจากถนนสุ ขาประชาสรรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลย ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ไปทางทิศใต้ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
“บริ เวณที่ ๓” หมายความว่า
พื้นที่ ในบริ เวณด้านเหนื อจดเส้ นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๓๐๗ (ถนน
สายปทุมธานี - นนทบุ รี) ที่ จุดซึ่ งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลย ๓๔๕ บรรจบกับทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๗ (ถนนสายปทุ ม ธานี - นนทบุ รี ) ไปทางทิ ศ เหนื อ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออกจดแนวเขตบริ เวณที่ ๒ ด้านใต้จดแนวเขตบริ เวณที่ ๑ และแนวเขตบริ เวณที่ ๒ และ
ด้านตะวันตกจดคลองบางคูวดั ฝั่งตะวันออกแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ ฟากเหนื อและ
แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗ (ถนนสายปทุมธานี - นนทบุรี) ฟากตะวันออก

529
พื้นที่ในบริ เวณด้านเหนื อจดคลองบ้านใหม่ ฝั่ งใต้ ด้านตะวันออกจดเส้ นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ฟากตะวันตกด้านใต้จดแนวเขตถนน
สุ ขาประชาสรร ฟากเหนื อ ด้านตะวันตกจดแนวถนนสุ ขาประชาสรร ฟากตะวันออกเส้นที่ต่อจากแนว
เขตถนนสุ ขาประชาสรร ไปบรรจบแนวเขตบริ เวณที่ ๒ และแนวเขตบริ เวณที่ ๒
“บริ เวณที่ ๔” หมายความว่า
พื้นที่ ในบริ เวณด้านเหนื อจดเส้ นตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลย ๓๐๗ (ถนน
สายปทุมธานี - นนทบุ รี) ที่ จุดซึ่ งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๓๔๕ บรรจบกับ ทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๗ (ถนนสายปทุ ม ธานี - นนทบุ รี )ไปทางทิ ศ เหนื อ ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันออกจดแนวเขตบริ เวณที่ ๒ ด้านใต้จดแนวเขตบริ เวณที่ ๓ และด้านตะวันตกจดแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗ (ถนนสายปทุมธานี - นนทบุรี) ฟากตะวันออก
พื้ น ที่ ใ นบริ เวณด้า นเหนื อ จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๓๔๕ ฟากเหนื อ ด้านตะวันออกจดแนวเขตบริ เวณที่ ๓ ด้านใต้จดแนวเขตบริ เวณที่ ๒ และ
ด้านตะวันตกจดคลองเกาะเกรี ยง ฝั่งตะวันออก แนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลย ๓๔๕ ฟากใต้และ
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับคลองบางคูวดั ฝั่งตะวันตก
พื้นที่ในบริ เวณด้านเหนื อจดคลองศาลาแดง ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตรกับแนว
เขตบริ เวณที่ ๒ และครองรังสิ ตประยูรศักดิ์ ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ฟากตะวันตก คลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับทางหลวง
แผ่นดิ นหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติ วานนท์) ฟากตะวันออกด้านใต้จดเส้ นตั้งฉากกับ ทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ที่จุดซึ่ งอยู่ห่างจากถนนสุ ขาประชาสรรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ไปทางทิศใต้ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และด้านตะวันตกจดแนวเขตบริ เวณที่
๒ แนวเขตบริ เวณที่ ๓ และแนวเขตที่บริ เวณที่ ๒
ทั้งนี้ ตามแผนที่ทา้ ยกฎกระทรวงนี้
ข้ อ ๒ ให้ ก าหนดพื้ น ที่ บ างส่ ว นในท้อ งที่ ต าบลบางกะดี ต าบลบางขะแยง ต าบล
บางคูวดั ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และตาบลบ้านใหม่ ตาบลบางพูด อาเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ภายในบริ เวณแนวเขตตามแผนที่ทา้ ยกฎกระทรวงนี้ เป็ นบริ เวณห้ามก่อสร้าง
อาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริ เวณที่ ๑ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารใด ๆ เว้นแต่
(๑) อาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสู งไม่เกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน
๑๕๐ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังห่ างกันไม่นอ้ ยกว่า ๔ เมตร ห่ างเขตที่ดินของผูอ้ ื่นไม่นอ้ ยกว่า ๒
เมตร และที่มีวา่ งโดยรอบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(๒) เขื่อน สะพาน ทางหรื อท่อระบายน้ า ท่าน้ า รั้ว กาแพงหรื อประตู
(๓) อาคารของทางราชการ
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(ข) ภายในบริ เวณที่ ๒ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสู งเกิน ๑๒ เมตร
(๒) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิ จการโดยไม่ก่อเหตุราคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข หรื อไม่เป็ นมลพิษต่อชุ มชนหรื อสิ่ งแวดล้อมและมีพ้ืนที่ทุกชั้นใน
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันภยันตรายอันเกิ ดแต่การเล่น
มหรสพ
(๔) อาคารเลี้ ยงสัตว์ทุ กชนิ ดที่ มีพ้ื นที่ ทุ กชั้นในหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันเกิน ๑๐ ตารางเมตร หรื อที่ใช้เพื่อการค้าหรื อก่อเหตุราคาญ
(๕) อาคารที่ มี พ้ื นที่ ทุ กชั้นในหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลังรวมกันเกิ น ๒,๐๐๐
ตารางเมตร
(๖) ตลาดที่ มี พ้ื น ที่ ทุ ก ชั้น ในหลัง เดี ย วกัน หรื อ หลายหลัง รวมกัน เกิ น ๓๐๐
ตารางเมตร หรื อ ตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า ๕๐ เมตร
(๗) สถานที่ บรรจุ ก๊ าซและสถานที่ เก็ บก๊ าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ ก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว
(๘) สถานที่ เก็ บน้ ามันเชื้ อเพลิ งเพื่ อการจาหน่ ายขาย และสถานี บริ การน้ ามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้ อเพลิง
(๙) ป้ ายหรื อสิ่ งที่ สร้ างขึ้ นส าหรั บติ ดหรื อตั้งป้ ายทุ กชนิ ด เว้นแต่ ป้ ายบอกชื่ อ
สถานที่ที่มีความสู งไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๑๐) ห้องแถวหรื อตึกแถว
(๑๑) อาคารเก็ บ สิ น ค้า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ มี ล ัก ษณะ
ในท านองเดี ยวกัน ที่ ใช้ เป็ นที่ เก็ บ พัก หรื อขนถ่ ายสิ น ค้าหรื อสิ่ งของ เพื่ อประโยชน์ ท างการค้าหรื อ
อุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) โรงกาจัดมูลฝอย
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์
(ค) ภายในบริ เวณที่ ๓ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสู งเกิน ๑๖ เมตร
(๒) ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
(๓) อาคารตาม (ข) (๒) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓)
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(ง) ภายในบริ เวณที่ ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสู งเกิน ๒๓ เมตร
(๒) โรงงานทุ กประเภท เว้นแต่โรงงานที่ ประกอบกิ จการโดยไม่ ก่อเหตุ ราคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข หรื อไม่เป็ นมลพิษต่อชุ มชนหรื อสิ่ งแวดล้อม
การวัดความสู งให้วดั จากระดับพื้นดินถึงส่ วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้ อ ๓ ภายในบริ เวณพื้ นที่ ก าหนดไว้ตามข้อ ๒ ห้ามมิ ให้บุ คคลใดดัดแปลงหรื อเปลี่ ยน
การใช้อาคารใด ๆ ให้เป็ นอาคารชนิ ดหรื อประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๒
ข้ อ ๔ อาคารที่ มีอยู่แล้วในพื้นที่ ที่ กาหนดไว้ตามข้อ ๒ ก่ อนหรื อในวันที่ กฎกระทรวงนี้
ใช้บงั คับให้ได้ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรื อเปลี่ ยนการใช้อาคารดังกล่ าว
ให้เป็ นอาคารชนิ ดหรื อประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๒
ข้ อ ๕ อาคารที่ ได้รับใบอนุ ญาตหรื อใบแจ้งการก่ อสร้ าง ดัดแปลงหรื อเปลี่ ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่ าด้วยควบคุ ม อาคาร หรื อที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายเฉพาะว่ าด้ วยกิ จการนั้ นก่ อนวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ ใช้บ งั คับ และยังก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ ยนการใช้ไม่แล้วเสร็ จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุ ญาตหรื อการแจ้งให้เป็ นการขัดต่อกฎหมายนี้ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เรื องวิทย์ ลิกค์
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่ อ ง ก าหนดบริ เวณห้ า มก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภท
ในท้อ งที่ บ างส่ วนในต าบลบางกะดี ต าบลบางคู วดั ต าบลบางขะแยง ต าบลบ้า นใหม่ อ าเภอเมื อ ง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และ ตาบลบ้านใหม่ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๓๙ เป็ นต้นมา แต่มาตรา ๑๓
วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา่ ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรื อ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ประกาศนั้นมีผลใช้บงั คับให้ประกาศดังกล่าวเป็ นอันยกเลิ ก
และโดยที่ สมควรห้ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทภายใน
บริ เวณดังกล่ าวต่ อไป เพื่ อประโยชน์ ในด้านการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อม การสถาปั ตยกรรมและ
ควบคุมความหนาแน่นของอาคารจึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๓๖ ก ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒
----------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓๘ (พ.ศ.๒ ๕๓๖) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ข้ อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารสู ง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ โดยมีความ
สู งตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป การวัดความสู งของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดินที่สร้างถึงพื้นดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสู งสุ ด
“อาคารขนาดใหญ่ พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ ก่อสร้ างขึ้ นเพื่ อใช้อาคารหรื อ
ส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารเป็ นที่ อยู่อาศัยหรื อประกอบกิ จการประเภทเดี ยวหรื อหลายประเภท
โดยมีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารขนาดใหญ่ ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรื อส่ วนหนึ่ ง
ส่ วนใดของอาคารเป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อเป็ นที่ประกอบกิจการประเภทเดี ยวหรื อหลายประเภท โดยมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรื ออาคารที่มีความ
สู งตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป และมีพ้นื ที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสู งของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้ า สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึ งยอด
ผนังของชั้นสู งสุ ด
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ ใช้เพื่อประโยชน์ ในการชุ มนุ มคนได้
โดยทัว่ ไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรื อ
การพาณิ ชยกรรม เช่ น โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนาม
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กี ฬ ากลางแจ้ง สนามกี ฬ าในร่ ม ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์ก ารค้า สถานบริ ก าร ท่ าอากาศยาน
อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานี รถ ท่าจอดเรื อ โป๊ ะจอดเรื อ สุ สาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน
เป็ นต้น
“อาคารอยู่อาศั ยรวม” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดส่ วนหนี่ งของอาคารที่ใช้
เป็ นที่อยูอ่ าศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็ นหน่ วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว
มีหอ้ งน้ า ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรื อลิฟต์แยกจากกันหรื อร่ วมกัน
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นที่ขาย
อาหารหรื อเครื่ องดื่ ม โดยมีพ้ืนที่สาหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริ การภายในอาคารหรื อภายนอกอาคาร
ที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
“ส านั ก งาน” หมายความว่า อาคารหรื อ ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของอาคารที่ ใ ช้ เป็ น
สานักงานหรื อที่ทาการที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ข้ อ ๓ในกรณี ที่อาคารซึ่ งก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุ ญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสภาพหรื อมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ
ชี วิ ต ร่ า งกายหรื อ ทรั พ ย์สิ น หรื อ อาจไม่ ป ลอดภัย จากอัค คี ภ ัย หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด เหตุ ร าคาญ หรื อ
กระทบกระเทื อนต่อการรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจสั่งให้เจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองอาคารดาเนิ น การแก้ไขให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงที่ ออกตามมาตรา ๘ หรื อ
ข้อบัญ ญัติท ้องถิ่ นที่ ออกตามมาตรา ๙ หรื อ มาตรา ๑๐ ที่ ใช้บ งั คับ อยู่ในวันที่ ได้รับ อนุ ญ าตหรื อ
ใบรับแจ้งให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคารให้แล้วเสร็ จ ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ น ก าหนดแต่ ต้องไม่ น้อ ยกว่าสามสิ บ วัน ในกรณี ที่ มี เหตุ อ ัน สมควร เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น
จะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้
ข้ อ ๔ ใน กรณี ที่ อาคารซึ่ งก่ อ ส ร้ า ง ดั ด แปลงห รื อเคลื่ อนย้ า ยก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงั คับ และอยู่ภายใต้บงั คับ แห่ งพระราชบัญญัติ
ควบคุ มการก่ อสร้ างอาคารพุ ทธศักราช ๒๔๗๙ หรื อพระราชบัญญัติควบคุ ม การก่ อสร้ างในเขต
เพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ มีสภาพหรื อมี การใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชี วิต ร่ างกาย
หรื อทรัพ ย์สิน หรื ออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคี ภยั หรื อก่อให้เกิ ดเหตุราคาญ หรื อกระทบกระเทื อน
ต่อการรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมี อานาจสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
อาคารดาเนิ นการแก้ไขให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง เทศบัญ ญัติ ข้อบัญญัติจงั หวัด กฎ ข้อบังคับ
ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง ที่ ไ ด้อ อกโดยอาศัย อ านาจตามพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ างอาคาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรื อพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้พุทธศักราช ๒๔๗๖
แล้วแต่กรณี ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนั้นให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
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แต่ตอ้ งไม่ น้อยกว่าสามสิ บวัน ในกรณี ที่มี เหตุ อนั สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่ นจะขยายระยะเวลา
ออกไปอีกก็ได้
ในกรณี ที่อาคารซึ่ งก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายก่ อนวันที่ พ ระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บ ังคับ แต่ ไ ม่ อยู่ภ ายใต้บ ัง คับ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม การ
ก่ อสร้ างอาคาร พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๙ หรื อพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม การก่ อสร้ างในเขตเพลิ งไหม้
พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๖ มี ส ภาพหรื อ มี ก ารใช้ที่ อ าจเป็ นภยัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ
ทรั พ ย์สิ น หรื อ อาจไม่ ป ลอดภัย จากอัค คี ภ ัย หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด เหตุ ร าคาญ หรื อ กระทบกระเทื อ น
ต่อการรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมี อานาจสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
อาคารด าเนิ น การแก้ไ ขเท่ า ที่ จะกระท าได้ต ามความจาเป็ นและความเป็ นธรรมแก่ เจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองอาคารให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้
ข้ อ ๕ ในกรณี ที่อาคารตามข้อ ๓ หรื อข้อ๔ เป็ นอาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสานักงาน มีสภาพ
หรื อมี ก ารใช้ที่ อาจไม่ ป ลอดภัย จากอัค คี ภ ัย ให้ เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ เจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองอาคารดาเนิ นการแก้ไขให้อาคารดังกล่ าวมี ระบบปลอดภัย เกี่ ยวกับ อัค คี ภยั ภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้
ในการสั่งการให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ ง เจ้าพนักงานท้องถิ่ นจะสั่งให้เจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองอาคารดาเนิ นการได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสู งตั้งแต่สี่ช้ นั ขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนี ไฟที่ไม่ใช่บนั ไดในแนวดิ่ง
เพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมด
ในอาคารออกนอกอาคารได้ภายในหนึ่งชัว่ โมง โดยไม่ถือเป็ นการดัดแปลงอาคารแต่ตอ้ งยืน่ แบบให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
(ก) บันไดหนี ไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ท าด้วยวัส ดุ
ที่ไม่ติดไฟ
(ข) ช่ องประตู สู่ บ ัน ไดหนี ไ ฟต้อ งเป็ นบานเปิ ดท าด้วยวัส ดุ ที่ ไ ม่ ติ ดไฟ
พร้ อมติ ดตั้งอุ ปกรณ์ ชนิ ดที่ บงั คับให้บ านประตู ปิดได้เองเพื่ อป้ องกันควันและเปลวไฟมิ ให้เข้าสู่
บันไดหนีไฟ และมีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 80 เซตติเมตร สู งไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร
(๒) จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตาแหน่ งห้อง
ต่ าง ๆ ทุ ก ห้ อง ตาแหน่ งที่ ติดตั้งอุ ป กรณ์ ดับ เพลิ งต่ าง ๆ ประตู ห รื อทางหนี ไ ฟของชั้น นั้น ติ ดไว้
ในตาแหน่งที่เห็นได้ชดั เจนที่บริ เวณห้องโถงหรื อหน้าลิฟต์ทุกแห่ งทุกชั้นของอาคาร และที่บริ เวณ
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พื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก
(๓) ติดตั้งเครื่ องมื อดับเพลิ งแบบมือถื อตามชนิ ดและขนาดที่ กาหนดไว้ในตาราง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ งสาหรับ ดับเพลิ งที่ เกิ ดจากประเภทของวัสดุ ที่ มีในแต่ละชั้น
โดยให้มี ๑ เครื่ องต่อพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า
ชั้นละ ๑ เครื่ อง
การติดตั้งเครื่ องดังเพลิงแบบมือถือนี้ ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุ ดของตัวเครื่ องสู งจาก
ระดับ พื้นอาคารไม่เกิ น ๑.๕๐ เมตร ในที่ ม องเห็ น สามารถอ่านคาแนะนาการใช้ได้และสามารถ
เข้าใช้สอยได้สะดวกและต้องอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
(๔) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุ ป กรณ์ ส่ งสั ญ ญาณเพื่ อให้ ห นี ไ ฟที่ ส ามารถส่ งเสี ยงหรื อ สั ญ ญาณ
ให้คนที่อยูใ่ นอาคารได้ยนิ หรื อทราบอย่างทัว่ ถึง
(ข) อุ ป กรณ์ แจ้ง เหตุ ที่ มี ท้ งั ระบบแจ้งเหตุ อตั โนมัติ และระบบแจ้งเหตุ
ที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทางาน
(๕) ติ ด ตั้ง ระบบไฟส่ อ งสว่า งส ารองเพื่ อ ให้ มี แสงสว่างสามารถมองเห็ น ช่ อ ง
ทางเดิ นได้ขณะเพลิ งไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ ายบอกทางหนี ไฟที่ ดา้ นในและด้านนอกของ
ประตูหนี ไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่ สามารถมองเห็ นได้ชดั เจนโดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า
๑๐ เซนติเมตร
(๖) ติ ด ตั้งระบบป้ องกัน อัน ตราจากฟ้ าผ่าซึ่ งประกอบด้วยเสาล่ อฟ้ า สายล่ อฟ้ า
สายตัวนา สายนาลงดิ น และหลักสายดิ นที่ เชื่ อมโยงกันเป็ นระบบ โดยให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้ าของกรมพัฒนาและส่ งเสริ มพลังงาน
ในกรณี ที่ อ าคารตามวรรคหนึ่ งมี ระบบความปลอดภัย เกี่ ย วกับ อัค คี ภ ัย อยู่แ ล้ว
แต่ไม่อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
แก้ไขให้ ระบบความปลอดภัยดังกล่ าวใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด แต่ ต้องไม่น้อยกว่า
สามสิ บวัน ในกรณี มีเหตุอนั ควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้
ข้ อ ๖ ก่ อ นที่ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะสั่ ง ให้ เจ้า ของหรื อผู ้ค รอบครองอาคาร
ด าเนิ น การแก้ไ ขอาคารตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรื อ ข้อ ๕ ให้ น ายช่ างที่ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ก าหนด
ตรวจสอบสภาพหรื อ การใช้อ าคารหรื อ ระบบความปลอดภัย เกี่ ย วกับ อัค คี ภ ัย แล้ว รายงานให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ในรายงานนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการตรวจสอบอาคาร สภาพ
ปั ญหาของอาคารที่จาเป็ นต้องแก้ไข วิธีการแก้ไข ตลอดจนระยะเวลาในการแก้ไข
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ถ้านายช่างตรวจสอบพบว่าอาคารนั้นมีสภาพหรื อการใช้หรื อระบบความปลอดภัย
เกี่ ย วกับ อัค คี ภ ัย ที่ อ าจจะก่ อ ให้ เกิ ด ภยัน ตรายต่ อ ชี วิ ต หรื อ ร่ า งกาย และจ าเป็ นต้อ งด าเนิ น การ
เพื่ อบรรเทาเหตุ โดยเร่ งด่ วน ให้ นายช่ างรี บ รายงานเหตุ ดังกล่ าวและวิธี ก ารที่ จะต้องด าเนิ น การ
เพื่อบรรเทาเหตุที่จะก่อให้เกิดภยันตรายนั้น เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสัง่ โดยเร็ ว
ข้ อ ๗ ในกรณี เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบเห็นเองว่า อาคารตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรื อข้อ ๕
มีสภาพหรื อมี การใช้อาคารหรื อระบบความปลอดภัยเกี่ ยวกับอัคคี ภยั ที่ อาจเป็ นภยันตรายต่อชี วิต
หรื อร่ างกาย หรื อได้รับรายงานจากนายช่างตามข้อ ๖ วรรคสอง และเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าเป็ น
กรณี ฉุกเฉิ นไม่อาจรอช้าไว้ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
ดาเนิ น การ เพื่ อบรรเทาเหตุ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดภยันตรายดังกล่ าวได้ท นั ที ตามวิธีก ารที่ เจ้าพนัก งาน
ท้อ งถิ่ น ก าหนด และถ้ า หากมี ค วามจ าเป็ น เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะสั่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้า ของหรื อ
ผูค้ รอบครองอาคารใช้หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่ นใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรื อบางส่ วนไว้ก่อนจนกว่าจะมี
การแก้ไขเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายนั้นแล้วก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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ตารางแสดงชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดของเครื่องดังเพลิง

ขนาดบรรจุไม่ น้อยกว่ า

(๑) ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์

๔ กิโลกรัม

(๒) ผงเคมีแห้ง

๔ กิโลกรัม

หมายเหตุ : -เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ เนื่ อ งจากอาคารบางอาคาร
ซึ่ งก่ อ สร้ า ง ดัด แปลงหรื อ เคลื่ อ นย้า ย โดยได้ รั บ อนุ ญ าตตามพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒ ๕๒ ๒ หรื ออาคารบางอาคารซึ่ งได้ ก่ อ สร้ า งดั ด แปลง หรื อเคลื่ อ นย้า ยก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้บงั คับ มีสภาพหรื อมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อ
สุ ขภาพ ชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สิน หรื ออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรื อก่อให้เกิดเหตุราคาญหรื อ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สมควรปรับปรุ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารดังกล่าวปรับปรุ งหรื อ
แก้ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภยั ของอาคาร จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔. ตอนที่ ๕๒ ก ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๐)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒๑
---------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แห่ งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุ มอาคาร ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่ งโดยปกติ บุคคลใช้อยู่อาศัยได้ท้ งั กลางวันและ
กลางคืนไม่วา่ จะเป็ นการอยูอ่ าศัยอย่างถาวรหรื อชัว่ คราว
ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ ก่อสร้ างต่อเนื่ องกันเป็ นแถวยาวตั้งแต่สองคู หาขึ้ นไป
มีผนังแบ่งอาคารเป็ นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็ นส่ วนใหญ่
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ ก่อสร้ างต่อเนื่ องกันเป็ นแถวยาวตั้งแต่ส องคู หาขึ้ นไป
มีผนังแบ่งอาคารเป็ นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็ นส่ วนใหญ่
“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรื อตึกแถวที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งมีที่วา่ งด้านหน้าและ
ด้านหลังระหว่างรั้วหรื อแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสู งไม่เกินสามชั้น
“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ ใช้เป็ นที่ อยู่อาศัยก่ อสร้ างติ ดต่ อ กัน สองบ้านมี ผ นัง
แบ่ ง อาคารเป็ นบ้า น มี ที่ ว่างระหว่างรั้ วหรื อแนวเขตที่ ดิ น กับ ตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง
ของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็ นสัดส่ วน
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๑๖/๗ สิ งหาคม ๒๕๔๓
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“อาคารพาณิ ชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิ ชยกรรมหรื อบริ การ
ธุ รกิ จหรื ออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังการผลิ ตเที ยบได้น้อยกว่า ๕ แรงม้าและให้หมายความรวมถึ ง
อาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่ างจากถนนหรื อทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตรซึ่ งอาจใช้เป็ นอาคาร เพื่อประโยชน์
ในการพาณิ ชยกรรมได้
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุ มนุ มคนได้โดยทัว่ ไป
เพื่อกิ จกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการหรื อการพาณิ ชยกรรม
เช่ น โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกี ฬากลางแจ้ง สนามกี ฬ า
ในร่ ม ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า สถานบริ การ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานี รถ
ท่าจอดเรื อ โป๊ ะจอดเรื อ สุ สาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็ นต้น
“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ตอ้ งการมาตรฐานความมัน่ คงแข็งแรงและความปลอดภัย
เป็ นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานหรื อศาสนสถาน
(ข) อู่เรื อ คานเรื อ หรื อท่าจอดเรื อ สาหรับเรื อขนาดใหญ่เกิน ๑๐๐ ตันกรอส
(ค) อาคารหรื อสิ่ งที่ ส ร้ างขึ้ นสู งเกิ น ๑๕ เมตร หรื อสะพานหรื ออาคารหรื อโครงหลังคา
ช่วงหนึ่งเกิน ๑๐ เมตร หรื อมีลกั ษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรื อวัสดุ กระจายแพร่ พิษ หรื อรังสี ตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
“อาคารอยูอ่ าศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของอาคารที่ใช้เป็ นที่อยู่
อาศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็ นหน่วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว
“อาคารขนาดใหญ่ ” หมายความว่ า อาคารที่ มี พ้ื น ที่ รวมกั น ทุ ก ชั้ นหรื อชั้ นหนึ่ งชั้ นใด
ในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรื ออาคารที่มีความสู งตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไปและมีพ้ืนที่รวมกัน
ทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสู ง
ของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้ าสาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั จากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสู งสุ ด
“สานักงาน” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นสานักงานหรื อ
ที่ทาการ
“คลังสิ น ค้า ” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ ง ส่ วนใดของอาคารที่ ใช้เป็ นที่ ส าหรั บ
เก็บสิ นค้าหรื อสิ่ งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรื ออุตสาหกรรม
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“โรงงาน” หมายความว่ า อาคารหรื อ ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของอาคารที่ ใ ช้ เป็ นโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ ใช้เป็ นสถานที่
สาหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรื อแสดงมหรสพอื่นใด และมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปิ ดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
“โรงแรม” หมายความว่ า อาคารหรื อ ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของอาคารที่ ใ ช้ เป็ นโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ ใช้เป็ นที่ ขายอาคาร
หรื อเครื่ องดื่ม โดยมีพ้นื ที่สาหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริ การภายในอาคารหรื อภายนอกอาคาร
“วัสดุถาวร” หมายความว่า วัสดุซ่ ึ งตามปรกติไม่แปลงสภาพได้ง่ายโดยน้ า ไฟ หรื อดินฟ้ า
อากาศ
“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็ นเชื้อเพลิง
“พื้ น ” หมายความว่า พื้ นที่ ข องอาคารที่ บุ ค คลเข้าอยู่ห รื อเข้าใช้ส อยได้ภายในขอบเขต
ของคานหรื อตงที่รับพื้น หรื อภายในพื้นนั้น หรื อภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรื อระเบียบด้วย
“ฝา” หมายความว่า ส่ วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่ งกั้นแบ่งพื้นภายในอาคารให้เป็ นห้องๆ
“ผนัง” หมายความว่า ส่ วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่ งกั้นด้านนอกหรื อระหว่างหน่วยของอาคาร
ให้เป็ นหลังหรื อเป็ นหน่วยแยกจากกัน
“ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร
และไม่ มี ช่ อ งที่ ใ ห้ ไ ฟหรื อ ควัน ผ่า นได้ หรื อจะเป็ นผนัง ทึ บ ที่ ท าด้วยวัส ดุ ท นไฟอย่า งอื่ น ที่ มี คุ ณ สมบัติ
ในการป้ องกัน ไฟได้ดี ไ ม่ น้อ ยกว่าผนัง ที่ ก่ อด้วยอิ ฐ ธรรมดา หนา ๑๘ เซนติ เมตร ถ้าเป็ นผนังคอนกรี ต
เสริ มเหล็กต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เซนติเมตร
“อิฐธรรมดา” หมายความว่า ดินที่ทาขึ้นเป็ นแท่งและได้เผาให้สุก
“หลังคา” หมายความว่า สิ่ งปกคลุมส่ วนบนของอาคารสาหรับป้ องกันแดดและฝน รวมทั้ง
โครงสร้างหรื อสิ่ งใดซึ่ งประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่ งปกคลุมนี้ให้มนั่ คงแข็งแรง
“ดาดฟ้ า” หมายความว่า พื้ น ส่ ว นบนสุ ด ของอาคารที่ ไ ม่ มี ห ลัง คาปกคลุ ม และบุ ค คล
สามารถขึ้นไปใช้สอยได้
“ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันไดซึ่ งมีข้ นั ต่อเนื่องกันโดยตลอด
“ลูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขั้นบันได
“ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบของขั้นบันได
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“ความกว้างสุ ทธิ ” หมายความว่า ความกว้างที่วดั จากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง โดยปราศจาก
สิ่ งใดๆ กีดขวาง
“ที่วา่ ง” หมายความว่า พื้นที่อนั ปราศจากหลังคาหรื อสิ่ งก่อสร้างปกคลุม ซึ่ งพื้นที่ดงั กล่าว
อาจจะจัดให้เป็ นบ่อน้ า สระว่ายน้ า บ่อพักน้ าเสี ย ที่พกั มูลฝอย ที่พกั รวมมูลฝอย หรื อที่จอดรถ ที่อยูภ่ ายนอก
อาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึ งพื้นที่ของสิ่ งก่อสร้าง หรื ออาคารที่สูงจากระดับพื้นดิ นไม่เกิ น ๑.๒๐
เมตร และไม่มีหลังคาหรื อสิ่ งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น
“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิ ดหรื อยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรื อใช้เป็ นทาง
สัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อไม่

หมวด ๑
ลักษณะของอาคาร
ข้ อ ๒ ห้ อ งแถวหรื อ ตึ ก แถวแต่ ล ะคู ห า ต้อ งมี ค วามกว้า งโดยวัด ระยะตั้ง ฉากจากแนว
ศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่ งไปยังแนวศู นย์ก ลางของเสาอี กด้านหนึ่ งไม่ น้อยกว่า ๔ เมตร มีความลึ ก ของ
อาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และไม่เกิ น ๒๔ เมตร มี พ้ืนที่
ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้ท้ งั ด้านหน้าและด้านหลัง
ในกรณี ที่ความลึ กของอาคารเกิ น ๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่ งปกคลุ มขึ้ น
บริ เวณหนึ่ งที่ระยะระหว่าง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเนื้ อที่ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นที่ช้ นั ล่าง
ของอาคารนั้น
ห้องแถวหรื อตึกแถวที่สร้างอยูร่ ิ มถนนสาธารณะต้องให้ระดับพื้นชั้นล่างของห้องแถวหรื อ
ตึกแถวมีความสู ง ๑๐ เซนติเมตรจากระดับทางเท้าหน้าอาคาร หรื อมีความสู ง ๒๕ เซนติเมตร จากระดับ
กึ่งกลางถนนสาธารณะหน้าอาคาร แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๓ บ้านแถวแต่ ล ะคู ห าต้องมี ค วามกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศู น ย์ก ลางของ
เสาด้านหนึ่ งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่า ๔ เมตร มีความลึกของอาคาร โดยวัดระยะ
ตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่นอ้ ยกว่า ๔ เมตร และไม่เกิน ๒๔ เมตร และมีพ้ืนที่ช้ นั ล่างแต่ละคูหา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ ตารางเมตร
ในกรณี ที่ความลึ กของอาคารเกิ น ๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่ งปกคลุ มขึ้ น
บริ เวณหนึ่ งที่ระยะระหว่าง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเนื้ อที่ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นที่ช้ นั ล่าง
ของอาคารนั้น
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ข้ อ ๔ ห้องแถว ตึกแถว หรื อบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิ บคูหา และมีความยาว
ของอาคารแถวหนึ่งๆ รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของ
เสาสุ ดท้าย ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของเดียวกันและใช้โครงสร้างเดียวกันหรื อแยกกันก็ตาม
ข้ อ ๕ รั้วหรื อกาแพงกั้นเขตที่อยูม่ ุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไปและ
มีมุมหักน้อยกว่า ๑๓๕ องศา ต้องปาดมุมรั้วหรื อกาแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่นอ้ ยกว่า
๔ เมตร และทามุมกับแนวถนนสาธารณะเป็ นมุมเท่าๆ กัน
ข้ อ ๖ สะพานส่ วนบุ คคลสาหรั บรถยนต์ ต้องมี ท างเดิ นรถกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร
และมีส่วนลาดชันไม่เกิน ๑๐ ใน ๑๐๐
สะพานที่ใช้เป็ นทางสาธารณะสาหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดิ นรถกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
มี ส่ วนลาดชัน ไม่ เกิ น ๘ ใน ๑๐๐ มี ท างเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่ น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เว้นแต่ ส ะพาน
ที่สร้างสาหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมีราวสะพานที่มนั่ คงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพาน
สองข้างด้วย
ข้ อ ๗ ป้ ายหรื อสิ่ งที่ สร้ างขึ้นสาหรับติ ดหรื อตั้งป้ ายที่ อาคารต้องไม่บงั ช่ องระบายอากาศ
หน้าต่าง ประตู หรื อทางหนีไฟ
ข้ อ ๘ ป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ ายบนหลังคาหรื อดาดฟ้ าของอาคาร ต้องไม่ล้ า
ออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่ วนบนสุ ดของป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ ายต้อง
สู งไม่เกิน ๖ เมตรจากส่ วนสู งสุ ดของหลังคาหรื อดาดฟ้ าของอาคารที่ติดตั้งป้ ายนั้น
ข้ อ ๙ ป้ ายที่ยนื่ จากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกิ นแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร
หรื อมีพ้นื ที่ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร
ข้ อ ๑๐ ป้ ายที่ติดตั้งเหนื อกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมี ความสู ง
ของป้ ายไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรื อมีพ้นื ที่ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร
ข้ อ ๑๑ ป้ ายที่ ติดตั้ง ใต้ก ัน สาดให้ ติดตั้ง แนบผนังอาคาร และต้องสู ง จากพื้ น ทางเท้านั้น
ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕๐ เมตร
ข้ อ ๑๒ ป้ ายโฆษณาสาหรับโรงมหรสพให้ติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต่จะยืน่ ห่ าง
จากผนังได้ไม่เกิ น ๕๐ เซนติเมตร หรื อหากติดตั้งป้ ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล้ าแนวปลายกันสาดนั้นและ
ความสู งของป้ ายทั้งสองกรณี ตอ้ งไม่เกินความสู งของอาคาร
ข้ อ ๑๓ ป้ ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดิ นโดยตรง ต้องมีความสู งไม่เกิ นระยะที่วดั จากจุดที่ติดตั้งป้ าย
ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใ่ กล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ ายไม่เกิน ๓๒ เมตร
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หมวด ๒
ส่ วนต่ างๆ ของอาคาร
-------------------ส่ วนที่ ๑
วัสดุของอาคาร
ข้ อ ๑๔ สิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ ายที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงให้ทาด้วยวัสดุทนไฟ
ทั้งหมด
ข้ อ ๑๕ เสา คาน พื้ น บัน ได และผนังของอาคารที่ สู งตั้งแต่ ส ามชั้นขึ้ น ไป โรงมหรสพ
หอประชุ ม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุ ด ห้ างสรรพสิ น ค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริ ก าร
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ ท่าอากาศยาน หรื ออุโมงค์ ต้องทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟด้วย
ข้ อ ๑๖ ผนังของตึกแถวหรื อบ้านแถว ต้องทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟด้วย แต่ถา้ ก่อด้วย
อิฐธรรมดาหรื อคอนกรี ตไม่เสริ มเหล็ก ผนังนี้ตอ้ งหนาไม่นอ้ ยกว่า ๘ เซนติเมตร
ข้ อ ๑๗ ห้องแถว ตึกแถว หรื อบ้านแถวที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกระยะไม่เกิน
ห้าคูหา ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟ้ าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟ
กรณี ที่เป็ นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มีผนังกันไฟสู งเหนือหลังคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
ตามความลาดของหลังคา
ข้ อ ๑๘ ครัวในอาคารต้องมีพ้ืนและผนังที่ทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟ ส่ วนฝาและ
เพดานนั้น หากไม่ได้ทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุดว้ ยวัสดุทนไฟ

ส่ วนที่ ๒
พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
ข้ อ ๑๙ อาคารอยูอ่ าศัยรวมต้องมีพ้นื ที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยูอ่ าศัยไม่นอ้ ยกว่า
๒๐ ตารางเมตร
ข้ อ ๒๐ ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕๐ เมตร และมี
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า ๘ ตารางเมตร
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ข้ อ ๒๑ ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่าตามที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ประเภทอาคาร
ความกว้าง
๑. อาคารอยูอ่ าศัย
๑.๐๐ เมตร
๒. อาคารอยูอ่ าศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วย
๑.๕๐ เมตร
หอพัก สานักงานอาคารสาธารณะ อาคารพาณิ ชย์
โรงงาน อาคารพิเศษ
ข้ อ ๒๒ ห้องหรื อส่ วนของอาคารที่ใช้ในการทากิ จกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดิ่ งไม่น้อยกว่า
ตามที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ประเภทการใช้ อาคาร
ระยะดิ่ง
๑. ห้องที่ใช้เป็ นที่พกั อาศัย บ้านแถว ห้องพัก โรงแรม
๒.๖๐ เมตร
ห้องเรี ยนนักเรี ยนอนุบาล ครัวสาหรับอาคารอยูอ่ าศัย
ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดิน ในอาคาร
๒. ห้องที่ใช้เป็ นสานักงาน ห้องเรี ยน ห้องอาหาร ห้อง
๓.๐๐ เมตร
โถง ภัตตาคาร โรงงาน
๓. ห้องขายสิ นค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม
๓.๕๐ เมตร
คลังสิ นค้า โรงครัว ตลาดและอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
๔. ห้องแถว ตึกแถว
๔.๑ ชั้นล่าง
๓.๕๐ เมตร
๔.๒ ตั้งแต่ช้ นั สองขึ้นไป
๓.๐๐ เมตร
๕. ระเบียง
๒.๒๐ เมตร
ระยะดิ่ งตามวรรคหนึ่ งให้วดั จากพื้นถึงพื้น ในกรณี ของชั้นใต้หลังคาให้วดั จากพื้นถึงยอดฝา
หรื อยอดผนังอาคาร และในกรณี ของห้องหรื อส่ วนของอาคารที่อยูภ่ ายในโครงสร้างของหลังคา ให้วดั จากพื้น
ถึงยอดฝาหรื อยอดผนังของห้องหรื อส่ วนของอาคารดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา
ห้องในอาคารซึ่ งมี ระยะดิ่ งระหว่างพื้ นถึ งพื้ นอี กชั้นหนึ่ งตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้ นไป จะท าพื้ น
ชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวนั้นต้องมีเนื้ อที่ไม่เกิ นร้ อยละสี่ สิบของเนื้ อที่ห้อง ระยะดิ่ ง
ระหว่างพื้นชั้นลอยถึ งพื้นอีกชั้นหนึ่ งต้องไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และระยะดิ่ งระหว่างพื้นห้องถึ งพื้นชั้นลอย
ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๒.๔๐ เมตร ด้วย
ห้องน้ า ห้องส้วม ต้องมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่นอ้ ยกว่า ๒ เมตร
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ส่ วนที่ ๓
บันไดของอาคาร
ข้ อ ๒๓ บัน ไดของอาคารอยู่อ าศัย ถ้ามี ต้องมี อ ย่างน้อ ยหนึ่ ง บัน ไดที่ มี ค วามกว้างสุ ท ธิ
ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ช่วงหนึ่ งสู งไม่เกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสู งไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่ วน
ที่ข้ นั บันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และต้องมีพ้นื หน้าบันไดมีความกว้าง
และยาวไม่นอ้ ยกว่าความกว้างของบันได
บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๓ เมตร หรื อน้อยกว่านั้นและชานพัก
บันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรื อชานพักบันได
ถึงส่ วนต่าสุ ดของอาคารที่อยูเ่ หนือขึ้นไปต้องสู งไม่นอ้ ยกว่า ๑.๙๐ เมตร
ข้ อ ๒๔ บันไดของอาคารอยูอ่ าศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สานักงาน อาคาร
สาธารณะ อาคารพาณิ ช ย์ โรงงาน และอาคารพิ เศษ ส าหรั บ ที่ ใช้ก ับ ชั้น ที่ มี พ้ื น ที่ อาคารชั้น เหนื อขึ้ น ไป
รวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า ๑.๒๐ เมตร แต่สาหรับบันไดของอาคาร
ดังกล่ าวที่ ใช้ก ับ ชั้นที่ มี พ้ื นที่ อาคารชั้นเหนื อขึ้ นไปรวมกัน เกิ น ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมี ความกว้างสุ ท ธิ
ไม่นอ้ ยกว่า ๑.๕๐ เมตร ถ้าความกว้างสุ ทธิ ของบันไดน้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องมีบนั ไดอย่างน้อยสองบันได
และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า ๑.๒๐ เมตร
บัน ไดของอาคารที่ ใ ช้เป็ นที่ ชุ ม นุ ม ของคนจ านวนมาก เช่ น บัน ไดห้ อ งประชุ ม หรื อ
ห้ อ งบรรยายที่ มี พ้ื น ที่ รวมกัน ตั้ง แต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป หรื อ บัน ไดห้ อ งรั บ ประทานอาหารหรื อ
สถานบริ ก ารที่ มี พ้ื น ที่ รวมกัน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป หรื อ บัน ไดของแต่ ล ะชั้น ของอาคารนั้น
ที่ มี พ้ื น ที่ รวมกัน ตั้ง แต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป ต้อ งมี ค วามกว้า งไม่ น้ อ ยกว่า ๑.๕๐ เมตร อย่างน้ อ ย
สองบันได ถ้ามีบนั ไดเดียวต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๓ เมตร
บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๔ เมตร หรื อน้อยกว่านั้นและระยะดิ่ง
จากขั้นบันไดหรื อชานพักบันไดถึงส่ วนต่าสุ ดของอาคารที่อยูเ่ หนื อขึ้นไปต้องสู งไม่นอ้ ยกว่า ๒.๑๐ เมตร
ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่นอ้ ยกว่าความกว้างสุ ทธิ
ของบันได เว้นแต่บนั ไดที่ มีความกว้างสุ ทธิ เกิ น ๒ เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมี ความยาว
ไม่เกิน ๒ เมตรก็ได้
บันไดตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองต้องมีลูกตั้งสู งไม่เกิ น ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอน เมื่อหัก
ส่ วนที่ข้ นั บันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และต้องมีราวบันไดกันตก
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บันไดที่มีความกว้างสุ ทธิ เกิน ๖ เมตร และช่วงบันไดสู งเกิน ๑ เมตร ต้องมีราวบันไดทั้งสองข้างบริ เวณจมูก
บันไดต้องมีวสั ดุกนั ลื่น
ข้ อ ๒๕ บันไดตามข้อ ๒๔ จะต้องมีระยะห่ างไม่เกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ไกลสุ ดบนพื้นชั้นนั้น
ข้ อ ๒๖ บันไดตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ที่เป็ นแนวโค้งเกิน ๙๐ องศา จะไม่มีชานพักบันได
ก็ได้ แต่ ตอ้ งมี ความกว้างเฉลี่ ยของลู ก นอนไม่ น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร ส าหรับ บันไดตามข้อ ๒๓ และ
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕ เซนติเมตร สาหรับบันไดตามข้อ ๒๔

ส่ วนที่ ๔
บันไดหนีไฟ
ข้ อ ๒๗ อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ช้ นั ขึ้นไปและสู งไม่เกิน ๒๓ เมตร หรื ออาคารที่สูงสามชั้นและ
มีดาดฟ้ าเหนื อชั้นที่สามที่มีพ้ืนที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบนั ไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบนั ได
หนีไฟที่ทาด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ข้ อ ๒๘ บันไดหนี ไฟต้องมี ความลาดชันน้อยกว่า ๖๐ องศา เว้นแต่ตึกแถวและบ้านแถว
ที่สูงไม่เกินสี่ ช้ นั ให้มีบนั ไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน ๖๐ องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น
ข้ อ ๒๙ บันไดหนี ไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ เซนติเมตรและ
ต้องมีผนังส่ วนที่บนั ไดหนีไฟพาดผ่านเป็ นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟ
บันไดหนี ไฟตามวรรคหนึ่ ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมี บนั ไดโลหะที่สามารถ
เลื่อนหรื อยึดหรื อหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้
ข้ อ ๓๐ บันไดหนี ไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐ เซนติเมตร มีผนังทึบ
ก่อสร้างด้วยวัสดุ ถาวรที่เป็ นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็ นช่องระบายอากาศและช่ องประตูหนี ไฟ
และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิ ดสู่ ภายนอกอาคารได้
มีพ้นื ที่รวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๑.๔ ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
ข้ อ ๓๑ ประตูหนี ไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุ ทธิ ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร
สู งไม่นอ้ ยกว่า ๑.๙๐ เมตร และต้องทาเป็ นบานเปิ ดชนิ ดผลักออกสู่ ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิ ด
ที่บงั คับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิ ดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรื อทางออกสู่
บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณี หรื อขอบกั้น
ข้ อ ๓๒ พื้นหน้าบันไดหนี ไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่ ง
กว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑.๕๐ เมตร
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หมวด ๓
ทีว่ ่ างภายนอกอาคาร
ข้ อ ๓๓ อาคารแต่ละหลังหรื อหน่วยต้องมีที่วา่ งตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(๑) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยูอ่ าศัยรวม ต้องมีที่วา่ งไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่ วนของ
พื้นที่ช้ นั ใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
(๒) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่น ซึ่ งไม่ได้ใช้
เป็ นที่ อยู่อาศัย ต้องมี ที่ ว่างไม่ น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่ วนของพื้ น ที่ ช้ ัน ใดชั้นหนึ่ งที่ ม ากที่ สุ ดของอาคาร
แต่ถา้ อาคารดังกล่าวใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยด้วยต้องมีที่วา่ งตาม (๑)
ข้ อ ๓๔ ห้องแถวหรื อตึ กแถวซึ่ งด้านหน้าไม่ติดริ ม ถนนสาธารณะ ต้องมี ที่ ว่างด้านหน้า
อาคารกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๖ เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยืน่ ล้ าเข้าไปในพื้นที่ดงั กล่าว
ห้องแถวหรื อตึกแถว ต้องมี ที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อ
ถึ งกันโดยไม่ให้มีส่ วนใดของอาคารยื่นล้ าเข้าไปในพื้นที่ ดงั กล่ าว เว้นแต่การสร้ างบันไดหนี ไฟภายนอก
อาคารที่ยนื่ ล้ าไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร
ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรื อตึกแถวที่สร้างถึงสิ บคูหา หรื อมีความยาวรวมกันถึง
๔๐ เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรื อตึกแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็ นช่ อง
ตลอดความลึกของห้องแถวหรื อตึกแถวเพื่อเชื่ อมกับที่วา่ งหลังอาคาร
ห้องแถวหรื อตึกแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิ บคูหา หรื อมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร
แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรื อตึ กแถวนั้นกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็ นที่ ว่าง
ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรื อตึกแถว แต่ให้ถือว่าห้องแถวหรื อตึกแถวนั้นสร้ างต่อเนื่ องเป็ นแถว
เดียวกัน
ที่ ว่างตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่ อสร้ างอาคาร รั้ ว กาแพง หรื อสิ่ งก่ อสร้ าง
อื่นใดหรื อจัดให้เป็ นบ่อน้ า สระว่ายน้ า ที่พกั มูลฝอย หรื อที่พกั รวมมูลฝอยไม่ได้
ห้องแถวหรื อตึ กแถวที่ มี ด้านข้างใกล้เขตที่ ดิ นของผูอ้ ื่ น ต้องมี ที่ ว่างระหว่างด้านข้างของ
ห้องแถวหรื อตึ ก แถวกับ เขตที่ ดิ น ของผูอ้ ื่ น นั้น กว้า งไม่ น้อยกว่า ๒ เมตร เว้น แต่ ห้ องแถวหรื อตึ ก แถวที่
ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพ้นื ที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสู งไม่เกิน ๑๕ เมตร
ข้ อ ๓๕ ห้องแถวหรื อตึ กแถวที่ มีที่ว่างหลังอาคารตามข้อ ๓๔ วรรคสอง และได้ร่นแนว
อาคารตามข้อ ๔๑ แล้ว ไม่ตอ้ งมีที่วา่ งตามข้อ ๓๓ (๑) และ (๒) อีก
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ข้ อ ๓๖ บ้านแถวต้องมีที่วา่ งด้านหน้าระหว่างรั้วหรื อแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่วา่ งด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรื อแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ เมตร
ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้ างถึงสิ บคูหา หรื อมีความยาวรวมกันถึ ง ๔๐ เมตร
ต้อ งมี ที่ ว่า งระหว่า งแถวด้า นข้า งของบ้า นแถวนั้ น กว้า งไม่ น้ อ ยกว่า ๔ เมตร เป็ นช่ อ งตลอดความลึ ก
ของบ้านแถว
บ้านแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิ บคูหา หรื อมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร แต่มีที่ว่าง
ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็ นที่วา่ งระหว่างแถวด้านข้างของ
บ้านแถว แต่ให้ถือว่าบ้านแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็ นแถวเดียวกัน
ข้ อ ๓๗ บ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรื อแนวเขตที่ดินกับแนว
ผนังอาคารกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๓ เมตรและ ๒ เมตรตามลาดับ และมีที่วา่ งด้านข้างกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒ เมตร
ข้ อ ๓๘ คลังสิ นค้าที่ มี พ้ื นที่ ของอาคารทุ ก ชั้นรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ เกิ น
๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมี ที่ว่างห่ างแนวเขตที่ ดินที่ ใช้ก่อสร้ างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สองด้าน ส่ วน
ด้านอื่นต้องมีที่วา่ งห่างแนวเขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า ๓ เมตร
คลังสิ นค้าที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่วา่ งห่ างแนวเขต
ที่ดินที่ใช้ก่อสร้ างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร สองด้าน ส่ วนด้านอื่ นต้องมี ที่ว่างห่ างจากแนวเขตที่ดิน
ไม่นอ้ ยกว่า ๕ เมตร
ความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมิ ใ ห้ ใ ช้บ ัง คับ แก่ อ าคารคลัง สิ น ค้า ที่ อ ยู่ใ นเขตพื้ น ที่
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย เว้นแต่ดา้ นที่อยู่
ติ ด ต่ อ กับ เขตที่ ดิ น ที่ อ ยู่ น อกเขตพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีที่วา่ งห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เมตร๒
ข้ อ ๓๙ โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใช้ประกอบกิ จการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่วา่ งห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่นอ้ ยกว่า ๓ เมตร จานวน
สองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ ให้ทาเป็ นผนังทึบด้วยอิฐหรื อคอนกรี ตยกเว้นประตูหนี ไฟส่ วนด้าน
ที่เหลือให้มีที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่า ๖ เมตร

๒
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โรงงานที่ มี พ้ื นที่ ที่ ใช้ป ระกอบกิ จการของอาคารทุ ก ชั้นรวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร
แต่ ไ ม่ เกิ น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมี ที่ ว่างห่ างแนวเขตที่ ดินที่ ใช้ก่ อสร้ างอาคารนั้นไม่ น้อยกว่า ๖ เมตร
ทุกด้าน
โรงงานที่ มี พ้ื นที่ ที่ ใช้ป ระกอบกิ จการของอาคารทุ กชั้นรวมกันเกิ น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ต้องมีที่วา่ งห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เมตร ทุกด้าน
ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสามมิ ให้ใช้บงั คับแก่ อาคารโรงงานที่ อยู่ในเขต
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย เว้นแต่ดา้ น
ที่ อยู่ติ ดต่ อกับ เขตที่ ดิ น ที่ อ ยู่น อกเขตพื้ น ที่ นิ ค มอุ ตสาหกรรมซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่าด้วยการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีที่วา่ งห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เมตร๓

หมวด ๔
แนวอาคารและระยะต่ างๆ ของอาคาร
ข้ อ ๔๐ การก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารหรื อส่ วนของอาคารจะต้องไม่ล้ าเข้าไป ในที่สาธารณะ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่ งมีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น
ข้ อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรื อเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิ ชย์ โรงงาน
อาคารสาธารณะ ป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ ายหรื อคลังสิ นค้า ที่ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงใกล้
ถนนสาธารณะ
(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่ างจากกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร
(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมี ความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิ น ๒๐ เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

๓

ข้อ ๓๙ วรรคสี่ เพิม่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความใน
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(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิ น ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่ างจากเขต
ถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร
ข้ อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ เช่ น แม่น้ า คู คลอง ลาราง
หรื อลากระโดง ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่ นแนวอาคารให้ห่างจากเขต
แหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถา้ แหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป
ต้องร่ นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่นอ้ ยกว่า ๖ เมตร
สาหรับอาคารที่ก่อสร้างหรื อดัดแปลงใกล้แหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ
หรื อทะเล ต้องร่ นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เมตร
ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ า ท่าเรื อ ป้ าย อู่เรื อ คานเรื อ หรื อที่วา่ งที่ใช้เป็ นที่
จอดรถไม่ตอ้ งร่ นแนวอาคาร
ข้ อ ๔๓ ให้อาคารที่สร้างตามข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ ต้องมีส่วนต่ าสุ ดของกันสาด หรื อส่ วน
ยืน่ สถาปั ตยกรรมสู งจากระดับทางเท้าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ เมตร ทั้งนี้ ไม่นบั ส่ วนตบแต่งที่ยนื่ จากผนังไม่เกิน
๕๐ เซนติเมตร และต้องมีท่อรับน้ าจากกันสาดหรื อหลังคาต่อแนบหรื อฝั งในผนังหรื อเสาอาคารลงสู่ ท่ อ
สาธารณะหรื อบ่อพัก
ข้ อ ๔๔ ความสู ง ของอาคารไม่ ว่า จากจุ ด หนึ่ งจุ ด ใด ต้อ งไม่ เกิ น สองเท่ าของระยะราบ
วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยูใ่ กล้อาคารนั้นที่สุด
ความสู ง ของอาคารให้ ว ดั แนวดิ่ ง จากระดับ ถนนหรื อ ระดับ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งขึ้ น ไป
ถึงส่ วนของอาคารที่สูงที่สุด สาหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั้ นหยาให้วดั ถึงยอดผนังของชั้นสู งสุ ด
ข้ อ ๔๕ อาคารหลังเดียวกันซึ่ งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาบอยู่ เมื่อระยะ
ระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่ เกิ น ๖๐ เมตร และส่ วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะ
ที่กว้างกว่าไม่เกิน ๖๐ เมตร ความสู งของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุดจากจุด
นั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า
ข้ อ ๔๖ อาคารหลังเดี ยวกันซึ่ งอยู่ที่ มุม ถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่ เท่ ากันความสู ง
ของอาคาร ณ จุ ดใดต้องไม่ เกิ น สองเท่ าของระยะราบที่ ใกล้ที่ สุ ด จากจุ ดนั้นไปตั้งฉากกับ แนวเขตถนน
สาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่ ก ว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่ แคบกว่า
ต้องไม่เกิน ๖๐ เมตร
สาหรับอาคารซึ่ งเป็ นห้องแถวหรื อตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะ
ที่แคบกว่าต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร
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ข้ อ ๔๗ รั้วหรื อกาแพงที่ สร้ างขึ้ นติ ดต่อหรื อห่ างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสู งของรั้ ว
ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท้าหรื อถนนสาธารณะ
ข้ อ ๔๘ การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน พื้นหรื อผนังของอาคาร
สู งไม่ เกิ น ๙ เมตร ต้องห่ างอาคารอื่ นไม่ น้อยกว่า ๔ เมตร และส าหรั บ อาคารที่ สู งเกิ น ๙ เมตร แต่ ไม่ ถึ ง
๒๓ เมตร ต้องห่างอาคารอื่นไม่นอ้ ยกว่า ๖ เมตร
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ที่วา่ งที่ใช้เป็ นที่จอดรถ
ข้ อ ๔๙ การก่อสร้างอาคารในบริ เวณด้านข้างของห้องแถวหรื อตึกแถว
(๑) ถ้าห้องแถวหรื อตึกแถวนั้นมีจานวนรวมกันได้ต้ งั แต่สิบคูหา หรื อมีความยาวรวมกันได้
ตั้งแต่ ๔๐ เมตรขึ้นไป และอาคารที่จะสร้างขึ้นเป็ นห้องแถวหรื อตึกแถว ห้องแถวหรื อตึกแถวที่จะสร้างขึ้น
ต้องห่ างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรื อตึกแถวเดิมไม่นอ้ ยกว่า ๔ เมตร แต่ถา้ เป็ นอาคารอื่นต้องห่ างจาก
ผนังด้านข้างของห้องแถวหรื อตึกแถวเดิมไม่นอ้ ยกว่า ๒ เมตร
(๒) ถ้าห้องแถวหรื อตึกแถวนั้นมีจานวนไม่ถึงสิ บคูหาและมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร
อาคารที่สร้างขึ้นจะต้องห่ างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรื อตึกแถวนั้นไม่นอ้ ยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่การ
สร้างห้องแถวหรื อตึกแถวต่อจากห้องแถวหรื อตึกแถวเดิมตามข้อ ๔
ข้ อ ๕๐ ผนังของอาคารที่ มี หน้าต่ าง ประตู ช่ องระบายอากาศหรื อช่ องแสงหรื อระเบี ย ง
ของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(๑) อาคารที่ มี ความสู งไม่ เกิ น ๙ เมตร ผนังหรื อระเบี ยงต้องอยู่ห่างเขตที่ ดินไม่น้อยกว่า
๒ เมตร
(๒) อาคารที่ มีความสู งเกิ น ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรื อระเบี ยงต้องอยู่ห่างเขต
ที่ดินไม่นอ้ ยกว่า ๓ เมตร
ผนังของอาคารที่ อยู่ห่างเขตที่ ดินน้อยกว่าตามที่ ก าหนดไว้ใน (๑) หรื อ (๒) ต้องอยู่ห่าง
จากเขตที่ ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่ อสร้ างชิ ดเขตที่ ดินและอาคารดังกล่าวจะก่ อสร้ างได้
สู งไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยูช่ ิ ดเขตที่ดินหรื อห่ างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรื อ (๒)
ดังก่อสร้ างเป็ นผนังทึบ และดาดฟ้ าของอาคารด้านนั้นให้ทาผนังทึบสู งจากดาดฟ้ าไม่นอ้ ยกว่า ๑.๘๐ เมตร
ในกรณี ก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
พินิจ จารุ สมบัติ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการ ฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรกาหนด ลักษณะ แบบ
รู ปทรง สัดส่ วน เนื้ อที่ ที่ต้ งั ของอาคาร ระดับ เนื้ อที่ของที่วา่ งภายนอกอาคารหรื อแนวอาคาร และระยะหรื อ
ระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรื อเขตที่ดินของผูอ้ ื่น หรื อระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้าหรื อที่สาธารณะ
เพื่ อประโยชน์ แห่ งความมัน่ คงแข็ งแรง ความปลอดภัย การป้ องกันอัค คี ภยั การสาธารณสุ ข การรั ก ษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรมและการอานวยความสะดวกแก่การจราจร ประกอบกับ
มาตรา ๘ (๑) (๗) และ(๘) แห่ งพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บ ญ
ั ญัติ ให้ ก ารก าหนด
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๑
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุ ม อาคาร
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิ กความในข้อ ๒๔ แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ โครงสร้างหลักของอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารสาหรับใช้เป็ นคลังสิ นค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรื อสถานพยาบาล
(๒) อาคารสาหรับใช้เพื่อกิจการพาณิ ชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุ ข
หรื อสานักงานหรื อที่ทาการที่ มีความสู งตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุ กชั้นหรื อชั้นหนึ่ งชั้นใด
ในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรื ออาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของอาคารที่ใช้เป็ นหอประชุม

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๗๐ ก/หน้า ๒๐/๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

555
ให้ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มีลกั ษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความหนาน้อยสุ ดของคอนกรี ตที่หุม้ เหล็ก
ชนิดของการก่อสร้างและโครงสร้างหลัก
เสริ มหรื อคอนกรี ตหุม้ เหล็ก (มิลลิเมตร)
๑. คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
๑.๑ เสาสี่ เหลี่ยมที่มีดา้ นแคบขนาด ๓๐๐
๔๐
มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๒ เสากลมหรื อเสาตั้งแต่หา้ เหลี่ยมขึ้นไปที่มี
๔๐
รู ปทรงใกล้เคียงเสากลม ซึ่ งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๓ คานและโครงข้อหมุนคอนกรี ต ขนาดกว้าง
๔๐
ตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๔ พื้นหนาไม่นอ้ ยกว่า ๑๑๕ มิลลิเมตร
๒๐
๒. คอนกรี ตอัดแรง
๒.๑ คานชนิดดึงลวดก่อน
๗๕
๒.๒ คานชนิดดึงลวดภายหลัง
(๑) กว้าง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย
๑๑๕
ไม่เหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)
(๒) กว้างตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๖๕
โดยปลายไม่เหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)
(๓) กว้าง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย
๕๐
เหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
(๔) กว้างตั้งแต่ ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๔๕
โดยปลายเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
๒.๓ พื้นชนิดดึงลวดก่อนที่มีความหนาตั้งแต่
๔๐
๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
๒.๔ พื้นชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนาตั้งแต่
๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
(๑) ขอบไม่เหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)
๔๐
(๒) ขอบเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
๒๐
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ชนิดของการก่อสร้างและโครงสร้างหลัก
๓. เหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ
๓.๑ เสาเหล็กขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตร
๓.๒ เสาเหล็กขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ มิลลิเมตร
๓.๓ เสาเหล็กขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ x ๓๐๐ มิลลิเมตร
ขึ้นไป
๓.๔ คานเหล็ก

ความหนาน้อยสุ ดของคอนกรี ตที่หุม้ เหล็ก
เสริ มหรื อคอนกรี ตหุม้ เหล็ก (มิลลิเมตร)
๕๐
๔๐
๒๕
๕๐

ในกรณี โครงสร้างหลักมี ขนาดระหว่างขนาดที่กาหนดในตาราง ให้คานวณหาความหนา
น้อยสุ ดของคอนกรี ตที่หุม้ เหล็กเสริ มหรื อคอนกรี ตหุ ม้ เหล็กโดยวิธีเทียบอัตราส่ วน
ในกรณี โครงสร้ างหลักก่อสร้ างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อคอนกรี ตอัดแรงที่มีขนาด
หรื อมีความหนาของคอนกรี ตที่หุ้มเหล็กเสริ มหรื อคอนกรี ตหุ ้ม เหล็กน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในตารางข้างต้น
จะต้องใช้วสั ดุ อื่นหุ ้มเพิ่มเติ มหรื อต้องป้ องกันโดยวิธีอื่นเพื่อช่ วยทาให้เสาหรื อคานมีอตั ราการทนไฟได้
ไม่นอ้ ยกว่าสามชัว่ โมง และตงหรื อพื้นต้องมีอตั ราการทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่าสองชัว่ โมง โดยจะต้องมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
ในกรณี โครงสร้างหลักที่เป็ นเสาหรื อคานที่ก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณที่ไม่ได้
ใช้คอนกรี ตหุ ้ม ต้องป้ องกันโดยวิธีอื่นเพื่ อให้มีอตั ราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสามชัว่ โมง โดยจะต้องมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่ อถือได้ประกอบการขออนุญาต
โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่ งที่ก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณที่ไม่ได้ใช้
คอนกรี ตหุ ้ม หากอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารชั้นเดี ยว โครงหลังคาต้องมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่าหนึ่ งชัว่ โมง
และหากเป็ นอาคารตั้ง แต่ ส องชั้น ขึ้ น ไป โครงหลัง คาต้อ งมี อ ัต ราการทนไฟไม่ น้ อ ยกว่า สองชั่ว โมง
โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่ งในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ไม่ตอ้ งมีอตั ราการทนไฟตามที่
กาหนดในวรรคห้าก็ได้
(๑) เป็ นโครงหลังคาของอาคารที่มีพ้นื ที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑,๐๐๐
ตารางเมตร เว้นแต่โรงมหรสพ สถานพยาบาล หรื อหอประชุม
(๒) เป็ นโครงหลังคาของอาคารที่อยู่สูงจากพื้นอาคารเกิ น ๘.๐๐ เมตร และอาคารนั้นมีระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ หรื อมีการป้ องกันความร้อนหรื อระบบระบายความร้อน มิให้เกิดอันตรายต่อโครงหลังคา
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วิธีการทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ ๘๓๔ (ISO 834) หรื อมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี ๑๑๙ (ASTM E 119)”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ขอ้ ๒๔ แห่ งกฎกระทรวงฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไม่มีการบัญญัติ
อัตราการทนไฟของโครงสร้ างหลักในส่ วนที่ เป็ นโครงหลังคาของอาคารเป็ นการเฉพาะทาให้เกิ ดปั ญหา
ทางปฏิ บตั ิ แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้องประกอบกับในปั จจุบนั ได้มีมาตรฐานไอเอสโอ ๘๓๔ (ISO 834)
สาหรับการทดสอบอัตราการทนไฟซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับเพิ่มขึ้นนอกเหนื อไปจากมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี ๑๑๙
(ASTM E 119) ดั ง นั้ น สมควรแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วให้ เหมาะสมแก่ ก าลสมั ย จึ ง จ าเป็ นต้ อ ง
ออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๑
-------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิ กความในข้อ ๔๘ แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๘ การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ผนังของอาคารด้านที่ มี หน้าต่าง ประตู ช่ องระบายอากาศหรื อช่ องแสง หรื อระเบียง
ของอาคารต้องมี ระยะห่ างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่ มีหน้าต่าง ประตู ช่ องระบายอากาศหรื อช่ องแสง
หรื อระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสู งไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรื อระเบียงของอาคารต้องอยูห่ ่ างจากผนัง
หรื อระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสู งไม่เกิน ๙ เมตร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ เมตร
(ข) อาคารที่มีความสู งไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรื อระเบียงของอาคารต้องอยูห่ ่ างจากผนัง
หรื อระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสู งเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่นอ้ ยกว่า ๕ เมตร
(ค) อาคารที่มีความสู งเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรื อระเบียงของอาคาร
ต้องอยู่ห่างจากผนังหรื อระเบี ยงของอาคารอื่ นที่ มี ค วามสู งเกิ น ๙ เมตร แต่ ไม่ ถึง ๒๓ เมตร ไม่ น้อยกว่า
๖ เมตร
(๒) ผนังของอาคารด้านที่เป็ นผนังทึบต้องมี ระยะห่ างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง
ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่องแสง หรื อระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๒๙/๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
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(ก) อาคารที่มีความสู งไม่เกิ น ๑๕ เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรื อ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสู งไม่เกิน ๙ เมตร ไม่นอ้ ยกว่า ๒ เมตร
(ข) อาคารที่มีความสู งไม่เกิ น ๑๕ เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรื อ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสู งเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่นอ้ ยกว่า ๓ เมตร
(ค) อาคารที่ มีความสู งเกิ น ๑๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่าง
จากผนังหรื อระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสู งไม่เกิน ๙ เมตร ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕๐ เมตร
(ง) อาคารที่ มีความสู งเกิ น ๑๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนังหรื อระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสู งเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๕๐ เมตร
(๓) ผนัง ของอาคารที่ มี ค วามสู ง เกิ น ๑๕ เมตร แต่ ไ ม่ ถึ ง ๒๓ เมตร ด้านที่ เป็ นผนังทึ บ
ต้องอยูห่ ่ างจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสู งเกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ด้านที่เป็ นผนังทึบไม่น้อยกว่า
๑ เมตร
สาหรับอาคารที่มีลกั ษณะตาม (๒) และ (๓) ผนังของดาดฟ้ าของอาคารด้านที่อยู่ใกล้กบั
อาคารอื่นให้ทาการก่อสร้างเป็ นผนังทึบสู งจากพื้นดาดฟ้ าไม่นอ้ ยกว่า ๑.๘๐ เมตร”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัติ จันทน์เสนะ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ขอ้ ๔๘ แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ระยะห่ างของอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินเจ้าของเดียวกันไม่สอดคล้องกับกรณี การก่อสร้างอาคารที่อยูใ่ นที่ดิน
ต่างเจ้าของกัน สมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๑
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๑) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ ๒/๑ แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๒/๑ ให้กาหนดค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ ๑๐๐ บาท”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อารี ย ์ วงศ์อารยะ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๒๓/๓ สิ งหาคม ๒๕๕๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
บัญญัติให้เจ้าของอาคารบางประเภทต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารแล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร หรื อดาเนิ นการตามมาตรา
๔๖ หรื อมาตรา ๔๖ ทวิ แล้วแต่กรณี ต่อไปประกอบกับในปั จจุบนั กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
ผูต้ รวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ และหลักเกณฑ์
การตรวจสอบอาคารพ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ใช้บงั คับแล้ว สมควรกาหนดค่าธรรมเนี ยมใบรับรองการตรวจสอบ
สภาพอาคาร จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
-------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕(๓) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๕) และ (๖) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ ย วกับ การจากัด สิ ท ธิ และเสรี ภาพของบุ ค คล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมายรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้ อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ห้องน้ าและห้องส้วมจะแยกจากกันหรื อรวมอยู่ในห้องเดี ยวกันก็ได้โดยมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) สร้างด้วยวัสดุทนทาน และทาความสะอาดง่าย
(๒) ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝาหรื อผนังตอนต่าสุ ดต้องไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
เมตร
(๓) มีช่องระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของพื้นที่หอ้ ง หรื อมีพดั ลมระบายอากาศ
ได้เพียงพอ
(๔) พื้นห้องน้ าและห้องส้ วมมี ความลาดเอี ยงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ส่ วน และมี จุด
ระบายน้ าทิ้งอยูใ่ นตาแหน่งต่าสุ ดบนพื้นห้อง

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๖๙ ก/หน้า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
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(๕) ในกรณี ที่มีท่อระบายอุ จจาระให้มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
และมีความลาดเอียงไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๑๐ ส่ วน
(๖) มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร และมีความสู ง
อยูใ่ นระดับที่กลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผูอ้ ื่น
(๗) ที่ปัสสาวะต้องมีระบบการดักกลิ่นและเป็ นแบบใช้น้ าชาระลงสู่ ระบบกาจัดสิ่ งปฏิกลู
(๘) ในกรณี เป็ นอาคารที่มีบุคคลเข้าใช้สอยประจาอยูห่ ลายชั้น การจะจัดให้มีห้องส้วม
และที่ปัสสาวะในชั้นใดให้เป็ นไปตามความจาเป็ นและเหมาะสม
(๙) ในกรณี ที่ ห้ องน้ าและห้ องส้ วมรวมอยู่ ในห้ องเดี ยวกัน ต้องมี ขนาดพื้ นที่ ภายใน
ของห้องไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร แต่ถา้ ห้องน้ าและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของ
แต่ละห้องไม่นอ้ ยกว่า ๐.๙๐ ตารางเมตร และมีความกว้างภายในไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ เซนติเมตร”
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๙ ในกรณี ที่มีกฎหมายอื่ นกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับแบบและวิธีการเกี่ ยวกับ
การติ ดตั้งระบบการป้ องกันอัคคี ภยั และระบบการจัดแสงสว่างและระบบการระบายอากาศส าหรั บ
อาคารใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น
แบบและจานวนห้องน้ าและห้องส้ วมให้เป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
เว้น แต่ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายอื่ น ก าหนดแบบและจ านวนห้ อ งน้ า และห้ อ งส้ ว มไว้โดยเฉพาะ และมี
หลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่ าวไม่ ต่ ากว่าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้หลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น”
ข้ อ ๔ ให้ยกเลิ ก ตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ตารางท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้ อ ๕ อาคารที่ ได้รับใบอนุ ญาตหรื อได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้ างไว้ก่อนหรื อในวันที่
กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้ แต่หากจะมีการดัดแปลงหรื อ
เปลี่ยนการใช้ให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สุ พล ฟองงาม
รัฐมนตรี ช่วยว่าการ ฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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[เอกสารแนบท้าย]
๑. ตารางที่ ๒ จานวนห้องน้ าและห้องส้วมของอาคาร
ตารางที่ 2 จานวนห้ องนา้ และห้ องส้ วมของอาคาร
ห้ องส้ วม
ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร
(๑) อาคารอาศัย
(๒) ห้องแถวหรื อตึกแถว
ไม่วา่ จะใช้เพื่อการพาณิ ชย์
หรื อพักอาศัย

เกณฑ์ การกาหนด
ต่อ ๑ หลัง

(๑) ต่อพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละ
คูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) ต่อพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละ
คูหาเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๓) ต่อหนึ่งคูหา ในกรณี ที่สูงเกินสามชั้น
(๓) โรงงานตามกฎหมายว่า (๑) ต่อจานวนคนงานชายไม่เกิน ๑๕ คน
ด้วยโรงงาน
(๒) ต่อจานวนคนงานหญิงไม่เกิน๑๕ คน
(๓) ต่อจานวนคนงานชายตั้งแต่ ๑๖ คนแต่
ไม่เกิน ๔๐ คน
(๔) ต่อจานวนคนงานหญิงตั้งแต่ ๑๖ คนแต่
ไม่เกิน ๔๐ คน
(๕) ต่อจานวนคนงานชายตั้งแต่ ๔๑ คนแต่
ไม่เกิน ๘๐ คน
(๖) ต่อจานวนคนงานหญิงตั้งแต่ ๔๑ คนแต่
ไม่เกิน ๘๐ คน
จานวนคนงานที่เกินตาม (๕) และ(๖)
ให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ ต่อจานวนคนงานทุก
๕๐ คน
(๔) โรงแรมตามกฎหมาย ต่อห้องพัก ๑ ห้องพัก
ว่าด้วยโรงแรม และบ้านเช่า
พักชัว่ คราว
(๕) อาคารชุดตามกฎหมาย ต่อ ๑ ชุด
ว่าด้วยอาคารชุด
(๖) หอพักตามกฎหมายว่า ต่อพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร
ด้วยหอพัก

ห้ องถ่ าย
อุจจาระ
๑

ทีถ่ ่ าย
ปัสสาวะ
-

ห้ องนา้

อ่ าง
ล้ างมือ

๑

-

๑

-

-

-

๒

๑

๑

-

๒
๑
๒
๒

๑
๑
๒

๑
๑
๑
๒

๑
๑
๒

๔

-

๒

๒

๓

๓

๓

๓

๖

-

๓

๓

๑

-

๑

๑

๑

-

๑

๑

๑

-

๑

๑
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ห้ องส้ วม
ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร
(๗) หอประชุมหรื อ
โรงมหรศพ

(๘) สถานศึกษา

(๙) สานักงาน

(๑๐) ภัตตาคาร ร้าน
จาหน่ายอาหารหรื อ
เครื่ องดื่ม

เกณฑ์ การกาหนด
ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรื อต่อ
๑๐๐ คน ที่กาหนดให้ใช้สอยอาคารนั้น
ทั้งนี้ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(๑) สาหรับผูช้ าย
(๒) สาหรับผูห้ ญิง
(๑) ต่อจานวนนักเรี ยน นักศึกษาชาย ๕๐ คน
สาหรับจานวนนักเรี ยน นักศึกษาชายไม่เกิน
๕๐๐ คนส่ วนที่เกิน ๕๐๐ คน ให้เพิ่มอย่างละ
๑ ที่ ต่อจานวนนักเรี ยน นักศึกษาชาย ๑๐๐
คน
(๒) ต่อจานวนนักเรี ยน นักศึกษาหญิง ๕๐
คน สาหรับจานวนนักเรี ยน นักศึกษาหญิง
ไม่เกิน ๕๐๐ คน ส่วนที่เกิน ๕๐๐ คน ให้
เพิ่มห้องถ่ายอุจจาระ ๒ ที่และอ่างล้างมือ ๑
ที่ ต่อจานวนนักเรี ยน นักศึกษาหญิงทุก ๑๐๐
คน
ต่อพื้นที่อาคาร ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑) สาหรับผูช้ าย
(๒) สาหรับผูห้ ญิง
(๑) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั โต๊ะอาหารน้อยกว่า
๓๐ ตารางเมตร หรื อจานวนที่นงั่ น้อยกว่า
๒๐ ที่นงั่ ทั้งนี้ ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ น
เกณฑ์
(ใช้ร่วมกันระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง)
(๒) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั โต๊ะอาหาร
มากกว่า ๓๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๕
ตารางเมตร หรื อจานวนที่นงั่ ตั้งแต่ ๒๐ ที่นงั่
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐ ที่นงั่ ทั้งนี้ให้ถือ
จานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ใช้ร่วมกันระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง)
(๓) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั โต๊ะอาหาร
มากกว่า ๔๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน๗๕
ตารางเมตรหรื อจานวนที่นงั่ ตั้งแต่ ๓๑ ที่นงั่

ห้ องถ่ าย
อุจจาระ

ทีถ่ ่ าย
ปัสสาวะ

ห้ องนา้

อ่ าง
ล้ างมือ

๑
๓
๑

๒
๑

-

๑
๑
๑

๒

-

-

๑

๑
๓
๑

๒
-

-

๑
๑
๑

๑

๑

-

๑
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ห้ องส้ วม
ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร

(๑๑)อาคารพาณิ ชย์

เกณฑ์ การกาหนด
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ที่นงั่ ทั้งนี้ให้ถือจานวน
ที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๔) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั โต๊ะอาหาร
มากกว่า ๗๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๕
ตารางเมตรหรื อจานวนที่นงั่ ตั้งแต่ ๕๑ ที่นงั่
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๗๐ ที่นงั่ ทั้งนี้ให้ถือจานวน
ที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๕) ต่อพื้นที่อาคารใช้ต้งั โต๊ะอาหารมากกว่า
๑๐๕ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
หรื อจานวนที่นงั่ ตั้งแต่ ๗๑ ที่นงั่ ขึ้นไปแต่
ไม่เกิน ๑๐๐ที่นงั่ ทั้งนี้ ให้ถือจานวนที่มากกว่า
เป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
ส่ วนที่เกินตาม (๕) ให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่
สาหรับผูช้ ายและอย่างละ ๑ ที่ สาหรับ
ผูห้ ญิงต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั โต๊ะอาหารทุก
๑๕๐ ตารางเมตร หรื อจานวนที่นงั่ ทุก ๑๐๐
ที่นงั่ ทั้งนี้ ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(๑) ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตรสาหรับ
ผูช้ าย
พื้นที่อาคารส่ วนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไปให้เพิ่มห้องถ่ายอุจจาระ ๑ ที่ ที่ถ่าย
ปั สสาวะ ๒ ที่และอ่างล้างมือ / ที่ต่อพื้นที่
อาคาร ๖๐๐ ตารางเมตร
(๒) ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางสาหรับ
ผูห้ ญิง
พื้นที่อาคารส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไปให้เพิ่มห้องถ่ายอุจจาระ ๒ ที่ และ

ห้ องถ่ าย
อุจจาระ

ทีถ่ ่ าย
ปัสสาวะ

ห้ องนา้

อ่ าง
ล้ างมือ

๑
๒

๑
-

-

๑
๑

๒
๔

๒
-

-

๒
๒

๓
๖

๓
-

-

๓
๓

๑

๒

-

๑

๓

-

-

๑
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ห้ องส้ วม
ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร

(๑๒) สถานที่เก็บสิ นค้า

(๑๓)สถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๑๔) สถานบริ การตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาน
บริ การ
(๑๕) อาคารสถานีขนส่ง
มวลชน
(๑๖) อาคารที่จอดรถ
สาหรับบุคคลทัว่ ไป
(๑๗) สถานกีฬาในร่ ม

เกณฑ์ การกาหนด
อ่างล้างมือ ๑ ที่ ต่อพื้นที่อาคาร ๖๐๐ ตาราง
เมตร
ต่อพื้นที่อาคาร ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑) สาหรับผูช้ าย
(๒) สาหรับผูห้ ญิง
(๑) ต่อพื้นที่อาคารเฉพาะในส่วนของผูป้ ่ วย
ไม่คา้ งคืน (ผูป้ ่ วยนอก) และที่เปิ ดให้บริ การ
แก่ประชาชนที่มาติตดต่อทุก ๒๐๐ ตาราง
เมตร
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๒) ต่อจานวนเตียงสาหรับผูป้ ่ วยค้างคืน
(ผูป้ ่ วยภายใน) ทุก ๕ เตียง
(๓) ส่วนบริ การบาบัดรักษา เช่น ห้องคลอด
ห้องผ่าตัด ห้องผูป้ ่ วยภาวะวิกฤต ห้องผูป้ ่ วย
ภาวะวิกฤตโรคหัวใจ ให้มีจานวนห้องน้ า
และห้องส้วมที่เหมาะสมต่อการประกอบ
โรคศิลปะ และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑) สาหรับผูช้ าย
(๒) สาหรับผูห้ ญิง
ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑) สาหรับผูช้ าย
(๒) สาหรับผูห้ ญิง
ต่อพื้นที่อาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑) สาหรับผูช้ าย
(๒) สาหรับผูห้ ญิง
ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตรหรื อต่อ
๑๐๐ คน ทั้งนี้ ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ น
เกณฑ์
(๑) สาหรับผูช้ าย
(๒) สาหรับผูห้ ญิง

ห้ องถ่ าย
อุจจาระ

ทีถ่ ่ าย
ปัสสาวะ

ห้ องนา้

อ่ าง
ล้ างมือ

๑
๒

๑
-

-

๑
๑

๒
๔
๑

๒
๑

๑

๑
๑
๑

๑
๓

๒
-

-

๑
๑

๒
๖

๔
-

-

๑
๑

๒
๖

๔
-

-

๑
๑

๑
๓

๒
-

-

๑
๑
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ห้ องส้ วม
ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร

เกณฑ์ การกาหนด

(๑๘) ตลาดตามกฎหมายว่า (๑) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั แผงไม่เกิน ๑๐๐
ด้วยการสาธารณสุข
ตารางเมตร หรื อจานวนแผงไม่เกิน ๕๐ แผง
ทั้งนี้ ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๒) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั แผงเกิน ๑๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรหรื อ
จานวนแผงเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกิน ๑๐๐
แผง ทั้งนี้ ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๓) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั แผงเกิน ๒๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน๔๐๐ตารางเมตร หรื อ
จานวนแผงเกิน ๑๐๐ แผง แต่ไม่เกิน ๒๐๐
แผง ทั้งนี้ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๔) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั แผงเกิน ๔๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางเมตรหรื อ
จานวนแผงเกิน ๒๐๐ แผง แต่ไม่เกิน ๓๐๐
แผง ทั้งนี้ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๕) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั แผงเกิน ๖๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
หรื อจานวนแผงเกิน ๓๐๐ แผง แต่ไม่เกิน
๕๐๐ แผง ทั้งนี้ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ น
เกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๖) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั แผงเกิน ๑,๐๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน๒,๐๐๐ ตารางเมตร
หรื อจานวนแผงเกิน ๕๐๐ แผง แต่ไม่เกิน

อ่ าง
ล้ างมือ
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๒
๔

๒
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-

๑
๑

๓
๖

๓
-

-

๑
๑

๔
๘
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-

-

๒
๒

๕
๑๐

๕
-

-

๒
๒
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๑,๐๐๐ แผง ทั้งนี้ให้ถือจานวนที่มากกว่าเป็ น
เกณฑ์
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
ส่วนที่เกินตาม (๖) ให้เพิม่ ห้องถ่ายอุจจาระ
และที่ถ่ายปั สสาวะอย่างละ ๑ ที่ สารับผูช้ าย
และห้องถ่ายอุจจาระอย่างละ ๒ ที่ สาหรับ
ผูห้ ญิง ต่อจานวนพื้นที่อาคารที่ใช้ต้ งั แผง
ทุก ๔๐๐ ตารางเมตรหรื อทุก ๒๐๐ แผง
และให้เพิ่มอ่างล้างมืออย่างละ ๑ ที่ ต่อ
จานวนพื้นที่อาคารที่ใช้ต้งั แผงทุก ๑,๐๐๐
ตารางเมตร หรื อทุก ๕๐๐ แผง
(๑๙)สถานีบริ การน้ ามัน
(๑) ต่อจานวนตูจ้ ่ายไม่เกิน ๔ ตูจ้ ่าย
เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่า
(ก) สาหรับผูช้ าย
ด้วยการควบคุมน้ ามัน
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
เชื้อเพลิง และสถานีบริ การ (๒) ต่อจานวนตูจ้ ่ายตั้งแต่ ๕ ตูจ้ ่าย แต่ไม่เกิน
ก๊าซตามกฎหมายว่าด้วย
๘ ตูจ้ ่าย
การบรรจุก๊าซปิ โตรเลียม
(ก) สาหรับผูช้ าย
เหลว
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๓) ต่อจานวนตูจ้ ่ายตั้งแต่ ๙ ตูจ้ ่ายขึ้นไป
(ก) สาหรับผูช้ าย
(ข) สาหรับผูห้ ญิง
(๒๐) อาคารชัว่ คราว
(๑) ต่อจานวนคนงานชายหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยชาย
ประเภทอาคารที่พกั คนงาน ไม่เกิน ๑๕ คน
หรื อลักษณะอื่นที่คล้ายคลึง (๒) ต่อจานวนคนงานหญิงหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัย
กัน หรื อเพื่อแทนอาคารเดิม หญิงไม่เกิน ๑๕ คน
ที่ถูกทาลายหรื อทาให้
(๓) ต่อจานวนคนงานชายหรื อผูอ้ าศัยชาย
เสี ยหายจากภัยธรรมชาติ
ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน
หรื อเพลิงไหม้
(๔) ต่อจานวนคนงานหญิงหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัย
หญิงตั้งแต่๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน
(๕) ต่อจานวนคนงานชายหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยชาย
ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน
(๖) ต่อจานวนคนงานหญิงหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัย

ห้ องถ่ าย
อุจจาระ

ทีถ่ ่ าย
ปัสสาวะ

ห้ องนา้
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หญิง ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน
จานวนคนงานหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยที่เกินตาม
(๕) และ (๖) ให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ต่อจานวน
คนงานหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยทุก ๕๐ คน
(๒๑) อาคารอื่นนอกจาก
(๑) ต่อจานวนผูช้ ายไม่เกิน ๑๕ คน
(๑) – (๒๐) ที่มี
(๒) ต่อจานวนผูห้ ญิงไม่เกิน ๑๕ คน
คนงานอยูใ่ นอาคารนั้น (๓) ต่อจานวนผูช้ ายตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน
๔๐ คน
(๔) ต่อจานวนผูห้ ญิงตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน
๔๐ คน
(๕) ต่อจานวนผูช้ ายตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน
๘๐ คน
(๖) ต่อจานวนผูห้ ญิงตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน
๘๐ คน
จานวนลูกจ้างที่เกินตาม (๕) และ (๖) ให้
เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ ต่อจานวนลูกจ้างทุก ๕๐
คน

ห้ องถ่ าย
อุจจาระ

ทีถ่ ่ าย
ปัสสาวะ

ห้ องนา้
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารก าหนด
รายละเอี ย ดในเรื่ อ งการจัด ให้ มี ห้ อ งน้ า และห้ อ งส้ วมไว้ในกฎหมายหลายฉบับ และมี รายละเอี ย ดที่
แตกต่างกันออกไปทาให้เกิ ดปั ญหาและความยุ่งยากแก่ผปู ้ ระกอบกิ จการที่จะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมาย
หลายฉบับ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ให้กาหนดรายละเอียด ในเรื่ อง
การจัดให้ มี ห้ อ งน้ าและห้ องส้ วมในอาคารประเภทต่ าง ๆ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม อาคาร
เพื่อกาหนดให้เป็ นกฎหมายกลาง และให้กฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องใช้อา้ งอิ งได้ ซึ่ งจะช่ วยให้เกิ ดความ
ชัดเจนในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย สมควรกาหนดรายละเอียดในเรื่ องการจัดให้มีห้องน้ าและ
ห้องส้ วมในอาคารประเภทต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎระทรวงฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้ างอาคาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙๑
-------------------------อาศัยอานาจตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มการก่อสร้ างอาคาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
(๑) “ที่ จอดรถยนต์” หมายความว่า สถานที่ ที่ จดั ไว้ใช้เป็ นที่ จอดรถยนต์ โดยเฉพาะ
สาหรับอาคาร
(๒) “ที่ กลับ รถยนต์” หมายความว่า บริ เวณที่ จดั ไว้ส าหรับกลับรถยนต์เพื่ อสะดวก
ในการจอดหรื อเข้าออกของรถยนต์
(๓) “ทางเข้าออกของรถยนต์” หมายความว่า ทางที่ใช้สาหรับรถยนต์เข้าหรื อออกจาก
ที่จอดรถยนต์ถึงปากทางเข้าออกของรถยนต์
(๔) “ปากทางเข้าออกของรถยนต์” หมายความว่า ส่ วนของทางเข้าออกของรถยนต์
ที่เชื่อมกับทางสาธารณะ
(๕) “เชิ งลาดสะพาน” หมายความว่า ส่ วนของทางที่เชื่ อมกับสะพานที่ มีส่วนลาดชัน
เกิน ๒ ใน ๑๐๐
(๖) “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ ง ส่ วนใดของอาคารที่ ใช้เป็ น
โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
(๗) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) “อาคารชุ ด” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ ใช้เป็ นที่พกั
อาศัยหลายครอบครัว โดยแต่ ล ะครอบครั วมี ห้องนอน ครัวไฟ ห้ องส้ วมและห้องน้ าเป็ นอิ ส ระและ
มีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรื อลิฟท์ใช้ร่วมกัน

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม /ตอนที่ ๘๖/หน้า ๒๒๐/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗
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(๙) “ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นที่ขาย
อาหารหรื อเครื่ องดื่ม โดยมีพ้นื ที่สาหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริ การภายในอาคารหรื อภายนอกอาคาร
(๑๐) “ห้างสรรพสิ นค้า” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ใช้
เป็ นอาคารพาณิ ชย์สาหรับแสดงหรื อขายสิ นค้าต่างๆ
(๑๑) “สานักงาน” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นที่ทาการ
(๑๒) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรื อส่ วนหนึ่ ง
ส่ วนใดของอาคารเป็ นที่ประกอบกิ จการประเภทเดียวหรื อหลายประเภท โดยมีความสู งจากระดับถนน
ตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้ นไป และมี พ้ื นที่ รวมกันทุ กชั้นในหลังเดี ยวกันเกิ น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรื อมี พ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นหรื อชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) “ห้องโถง” หมายความว่า ส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ ใช้เป็ นที่ ชุ มนุ มหรื อ
ประชุม
ข้ อ ๒ ให้ ก าหนดประเภทของอาคารซึ่ งต้อ งมี ที่ จ อดรถยนต์ ที่ ก ลับ รถยนต์ และ
ทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงมหรสพที่มีพ้นื ที่สาหรับจัดที่นงั่ สาหรับคนดูต้ งั แต่ ๕๐๐ ที่ข้ ึนไป
(๒) โรงแรมที่มีหอ้ งพักตั้งแต่ ๓๐ ห้องขึ้นไป
(๓) อาคารชุดที่มีพ้ืนที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๔) ภัตตาคารที่มีพ้นื ที่สาหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) ห้างสรรพสิ นค้าที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) สานักงานที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) อาคารขนาดใหญ่
(๘) ห้องโถงของโรงแรมตาม (๒) ภัตตาคารตาม (๔) หรื ออาคารขนาดใหญ่ ตาม (๗)
ข้ อ ๓ จานวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกาหนดดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตท้อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวง ตามประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
(ก) โรงมหรสพ ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อจานวนที่นั่งสาหรั บ
คนดู ๒๐ ที่ เศษของ ๒๐ ที่ ให้คิดเป็ น ๒๐ ที่
โรงมหรสพที่ อยู่ในท้องที่ ของเขตพระนคร เขตธนบุรี เขตปทุมวัน เขตป้ อม
ปราบศัตรู พ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่นอ้ ยกว่า ๑ คันต่อจานวนที่นงั่ สาหรับคนดู ๑๐
ที่ เศษของ ๑๐ ที่ให้คิดเป็ น ๑๐ ที่
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(ข) โรงแรม
โรงแรมที่ มีห้องพักไม่เกิ น ๑๐๐ ห้อง ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๐ คัน
ส าหรั บ ห้ องพัก ๓๐ ห้ องแรก ส่ ว นที่ เกิ น ๓๐ ห้อ ง ให้ คิ ด อัต รา ๑ คัน ต่ อ ๕ ห้ อ ง เศษของ ๕ ห้ อ ง
ให้คิดเป็ น ๕ ห้อง
โรงแรมที่ มี ห้ อ งพัก เกิ น ๑๐๐ ห้ อ ง ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ต ามอัต ราที่ ก าหนด
ในวรรคหนึ่ งส าหรั บ ห้ องพัก ๑๐๐ ห้อ งแรก ส่ วนที่ เกิ น ๑๐๐ ห้ อง ให้ คิ ด อัต รา ๑ คัน ต่ อ ๑๐ ห้ อ ง
เศษของ ๑๐ ห้อง ให้คิดเป็ น ๑๐ ห้อง
(ค) อาคารชุด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่นอ้ ยกว่า ๑ คันต่อ ๑ ครอบครัว
(ง) ภัตตาคาร
ภัตตาคารที่มีพ้ืนที่ต้ งั โต๊ะอาหารไม่เกิน ๗๕๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ต้ งั โต๊ะอาหาร ๑๕ ตารางเมตร เศษของ ๑๕ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น ๑๕ ตารางเมตร
ภัตตาคารที่ มี พ้ื นที่ ต้ งั โต๊ะ อาหารเกิ น ๗๕๐ ตารางเมตร ให้มี ที่ จอดรถยนต์
ตามอัตราที่ กาหนดในวรรคหนึ่ งสาหรับ พื้นที่ ต้ งั โต๊ะอาหาร ๗๕๐ ตารางเมตรแรก ส่ วนที่ เกิ น ๗๕๐
ตารางเมตรให้คิดอัตรา ๑ คันต่อ ๓๐ ตารางเมตร เศษของ ๓๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น ๓๐ ตารางเมตร
(จ) ห้ า งสรรพสิ นค้า ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑ คัน ต่ อ พื้ น ที่ ๒๐
ตารางเมตร เศษของ ๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น ๒๐ ตารางเมตร
(ฉ) สานักงาน ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร
เศษของ ๖๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น ๖๐ ตารางเมตร
(ช) ห้ องโถงของโรงแรม ภัต ตาคาร หรื ออาคารขนาดใหญ่ ต ามข้อ ๒ (๘)
ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่นอ้ ยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ห้องโถง ๑๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น
๑๐ ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ต ามจ านวนที่ ก าหนดของแต่ ล ะ
ประเภทของอาคารที่ใช้เป็ นที่ประกอบกิ จการในอาคารขนาดใหญ่น้ นั รวมกัน หรื อให้มีที่จอดรถยนต์
ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น ๑๒๐ ตารางเมตร
ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
อาคารขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นตึกแถวสู งไม่เกิ นสี่ ช้ นั ต้องมีที่จอดรถยนต์
อยูภ่ ายนอกอาคาร หรื ออยูใ่ นห้องใต้ดินของอาคารไม่นอ้ ยกว่า ๑ คันต่อ ๑ ห้อง
(๒ ) ในเขตเทศบาลทุ กแห่ งหรื อในเขตท้ อ งที่ ที่ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี กาให้ ใ ช้
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บงั คับ
(ก) โรงมหรสพ ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑ คั น ต่ อ จ านวนที่ นั่ ง
สาหรับคนดู ๔๐ ที่ เศษของ ๔๐ ที่ ให้คิดเป็ น ๔๐ ที่
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(ข) โรงแรม
โรงแรมที่ มี ห้องพัก ไม่ เกิ น ๑๐๐ ห้อง ให้มี ที่ จอดรถยนต์ไม่ น้อยกว่า ๕ คัน
ส าหรั บ ห้องพัก ๓๐ ห้องแรก ส่ วนที่ เกิ น ๓๐ ห้อง ให้คิ ดอัตรา ๑ คันต่ อ ๑๐ ห้อง เศษของ ๑๐ ห้อง
ให้คิดเป็ น ๑๐ ห้อง
โรงแรมที่ มี ห้ อ งพัก เกิ น ๑๐๐ ห้ อ ง ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ต ามอัต ราที่ ก าหนด
ในวรรคหนึ่ งส าหรั บ ห้อ งพัก ๑๐๐ ห้อ งแรก ส่ วนที่ เกิ น ๑๐๐ ห้อ ง ให้คิ ด อัต รา ๑ คัน ต่ อ ๑๕ ห้อ ง
เศษของ ๑๕ ห้อง ให้คิดเป็ น ๑๕ ห้อง
(ค) อาคารชุ ด ให้มีที่ จอดรถยนต์ไม่ น้อยกว่า ๑ คันต่ อ ๒ ครอบครัว เศษของ ๒
ครอบครัว ให้คิดเป็ น ๒ ครอบครัว
(ง) ภัต ตาคาร ให้ มี ที่ จอดรถยนต์ไ ม่ น้ อ ยกว่า ๑ คัน ต่ อ พื้ น ที่ ต้ งั โต๊ ะ อาหาร
๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น ๔๐ ตารางเมตร
(จ) ห้างสรรพสิ นค้า ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่นอ้ ยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ ๔๐ ตารางเมตร
เศษของ ๔๐ ตารางเมตรให้คิดเป็ น ๔๐ ตารางเมตร
(ฉ) สานักงาน ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่นอ้ ยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร
เศษของ ๑๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น ๑๒๐ ตารางเมตร
(ช) ห้ องโถงของโรงแรม ภัต ตาคาร หรื ออาคารขนาดใหญ่ ต ามข้อ ๒ (๘)
ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่า ๑ คัน ต่ อ พื้ น ที่ ห้ อ งโถง ๓๐ ตารางเมตร เศษของ ๓๐ ตารางเมตร
ให้คิดเป็ น ๓๐ ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ต ามจ านวนที่ ก าหนดของแต่ ล ะ
ประเภทของอาคารที่ใช้เป็ นที่ประกอบกิ จการในอาคารขนาดใหญ่น้ นั รวมกัน หรื อให้มีที่จอดรถยนต์
ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๒๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็ น ๒๔๐ ตารางเมตร
ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
อาคารขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นตึกแถวสู งไม่เกิ นสี่ ช้ นั ต้องมีที่จอดรถยนต์
อยูภ่ ายนอกอาคาร หรื ออยูใ่ นห้องใต้ดินของอาคารไม่นอ้ ยกว่า ๑ คันต่อ ๒ ห้อง
ข้ อ ๔ อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นที่ประกอบกิจการหลายประเภท
ถ้าเป็ นประเภทของอาคารที่ตอ้ งมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ตามข้อ ๒
ต้อ งจัด ให้ มี จ านวนที่ จอดรถยนต์ต ามที่ ก าหนดในข้อ ๓ ของแต่ ล ะประเภทของอาคารที่ ใ ช้ เป็ นที่
ประกอบกิจการในอาคารหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของอาคารนั้นรวมกัน
ข้ อ ๕๒ (ยกเลิก)
๒

ข้อ ๕ ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้ อ ๖ ที่จอดรถยนต์ตอ้ งจัดให้อยูภ่ ายในบริ เวณของอาคารนั้น ถ้าอยูภ่ ายนอกอาคารต้อง
มีทางไปสู่ อาคารนั้นไม่เกิน ๒๐๐ เมตร
ข้ อ ๗ ที่กลับรถยนต์ตอ้ งมีพ้ืนที่เพียงพอและอยูใ่ นที่เหมาะสมให้สามารถกลับรถยนต์
เข้าสู่ ท างเข้าออกของรถยนต์ได้โดยสะดวก โดยต้องท าเครื่ องหมายแสดงแนวการกลับ ของรถยนต์
ไว้ให้ปรากฏ
ในกรณี ที่ จดั ให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดี ยวจากปากทางเข้าจนถึ งปากทางออก จะไม่มี ที่กลับ
รถยนต์ก็ได้
ข้ อ ๘ ทางเข้าออกของรถยนต์ตอ้ งกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในกรณี ที่ จดั ให้รถยนต์
วิ่งได้ทางเดี ยว ทางเข้าและทางออกต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร โดยต้องทาเครื่ องหมายแสดง
ทางเข้าและทางออกไว้ให้ปรากฏ และปากทางเข้าออกของรถยนต์ตอ้ งเป็ นดังนี้
(๑) แนวศู น ย์ก ลางปากทางเข้า ออกของรถยนต์ต้องไม่ อ ยู่ใ นที่ ที่ เป็ นทางร่ วมหรื อ
ทางแยก และต้องห่างจากจุดเริ่ มต้นโค้งหรื อหักมุมของขอบทางร่ วมหรื อขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะ
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ เมตร สาหรับโรงมหรสพ ระยะดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ เมตร
(๒) แนวศู น ย์ก ลางปากทางเข้า ออกของรถยนต์ต้อ งไม่ อยู่บ นเชิ ง ลาดสะพานและ
ต้องห่ างจากจุ ดสุ ดเชิ งลาดสะพานมี ระยะไม่ น้อ ยกว่า ๕๐ เมตร ส าหรั บ โรงมหรสพ ระยะดังกล่ าว
ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ เมตร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
กมล วรรณประภา
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ เนื่ อ งด้วยพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม
การก่ อสร้ างอาคาร พุท ธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยประกาศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที่ ๑๙๒
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กาหนดให้เจ้าของอาคารบางประเภทที่ ใช้ในบริ ก ารสาธารณะ
เพื่ อหาประโยชน์ ต้องจัดให้มี ที่ จอดรถยนต์ส าหรั บ ผูท้ ี่ ใช้ป ระโยชน์ จากอาคารนั้น และการก าหนด
ประเภทของอาคารการก าหนดจ านวนพื้ น ที่ ที่ ต้อ งมี แ ละใช้เป็ นที่ จ อดรถยนต์ ที่ ก ลับ รถยนต์แ ละ
ทางเข้าออกของรถยนต์ให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดสิ่ งทีส่ ร้ ำงขึน้ อย่ ำงอืน่ เป็ นอำคำรตำมกฎหมำย
ว่ ำด้ วยกำรควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๔๔
-----------------อาศัยอานาจตามความใน (๕) ของบทนิ ยามคาว่า “ อาคาร” ในมาตรา ๔ มาตรา ๕(๓)
และมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่ มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ ยวกับการกาจัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น ดัง ต่ อ ไปนี้ เป็ นอาคารตามพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑) ถังเก็บของที่มีความจุต้ งั แต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
(๒) สระว่ายน้ าภายนอกอาคารที่มีความจุต้ งั แต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
(๓) กาแพงกันดินหรื อกาแพงกั้นน้ าที่ตอ้ งรับความดันของดินหรื อน้ าที่มีความ
สู งตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป
(๔) โครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่ งวิทยุหรื อโทรทัศน์ที่มีความสู งจากระดับฐาน
ของโครงสร้างนั้นตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป และมีน้ าหนักรวมตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
(๕) สิ่ งที่ ส ร้ างขึ้ นอย่างอื่ น นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ที มี ความสู งจาก
ระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป
ข้อ ๒ สิ่ งที่สร้างขึ้นตามที่กาหนดในข้อ ๑ ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ่น
หรื อองค์ ก ารของรั ฐ ที่ จัด ตั้ งขึ้ นตามกฎหมาย ที่ ใ ช้ ใ นราชการ กิ จ การขององค์ ก ารหรื อใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ ให้ได้รับยกเว้นไม่ อยู่ภายใต้บ ังคับกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติท ้องถิ่ น ว่าด้วยระยะ
ระหว่างอาคารกับอาคารหรื อเขตที่ดินของผูอ้ ื่น หรื อระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรื อ
ที่สาธารณะ
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ร้อยตารวจเอก ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
(ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (๕) ของบทนิ ยามคาว่า “อาคาร”
ในมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ก าหนดให้ รั ฐ มนตรี มี อ านาจออก
กฎกระทรวงกาหนดสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็ นอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ ยวกับสิ่ งที่ สร้ างขึ้ นดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุ มตามกฎหมาย จึงจาเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๖๕ ก. ลงวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๔๔)
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กฎกระทรวง
กำหนดบริเวณห้ ำมก่อสร้ ำง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นกำรใช้ อำคำรบำงชนิด
หรือบำงประเภท ในพืน้ ทีบ่ ำงส่ วนในท้ องทีต่ ำบลบำงพูด ตำบลปำกเกร็ด ตำบลบำงตลำด
อำเภอปำกเกร็ด และตำบลท่ ำทรำย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙๑
----------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑๐) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมายรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค าแนะนาของคณะกรรมการควบคุ มอาคาร
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้กาหนดพื้นที่ ในบริ เวณที่ วดั จากเขตทางทั้งสองข้างของถนนเลี่ ยงเมื องปากเกร็ ด
ออกไปข้างละ ๑๕ เมตร โดยเริ่ มจากเขตทางของทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์)
ฟากตะวันออก ซึ่ งอยูใ่ นท้องที่ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรีไปทางทิศใต้ ตามแนวถนน
เลี่ยงเมืองปากเกร็ ด จนจดเขตทางของถนนสามัคคี ฟากเหนือ ซึ่ งอยูใ่ นท้องที่ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในท้องที่ตาบลบางพูด ตาบลปากเกร็ ด ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด และ
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในบริ เวณแนวเขตตามแผนที่ทา้ ยกฎกระทรวงนี้
เป็ นบริ เวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้
(๑) อาคารอยูอ่ าศัย ยกเว้นอาคารอยูอ่ าศัยประเภทบ้านเดี่ยว และอาคารที่ใช้ประโยชน์
เพื่ อกิ จการสาธารณู ป โภคหรื อบริ ก ารสาธารณะของผูอ้ ยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ ดิน
ที่มีความสู งไม่เกิน ๑๕ เมตร
(๒) อาคารพาณิ ชย์
(๓) ห้องแถวหรื อตึกแถว

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๒๒/๑๕ กันยายน ๒๕๔๙

580

(๔) อาคารที่มีความสู งเกิน ๑๕ เมตร
(๕) อาคารที่มีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๖) อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ
(๗) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสิ นค้า หรื ออาคารแสดงสิ นค้า
(๘) โรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน
(๙) โรงซ่อม สร้าง หรื อบริ การยวดยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ทุกชนิด
(๑๐) ภัตตาคารหรื อร้านจาหน่ายอาหาร
(๑๑) อาคารเก็บสิ นค้า อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคารที่ มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกันที่ใช้เก็บ พัก หรื อขนถ่ายสิ นค้าหรื อสิ่ งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรื ออุตสาหกรรม
(๑๒) สถานที่เก็บน้ ามันเชื้ อเพลิงเพื่อการจาหน่ายที่ตอ้ งขออนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
(๑๓) สถานที่ บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานี บริ การตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(๑๔) สถานบริ การตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริ การ
(๑๕) โรงมหรสพ
(๑๖) โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
(๑๗) ตลาดตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุ ข
(๑๘) สถานีขนส่ งตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่ งทางบก
(๑๙) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิ ดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันเกิน
๒๐ ตารางเมตร
(๒๐) อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิ จการสวนสนุ ก หรื อจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง
หรื อเสี ยงประกอบหรื อการเล่นอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(๒๑) เต็นท์ เพิง หรื อแผงลอย
(๒๒) ป้ ายหรื อ สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ ติ ด หรื อ ตั้ง ป้ ายทุ ก ชนิ ด เว้น แต่ ป้ ายชื่ อ สถาน
ประกอบกิจการที่มีพ้นื ที่รวมกันไม่เกิน ๕ ตารางเมตร ป้ ายชื่อถนน ตรอก ซอย และป้ ายของราชการ
(๒๓) อาคารที่มีระยะห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า ๔ เมตร
(๒๔) อาคารที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินของผูอ้ ื่นน้อยกว่า ๒ เมตร
การวัดความสู งให้วดั จากระดับพื้นดินถึงส่ วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้ อ ๒ ภายในบริ เวณพื้ น ที่ ที่ ก าหนดตามข้อ ๑ ห้ ามบุ ค คลใดดัด แปลงหรื อ เปลี่ ย น
การใช้อาคารใดๆ ให้เป็ นอาคารชนิดหรื อประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๑
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ข้ อ ๓ อาคารที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในบริ เวณพื้ น ที่ ที่ ก าหนดตามข้ อ ๑ ก่ อ นหรื อในวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรื อเปลี่ยน
การใช้อาคารดังกล่าว ให้เป็ นอาคารชนิดหรื อประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๑
ข้ อ ๔ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรื อที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ ว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ ยนการใช้ไม่แล้วเสร็ จ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ ต้องปฏิ บ ัติต ามกฎกระทรวงนี้ แต่ จะขอเปลี่ ย นแปลงการอนุ ญ าตหรื อการแจ้ง ให้ เป็ นการขัดต่ อ
กฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริ มศักดิ์ พงษ์พานิช
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่ อง กาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท ในพื้นที่
บางส่ วนในท้องที่ตาบลบางพูด ตาบลปากเกร็ ด และตาบลบางตลาดอาเภอปากเกร็ ด และตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๓๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๗
กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นต้น มา แต่ ม าตรา ๑๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา่ ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น ภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่
ประกาศนั้นมีผลใช้บงั คับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้ าง ดัดแปลง
หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทในบริ เวณดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการ
รักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม การสถาปั ตยกรรมและการควบคุ มความหนาแน่ นของอาคาร จึงจาเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดกำรรับนำ้ หนัก ควำมต้ ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร
และพืน้ ดินทีร่ องรับอำคำรในกำรต้ ำนทำนแรงสั่ นสะเทือนของแผ่ นดินไหว
พ.ศ. ๒๕๕๐๑
----------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจากัด
สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติใ ห้ก ระท าได้โดยอาศัย อานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้ อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“บริ เวณเฝ้ าระวัง ” หมายความว่ า พื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา
และจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
“บริ เวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่หรื อบริ เวณที่เป็ นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบ
จากแผ่ น ดิ น ไหวระยะไกล ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร จัง หวัด นนทบุ รี จัง หวัด ปทุ ม ธานี จัง หวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
“บริ เวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่หรื อบริ เวณที่อยูใ่ กล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดิ นไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่ าน
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๖ ก/หน้า ๑๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
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ข้ อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับในบริ เวณและอาคารดังต่อไปนี้
(๑) บริ เวณเฝ้ าระวังและบริ เวณที่ ๑
(ก) อาคารที่จาเป็ นต่อความเป็ นอยู่ของสาธารณชน เช่ น สถานพยาบาลที่รับ
ผูป้ ่ วยไว้ค ้า งคื น สถานี ดับ เพลิ ง อาคารศู น ย์บ รรเทาสาธารณภัย อาคารศู น ย์สื่ อสาร ท่ า อากาศยาน
โรงไฟฟ้ า โรงผลิตและเก็บน้ าประปา
(ข) อาคารเก็ บ วัต ถุ อ ั น ตราย เช่ น วัต ถุ ร ะเบิ ด วัต ถุ ไ วไฟ วัต ถุ มี พิ ษ วัต ถุ
กัมมันตรังสี หรื อวัตถุที่ระเบิดได้
(ค) อาคารสาธารณะที่มีผใู ้ ช้อาคารได้ต้ งั แต่สามร้อยคนขึ้นไป ได้แก่ โรงมหรสพ
หอประชุม หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า
ศูนย์การค้า สถานีรถ และโรงแรม
(ง) สถานศึกษาที่รับนักเรี ยนหรื อนักศึกษาได้ต้ งั แต่สองร้อยห้าสิ บคนขึ้นไป
(จ) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนที่รับเด็กอ่อนได้ต้ งั แต่หา้ สิ บคนขึ้นไป
(ฉ) อาคารที่มีผใู ้ ช้อาคารได้ต้ งั แต่หา้ พันคนขึ้นไป
(ช) อาคารที่มีความสู งตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป
(ซ) สะพานหรื อทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่สิบเมตร
ขึ้นไป
(ฌ) เขื่ อนเก็บกักน้ า เขื่อนทดน้ าหรื อฝายทดน้ า ที่ตวั เขื่อนหรื อตัวฝายมีความสู ง
ตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
(๒) บริ เวณที่ ๒
(ก) อาคารที่ จาเป็ นต่อความเป็ นอยู่ของสาธารณชน เช่ น สถานพยาบาลที่รับ
ผูป้ ่ วยไว้ค ้า งคื น สถานี ดับ เพลิ ง อาคารศู น ย์บ รรเทาสาธารณภัย อาคารศู น ย์สื่ อสาร ท่ า อากาศยาน
โรงไฟฟ้ า โรงผลิตและเก็บน้ าประปา
(ข) อาคารเก็ บ วัต ถุ อ ัน ตราย เช่ น วัต ถุ ร ะเบิ ด วัต ถุ ไ วไฟ วัต ถุ มี พิ ษ วัต ถุ
กัมมันตรังสี หรื อวัตถุที่ระเบิดได้
(ค) อาคารสาธารณะ ได้แ ก่ โรงมหรสพ หอประชุ ม หอศิ ล ป์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
สถานหอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า สถานีรถ โรงแรม
สถานบริ การ และอาคารจอดรถ
(ง) สถานศึกษา
(จ) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
(ฉ) อาคารที่มีผใู ้ ช้อาคารได้ต้ งั แต่หา้ พันคนขึ้นไป
(ช) อาคารที่มีความสู งตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป
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(ซ) สะพานหรื อทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่สิบเมตร
ขึ้นไป
(ฌ) เขื่ อนเก็บกักน้ า เขื่อนทดน้ าหรื อฝายทดน้ า ที่ตวั เขื่อนหรื อตัวฝายมีความสู ง
ตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
ข้ อ ๔ การออกแบบโครงสร้ า งอาคารในข้อ ๓ ให้ ผู้ค านวณออกแบบค านึ ง ถึ ง
การจัดรู ปแบบเรขาคณิ ตให้มีเสถี ยรภาพในการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดิ นไหว การกาหนด
รายละเอียดปลี กย่อยชิ้ นส่ วนโครงสร้ าง รวมทั้งบริ เวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้ นส่ วนโครงสร้ างต่างๆ
และการจัดให้ โครงสร้ างทั้งระบบอย่างน้อยให้ มี ค วามเหนี ย วเที ย บเท่ าความเหนี ย วจากัด (Limited
Ductility) ตามมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทื อนของแผ่นดิ นไหว
ของกรมโยธาธิ การและผังเมือง หรื อมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง
การคานวณออกแบบโครงสร้ างอาคารแต่ละชิ้ นส่ วน ให้ใช้ค่าหน่ วยแรงของผลจาก
แผ่นดินไหว หรื อผลจากแรงลมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีต่อชิ้นส่ วนโครงสร้างนั้น ค่าใดค่าหนึ่งที่มากกว่า
ข้ อ ๕ การคานวณออกแบบโครงสร้ างอาคารที่มีรูปทรงไม่สม่ าเสมอ หรื อโครงสร้าง
อาคารอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อาคารตามที่ ก าหนดในข้อ ๖ และไม่ อยู่ในบริ เวณเฝ้ าระวัง ผูค้ านวณออกแบบ
ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป และ
ต้องคานวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิ นไหว โดยใช้วิธีการคานวณเชิงพลศาสตร์
หรื อวิธีอื่นที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานทางทฤษฎีเชิงพลศาสตร์
การค านวณตามวรรคหนึ่ งต้อ งเป็ นไปตามมาตรฐานว่ า ด้ว ยการออกแบบอาคาร
ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดิ นไหวที่สภาวิศวกรรับรอง หรื อที่จดั ทาโดยส่ วนราชการหรื อนิ ติบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมีวศิ วกรระดับวุฒิวศิ วกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธีการคานวณนั้น
ข้ อ ๖ การคานวณออกแบบโครงสร้างอาคารที่มีลกั ษณะเป็ นตึก บ้าน เรื อน โรงหรื อ
สิ่ งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน และไม่อยูใ่ นบริ เวณเฝ้ าระวัง ให้ผคู้ านวณออกแบบคานวณ
ให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ โดยคานวณแรงเฉือนตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คานวณแรงเฉื อนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน ดังนี้
V = ZIKCSW
V
คือ แรงเฉื อนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน
Z
คือ สัมประสิ ทธิ์ ของความเข้มของแผ่นดินไหวตามที่กาหนดในข้อ ๗
I
คือ ตัวคูณเกี่ยวกับการใช้อาคารตามที่กาหนดในข้อ ๘
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สัมประสิ ทธิ์ ของโครงสร้างอาคารที่รับแรงในแนวราบตามที่กาหนด
ในข้อ ๙
C
คือ สัมประสิ ทธิ์ หาค่าได้จากสู ตรในข้อ ๑๑
S
คือ สัมประสิ ทธิ์ ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหว่างอาคารและ
ชั้นดินที่ต้ งั อาคารตามที่กาหนดในข้อ ๑๒
W
คือ น้ าหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมทั้งน้ าหนักของวัสดุอุปกรณ์ซ่ ึ งยึด
ตรึ งกับที่โดยไม่รวมน้ าหนักบรรทุกจรสาหรับอาคารทัว่ ไป หรื อ
น้ าหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมกับร้อยละ ๒๕ ของน้ าหนักบรรทุกจร
สาหรับโกดังหรื อคลังสิ นค้า
(๒) ให้กระจายแรงเฉื อนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิ นออกเป็ นแรงในแนวราบ
ที่กระทาต่อพื้นชั้นต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) แรงในแนวราบที่กระทาต่อพื้นชั้นบนสุ ดของอาคาร ให้คานวณ ดังนี้
Ft = 0.07 TV
ค่าของ Ft ที่ได้จากสู ตรนี้ ไม่ให้ใช้เกิน ๐.๒๕ V และถ้าหาก T มีค่าเท่ากับหรื อ
ต่ากว่า ๐.๗ วินาที ให้ใช้ค่าของ Ft เท่ากับ ๐
(ข) แรงในแนวราบที่กระทาต่อพื้นชั้นต่างๆ ของอาคาร รวมทั้งชั้นบนสุ ดของ
อาคารด้วยให้คานวณ ดังนี้
K

คือ

Fx =

(V − Ft )Wx hx
n

W h
i =1

Ft
Fx
T

คือ
คือ
คือ

V
คือ
wx,wi คือ
hx,hi คือ
i=1
x=1
n

i i

แรงในแนวราบที่กระทาต่อพื้นชั้นบนสุ ดของอาคาร
แรงในแนวราบที่กระทาต่อพื้นชั้นที่ x ของอาคาร
คาบการแกว่งตามธรรมชาติของอาคาร มีหน่วยเป็ นวินาที
หาค่าได้ตามสู ตรในข้อ ๑๐
แรงเฉื อนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน
น้ าหนักของพื้นอาคารชั้นที่ x และชั้นที่ i ตามลาดับ
ความสู งจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นที่ x และชั้นที่ i ตามลาดับ
สาหรับพื้นชั้นแรกที่อยูส่ ู งถัดจากพื้นชั้นล่างของอาคาร
สาหรับพื้นชั้นแรกที่อยูส่ ู งถัดจากพื้นชั้นล่างของอาคาร

W h คือ

ผลรวมของผลคูณระหว่างน้ าหนักกับความสู งจากพื้นชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ n

n

จานวนชั้นทั้งหมดของอาคารที่อยูเ่ หนื อระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร

i =1

i i

คือ
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ในการคานวณออกแบบโครงสร้างอาคารที่มีรูปทรงตามที่ระบุในวรรคหนึ่ง ผูค้ านวณ
ออกแบบอาจใช้วิธีอื่นได้ แต่วิธีก ารคานวณออกแบบต้องเป็ นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบ
อาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง หรื อที่จดั ทาโดยส่ วนราชการหรื อ
นิ ติบุ คคลซึ่ งได้รับ ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ วิศวกรรมควบคุ ม ซึ่ งมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษาและลงลายมือชื่ อรับรองวิธีการ
คานวณนั้น
ข้ อ ๗ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเข้มของแผ่นดินไหว (Z) ของบริ เวณที่ ๑ ให้ใช้เท่ากับ
๐.๑๙ หรื อมากกว่า และบริ เวณที่ ๒ ให้ใช้เท่ากับ ๐.๓๘ หรื อมากกว่า
ข้ อ ๘ ตัวคูณเกี่ยวกับการใช้อาคาร (I) ให้ใช้ ดังต่อไปนี้
ชนิดของอำคำร
ค่ ำของ I
(๑) อาคารที่จาเป็ นต่อความเป็ นอยูข่ องสาธารณชน ตามข้อ ๓
๑.๕๐
(๒) อาคารที่เป็ นที่ชุมชนคนครั้งหนึ่ง ๆ ได้มากกว่าสามร้อยคน
๑.๒๕
(๓) อาคารอื่น ๆ
๑.๐๐
ข้ อ ๙ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของโครงสร้างอาคารที่รับแรงในแนวราบ (K) ให้ใช้ดงั ต่อไปนี้
ระบบและชนิดโครงสร้ ำงรับแรงในแนวรำบ
ค่ ำของ K
(๑) โครงสร้ างซึ่ งได้รับการออกแบบให้กาแพงรับแรงเฉื อน (Shear Wall) หรื อ
๑.๓๓
โครงแกงแนง (Braced Frame) ต้านแรงทั้งหมดในแนวราบ
(๒) โครงสร้างซึ่งได้รับการออกแบบให้โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียว
๐.๖๗
(Ductile Moment-Resisting Frame) ต้านแรงทั้งหมดในแนวราบ
(๓) โครงสร้างซึ่ งได้รับการออกแบบให้โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวร่ วมกับ
๐.๘๐
ก าแพงรั บ แรงเฉื อนหรื อโครงแกงแนงต้านแรงในแนวราบ โดยมี ข ้อก าหนด
ในการคานวณออกแบบ ดังนี้
(ก) โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนี ยวต้องสามารถต้านแรงในแนวราบได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๕ ของแรงในแนวราบทั้งหมด
(ข) กาแพงรับแรงเฉื อนหรื อโครงแกงแนงเมื่อแยกเป็ นอิสระจากโครงต้าน
แรงดัดที่มีความเหนียวต้องสามารถต้านแรงในแนวราบได้ท้ งั หมด
(ค) โครงต้า นแรงดัด ที่ มี ค วามเหนี ย วร่ ว มกับ ก าแพงรั บ แรงเฉื อ นหรื อ
โครงแกงแนงต้องสามารถต้านแรงในแนวราบได้ท้ งั หมด โดยสัดส่ วนของแรง
ที่กระทาต่อโครงสร้ างแต่ละระบบ ให้เป็ นไปตามสัดส่ วนความคงตัว(Rigidity)
โดยคานึงถึงการถ่ายเทของแรงระหว่างโครงสร้างทั้งสอง
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ระบบและชนิดโครงสร้ ำงรับแรงในแนวรำบ
(๔) หอถังน้ า รองรับด้วยเสาไม่นอ้ ยกว่า ๔ ต้น และมีแกงแนงยึดและไม่ได้ต้ งั
อยูบ่ นอาคาร
หมำยเหตุ ผลคูณระหว่างค่า K กับค่า C ให้ใช้ค่าต่าสุ ดเท่ากับ ๐.๑๒ และ
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ ๐.๒๕
(๕) โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวจากัดและโครงอาคารระบบอื่นๆ นอกจาก
โครงอาคารตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔)

ค่ ำของ K
๒.๕

๑.๐

ข้ อ ๑๐ คาบการแกว่ง ตามธรรมชาติ ข องอาคาร (T) ถ้า ไม่ ส ามารถค านวณหาคาบ
การแกว่งตามธรรมชาติของอาคารได้ถูกต้องโดยวิธีอื่น ให้คานวณตามสู ตร ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับอาคารทัว่ ไปทุกชนิดให้คานวณตามสู ตร
T=

0.09hn
D

(๒) สาหรับอาคารที่มีโครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียว ให้คานวณตามสู ตร
T = 0.10 N
hn
คือ ความสู งของพื้นอาคารชั้นสู งสุ ดวัดจากระดับพื้นดินมีหน่วยเป็ นเมตร
D
คือ ความกว้างของโครงสร้างของอาคารในทิศทางขนานกับแรง
แผ่นดินไหว มีหน่วยเป็ นเมตร
N
คือ จานวนชั้นของอาคารทั้งหมดที่อยูเ่ หนื อระดับพื้นดิน
ข้ อ ๑๑ ในการคานวณแรงแผ่นดิ นไหวที่ กระทาต่ออาคารหรื อส่ วนต่างๆ ของอาคาร
ค่าสัมประสิ ทธิ์ (C) ให้คานวณตามสู ตร ดังต่อไปนี้
C=

1
15 T

ถ้าคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ได้มากกว่า ๐.๑๒ ให้ใช้เท่ากับ ๐.๑๒
ข้ อ ๑๒ ค่าสัมประสิ ท ธิ์ ของการประสานความถี่ ธรรมชาติระหว่างอาคารและชั้นดิ น
ที่ต้ งั อาคาร (S) มีดงั ต่อไปนี้
ลักษณะของชั้นดิน
ค่ ำของ S
(๑) หิน
๑.๐
(๒) ดินแข็ง
๑.๒
(๓) ดินอ่อน
๑.๕
(๔) ดินอ่อนมาก
๒.๕
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“หิ น” หมายถึ ง หิ นทุ ก ลักษณะไม่ ว่าจะเป็ นหิ นคล้ายหิ นเชล (Shale) หรื อที่เป็ นผลึ ก
ตามธรรมชาติ หรื อดินลักษณะแข็งซึ่ งมีความลึกของชั้นดินไม่เกิน ๖๐ เมตร ที่ทบั อยูเ่ หนื อชั้นหิ น และ
ต้องเป็ นดินที่มีเสถียรภาพดี เช่น ทราย กรวด หรื อดินเหนียวแข็ง
“ดินแข็ง” หมายถึง ดินลักษณะแข็งซึ่ งมีความลึกของชั้นดินมากกว่า ๖๐ เมตร ที่ทบั อยู่
เหนือชั้นหิ น และต้องเป็ นดินที่มีเสถียรภาพดี เช่น ทราย กรวด หรื อดินเหนียวแข็ง
“ดินอ่อน” หมายถึง ดินเหนี ยวอ่อนถึ งดิ นเหนี ยวแข็งปานกลางที่หนามากกว่า ๙ เมตร
อาจจะมีช้ นั ทรายคัน่ อยูห่ รื อไม่ก็ได้
“ดินอ่อนมาก” หมายถึง ดิ นเหนี ยวอ่อนที่มีกาลังต้านทานแรงเฉื อนของดิ นในสภาวะ
ไม่ระบายน้ า (Undrained Shear Strength) ไม่มากกว่า ๒๔ กิโลปาสกาล (๒,๔๐๐ กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร)
และมี ค วามหนาชั้น ดิ น มากกว่า ๙ เมตร เช่ น สภาพดิ น ในท้องที่ ก รุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุ รี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
ถ้าผลคูณระหว่างค่า C กับค่า S มากกว่า ๐.๑๔ ให้ใช้เท่ากับ ๐.๑๔ เว้นแต่กรณี ดินอ่อน
มากถ้าผลคูณดังกล่าวมากกว่า ๐.๒๖ ให้ใช้เท่ากับ ๐.๒๖
ข้ อ ๑๓ ในการคานวณการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ดา้ นข้างระหว่างชั้นที่อยูต่ ิดกันของอาคาร
(Story Drift) ที่ เกิ ดจากแรงในแนวราบตามที่ระบุ ในข้อ ๖ (๑) และ (๒) การเคลื่อนตัว ดังกล่าวต้องไม่
เกินร้อยละ ๐.๕ ของความสู งระหว่างชั้น
ข้ อ ๑๔ อาคารที่ ได้รับใบอนุ ญาตหรื อได้รับ ใบรับ แจ้งการก่ อสร้ างหรื ออาคารที่ มีอยู่
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุ รยุทธ์ จุลานนท์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่บริ เวณ
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลเป็ นชั้ น ดิ น อ่ อ น จึ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด การขยายแรงสั่ น สะเทื อ นของ
แผ่นดิ นไหวทาให้อาคารในบริ เวณดังกล่ าวมีความเสี่ ยงภัยจากแผ่นดิ นไหวในระยะไกลประกอบกับ
พื้นที่ภาคใต้บางส่ วนของประเทศไทยตั้งอยูใ่ นบริ เวณรอยเลื่ อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ ย ซึ่ งมี
การสั่นสะเทือนอยูบ่ ่อยครั้งทาให้อาคารในบริ เวณดังกล่าวมีความเสี่ ยงภัยจากแผ่นดินไหว ประกอบกับ
หลัก เกณฑ์ ก ารรั บ น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้ นดิ นที่ รองรั บ อาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ครอบคลุมบริ เวณเสี่ ยงภัย
ดังกล่าว และไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อให้
เกิ ด ความปลอดภัย จึ ง สมควรขยายพื้ น ที่ ก ารควบคุ ม อาคารในบริ เวณดัง กล่ า ว รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง
หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ น้ าหนั ก ความต้า นทานความคงทนของอาคาร และพื้ น ดิ น ที่ ร องรั บ อาคาร
ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเสี ยใหม่ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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พระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓
------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นปี ที่ ๕๕ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัติน้ ี มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญ ญัติข้ ึ น ไว้โดยค าแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับในท้องที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เทศบาล
(๒) กรุ งเทพมหานคร
(๓) เมืองพัทยา
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๔๑ /๗ มีนาคม ๒๕๔๓
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(๔) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่ งรัฐมนตรี ประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๕) บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรื อถมดิน ถ้าการขุดดินหรื อ
ถมดินอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรื ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรี
จะประกาศกาหนดให้ใช้บ งั คับพระราชบัญญัติน้ ี ในท้องที่ อื่นนอกจากท้องที่ ตามวรรคหนึ่ งตามที่ เห็ นว่า
จาเป็ นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นประกาศไว้โดยเปิ ดเผยก่ อนวันใช้บ งั คับ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่ าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ ว่าการอาเภอหรื อกิ่ งอาเภอ ที่ทาการ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ที่ทาการกานัน และที่ทาการผูใ้ หญ่บา้ น แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ในประกาศ
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรื อทราย และอินทรี ยว์ ตั ถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็ นอยูต่ ามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทาแก่ พ้ืนดิ นเพื่อนาดิ นขึ้ นจากพื้นดิ น หรื อทาให้พ้ืนดิ นเป็ น
บ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรื อช่องว่างใต้พ้นื ดิน ที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทาใดๆ ต่อดินหรื อพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสู งขึ้นกว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริ เวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ ต้ งั และขอบเขตของที่ดิน
ที่จะขุดดินหรื อถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่อยูข่ า้ งเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้ แจงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ชนิ ดของดิ น ความลึ ก ของ
บ่ อดิ น ที่ จะขุดดิ น หรื อความสู งของเนิ นดิ นที่ จะถมดิ น ความลาดเอี ยงของบ่ อดิ น หรื อเนิ น ดิ น ระยะห่ าง
จากขอบบ่อดินหรื อเนิ นดินถึงที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้ องกันการพังทลายของดินหรื อ
สิ่ งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรื อถมดิน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(๓) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
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(๔) ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
(๕) หัวหน้าผูบ้ ริ หารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้นกาหนดให้เป็ นราชการส่ วนท้องถิ่น สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
(๖) นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สาหรับในเขตท้องที่อื่น นอกจาก (๑) ถึง (๕)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
“พนัก งานเจ้า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ซ่ ึ งเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ง ให้ ป ฏิ บ ัติ ก าร
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ ี มิให้ใช้บงั คับแก่การขุดดิ นและถมดิ นซึ่ งกระทาได้ โดยอาศัย
อานาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กาหนดมาตรการในการป้ องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการพังทลายของดิ นหรื อสิ่ งปลูกสร้ างตลอดจน การอื่น
ที่จาเป็ นเพื่อปฏิ บ ตั ิ ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ ี ให้รัฐ มนตรี โ ดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออก
กฎกระทรวงกาหนด
(๑) บริ เวณห้ามขุดดินหรื อถมดิน
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรื อเนิ นดินตามชนิ ดของดินความลึกและ
ขนาดของบ่อดิ นที่ จะขุดดิ น ความสู งและพื้นที่ ของเนิ นดิ นที่ จะถมดิ น และระยะห่ างจากขอบบ่อดิ นหรื อ
เนินดินถึงเขตที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
(๓) วิธีการป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุม้ ครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรื อถมดิน
มาตรา ๗ ในกรณี ที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่ องใดตามมาตรา ๖ แล้วให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็ นกรณี ตามมาตรา ๘
ในกรณี ที่ยงั มิได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่ องใดตามมาตรา ๖ ให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นกาหนดเรื่ องนั้นได้
ในกรณี ที่ ไ ด้มี ก ารออกข้อบัญ ญัติท ้องถิ่ นก าหนดเรื่ องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่ อมามี
การออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่ อ งนั้น ให้ ข ้อ ก าหนดของข้อ บัญ ญัติ ท ้อ งถิ่ น ในส่ ว นที่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ
กฎกระทรวงเป็ นอัน ยกเลิ ก และให้ ข ้ อ ก าหนดของข้อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ในส่ ว นที่ ไ ม่ ข ัด หรื อแย้ง กั บ
กฎกระทรวงยังคงใช้บงั คับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ตอ้ งไม่เกิน
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
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การยกเลิกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดาเนิ นการที่ได้
กระทาไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้น
มาตรา ๘ ในกรณี ที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่ องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นในเรื่ องนั้นได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นกาหนดรายละเอียดในเรื่ องนั้นเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง โดยไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(๒) เป็ นการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นกาหนดเรื่ องนั้นขัดหรื อแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่ าว
เนื่องจากมีความจาเป็ นหรื อมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
การออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บงั คับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็ นชอบหรื อไม่ให้ความเห็ นชอบในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่ นตาม (๒) ให้เสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็ นชอบ
ให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้นไม่เสร็ จภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม
ให้ ถื อ ว่ า คณะกรรมการได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในข้อ บัญ ญั ติ ท ้อ งถิ่ น นั้ นแล้ ว และให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น เสนอรั ฐมนตรี เพื่ อสั่ งการต่ อไป ถ้ารั ฐมนตรี ไม่ สั่ งการภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ วนั ที่ ได้รับ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นนั้นให้ถือว่ารัฐมนตรี ได้อนุมตั ิตามวรรคสอง
มาตรา ๙ การแจ้งหรื อการส่ งคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ทาเป็ น
หนังสื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับให้ผแู ้ จ้ง ผูข้ ุดดิน ผูถ้ มดิน เจ้าของที่ดินหรื อตัวแทน แล้วแต่กรณี
ณ ภูมิลาเนาของผูน้ ้ นั หรื อจะทาเป็ นหนังสื อและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่ อรับแทนการส่ งทางไปรษณี ยก์ ็ได้
ในกรณี ที่ไม่อาจดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งได้ ให้ปิดประกาศสาเนาหนังสื อแจ้งหรื อคาสั่ง
แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ บริ เวณที่มีการขุดดินหรื อถมดิน และให้ถือว่าผูแ้ จ้ง ผูข้ ุดดิน
ผูถ้ มดิน เจ้าของที่ดิน หรื อตัวแทน ได้ทราบคาสั่งนั้น เมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้มีการปิ ดประกาศ
ดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และมีอานาจ
ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี และกาหนดกิจการอื่น
เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

596

หมวด ๑
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ”
ประกอบด้วยอธิ บดีกรมโยธาธิ การและผังเมือง*เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกรมทรัพยากรธรณี ผูแ้ ทน
กรมที่ดิน ผูแ้ ทนกรมพัฒนาที่ดิน ผูแ้ ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแ้ ทนกรมศิลปากร ผูแ้ ทนสานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม* ผูแ้ ทนกรมการผังเมือง ผูแ้ ทนสภาวิศวกร และผูแ้ ทนสภา
สถาปนิ กแห่ งละหนึ่ งคน และผูท้ รงคุณวุฒิอีกไม่เกิ นสี่ คนซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้ง เป็ นกรรมการและให้หวั หน้า
สานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง* เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖
(๒) ให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี มี ก ารแต่ ง ตั้งกรรมการในระหว่างที่ ก รรมการซึ่ ง แต่ งตั้ง ไว้แล้วยังมี วาระอยู่ใ น
ตาแหน่ งไม่ ว่าจะเป็ นการแต่ งตั้งเพิ่ ม ขึ้ นหรื อแต่ งตั้งแทนตาแหน่ งที่ ว่าง ให้ผูไ้ ด้รับ การแต่ งตั้งนั้น อยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่ งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณา หรื อปฏิบตั ิการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้ขอ้ เท็จจริ ง คาอธิบายคาแนะนาหรื อความเห็นได้
ให้นามาตรา ๑๕ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๒
การขุดดิน
มาตรา ๑๗ ผูใ้ ดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรื อ
มีพ้ื นที่ ป ากบ่ อดิ นเกิ นหนึ่ งหมื่ นตารางเมตร หรื อมี ความลึ กหรื อพื้ นที่ ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นประกาศ
กาหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ นตามแบบที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมู ล
ดังต่อไปนี้
(๑) แผนผังบริ เวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริ เวณข้างเคียง
(๓) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(๕) ระยะเวลาทาการขุดดิน
(๖) ชื่อผูค้ วบคุมงานซึ่ งจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๗) ที่ต้ งั สานักงานของผูแ้ จ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการขุดดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าผูแ้ จ้งได้ดาเนิ นการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ ผนู ้ ้ นั ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง และให้ผแู ้ จ้งเริ่ มต้นทาการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับใบรับแจ้ง
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ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผแู ้ จ้งได้รับแจ้ง
ให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่ งเป็ น
อันสิ้ นผล
ถ้าผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ กาหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผแู ้ จ้งภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผูไ้ ด้รับใบรับแจ้งต้องเสี ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็ นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนั้น
มาตรา ๑๙ ในระหว่างการขุดดิน ผูข้ ดุ ดินตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผัง บริ เวณ
และรายการไว้ที่สถานที่ขดุ ดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
ถ้าใบรับแจ้งชารุ ด สู ญหาย หรื อถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผขู้ ุดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับ
ใบแทนใบรั บ แจ้งต่ อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ วนั ที่ ท ราบถึ ง การช ารุ ดสู ญ หายหรื อ
ถูกทาลายดังกล่าว
มาตรา ๒๐ ผูข้ ดุ ดินตามมาตรา ๑๗ ต้องทาการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖
มาตรา ๒๑ ผูข้ ุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรื อตัวแทนให้ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๐
และต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรื อตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการที่จา้ งหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็ นเหตุคุม้ ครอง
การขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรื อต่อสภาพแวดล้อม ผูข้ ดุ ดินไม่วา่ จะเป็ น
เจ้าของที่ดิน ผูค้ รอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรื อตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่
จะมีเหตุที่ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
มาตรา ๒๓ การขุดบ่อน้ าใช้ที่มีพ้ืนที่ ปากบ่อไม่เกิ นสี่ ตารางเมตร ผูข้ ุดดิ นไม่ตอ้ งแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๒๔ การขุดดิ นโดยมีความลึ กจากระดับพื้นดิ นไม่เกิ นสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้
แนวเขตที่ ดินของผูอ้ ื่ น ในระยะน้อยกว่าสองเท่ าของความลึ ก ของบ่ อดิ นที่ จะขุดดิ น ต้องจัดการป้ องกัน
การพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา
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มาตรา ๒๕ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์ หรื อแร่ ที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจหรื อทางการศึกษาในด้านธรณี วิทยา ให้ผขู้ ุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรื อมาตรา ๒๔
หยุดการขุดดิ นในบริ เวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่พบ
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรื อกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วนในกรณี
เช่นนี้ ให้ผขู ้ ดุ ดินปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

หมวด ๓
การถมดิน
มาตรา ๒๖ ผูใ้ ดประสงค์จะท าการถมดิ นโดยมี ความสู งของเนิ นดิ นเกิ นกว่าระดับ ที่ ดิน
ต่างเจ้าของที่อยู่ขา้ งเคียง และมีพ้ืนที่ของเนิ นดิ นไม่เกิ นสองพันตารางเมตร หรื อมีพ้ืนที่ตามที่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดิน
ที่อยูข่ า้ งเคียงหรื อบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดิ น ที่ มี พ้ื น ที่ เกิ น สองพัน ตารางเมตร หรื อมี พ้ื น ที่ เกิ น กว่าที่ เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น
ประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ งต้องแจ้งการถมดิ นนั้น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ถ้าผูแ้ จ้งได้ดาเนิ นการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วนั ที่ ได้รับแจ้ง และให้ผูแ้ จ้งเริ่ มต้นท าการถมดิ นตามที่ ได้แจ้งไว้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ ได้รับใบรั บแจ้ง ให้นา
บทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ผูถ้ มดินตามมาตรา ๒๖ ต้องทาการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๖
มาตรา ๒๘ ผูถ้ มดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรื อตัวแทนให้ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๗
และต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรื อตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการที่จา้ งหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
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หมวด ๔
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
มาตรา ๒๙ ผูใ้ ดได้รับ ความเสี ยหายหรื อมี เหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่าอาจได้รับ ความเสี ย หาย
จากการขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น อัน ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรื อ มาตรา ๒๗ มี สิ ท ธิ ร้องขอให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรื อถมดินนั้นได้
เมื่อได้รับคาร้องขอตามวรรคหนึ่ ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบสถานที่ขุดดิ นหรื อถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความ
เสี ยหายได้เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรื อถมดินนั้น ให้มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อสั่งให้ผขู ้ ดุ ดิน
ผูถ้ มดิน หรื อเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรื อถมดินหรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นหรื อจัดการ
แก้ไขการขุดดินหรื อถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงผูซ้ ่ ึ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย
มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗
หรื อการถมดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎกระทรวงหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นหรื อ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนถึ งพระอาทิตย์ตกหรื อใน
ระหว่างเวลาทาการ และให้ผขู้ ดุ ดิน ผูถ้ มดินหรื อตัวแทนหรื อเจ้าของที่ดินอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรื อการถมดินได้ก่อหรื ออาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคาสั่งให้ผู ้
ขุดดิน ผูถ้ มดิน หรื อเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรื อการถมดินหรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
หรื อจัดการแก้ไขการขุดดิ นหรื อการถมดิ นนั้นแล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจออกคาสั่ง
เป็ นหนังสื อตามที่เห็นว่าจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรื อระงับความเสี ยหายนั้นได้
ในกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีคาสั่งเป็ นหนังสื อให้ผูข้ ุดดิ น ผูถ้ มดิ นหรื อ
เจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรื อการถมดิน หรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นหรื อจัดการแก้ไข
การขุด ดิ น หรื อถมดิ น นั้น ตามที่ เห็ น ว่าจาเป็ นได้ แล้วรายงานให้ เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ทราบทัน ที ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่ นเห็ นชอบด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคาสั่งสั่งให้บุคคล ดังกล่าวปฏิ บตั ิตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
และให้ถือว่าคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ตน้
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสื อสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็ นอันสิ้ นผล
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มาตรา ๓๒ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในการปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๓๔ ผูข้ ุดดิน ผูถ้ มดิน หรื อเจ้าของที่ดินผูใ้ ดไม่พอใจคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรื อ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง ให้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดัง กล่ า ว
ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบคาสั่ง
ในกรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นผูอ้ อกคาสั่งตามวรรคหนึ่ งในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ไม่ เป็ นการทุ เลาการบัง คับ ตามค าสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่ น ถ้าผูอ้ ุทธรณ์ ประสงค์จะขอทุ เลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ให้ยื่น
ค าขอทุ เลาพร้ อ มอุ ท ธรณ์ ในกรณี เช่ น นี้ ผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด หรื อ คณะกรรมการจะอนุ ญ าตให้ ทุ เลา
โดยมีเงื่อนไขหรื อไม่ก็ได้ หรื อจะสั่งให้วางเงินหรื อหลักทรัพย์ประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้
ให้ ผู ้ว่า ราชการจัง หวัด หรื อ คณะกรรมการ แล้ว แต่ ก รณี พิ จ ารณาค าวินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์
ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด

หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๕ ผูใ้ ดทาการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรื อทาการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรื อมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่
กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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หากการกระท าตามวรรคหนึ่ งเกิ ดขึ้ นในบริ เวณห้ามขุดดิ นหรื อถมดิ นตามมาตรา ๖ (๑)
ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดไม่ป ฏิ บ ตั ิต ามมาตรา ๒๐ หรื อ มาตรา ๒๗ ต้อ งระวางโทษปรั บ ไม่เกิ น
สามหมื่นบาทและปรับเป็ นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๓๗ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบตั ิการตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๓๙ ผูข้ ุดดิ นผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหนึ่ งเดื อน
หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดได้รับคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรื อการถมดินตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรื อมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้น ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดได้รับคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จดั การป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
หรื อจัดการแก้ไขการขุดดินหรื อถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรื อมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง
ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็ นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีนอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสองให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรี ยบเทียบปรับผูต้ อ้ งหาได้เมื่อผูต้ อ้ งหาได้ชาระ
ค่าปรับตามจานวนที่เปรี ยบเทียบภายในสามสิ บวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่หา้ งหุ น้ ส่ วน บริ ษทั หรื อนิติบุคคลอื่นกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
กรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการกระทาอันเป็ นความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่บญั ญัติ
ไว้สาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ การกระทานั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรื อยินยอมด้วย
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์
ที่อยูใ่ กล้ชิดหรื อติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกิ ดขึ้นและได้รับความเสี ยหาย เนื่ องจากการกระทา
ความผิดนั้น เป็ นผูเ้ สี ยหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๕ ผูใ้ ดขุด ดิ น หรื อ ถมดิ น อัน มี ล กั ษณะที่ ต อ้ งแจ้ง ต่อ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี มีผลใช้บงั คับในท้องที่ ใด ให้ปฏิ บตั ิตามมาตรา ๑๗ หรื อ
มาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีมีผลใช้บงั คับในท้องที่น้ นั และเมื่อได้
ดาเนินการแล้วให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรื อถมดิน
(๒) ค่าคัดสาเนาหรื อถ่ายเอกสาร
ค่ าใช้ จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่
ขุดดินหรื อถมดิน
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขดุ ดินหรื อถมดิน

ฉบับละ
หน้าละ

๒,๐๐๐
๕

บาท
บาท

ให้จ่ายเท่าที่จาเป็ นและใช้จ่ายไปจริ ง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็ นตามระเบียบของ
ทางราชการแก่ผไู ้ ปทางานเท่าอัตรา
ของทางราชการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบนั มีการขุดดินเพื่อนาดินไปถม
พื้ น ที่ ที่ ท าการก่ อ สร้ างที่ อ ยู่อ าศัย หรื อเพื่ อ กิ จ การอื่ น อย่า งกว้า งขวาง แต่ ก ารขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น ดังกล่ า ว
ยัง ไม่ เป็ นไปโดยถู ก ต้อ งตามหลัก วิ ช าการจึ ง อาจก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายแก่ ท รั พ ย์สิ น และความปลอดภัย
ของประชาชนได้ สมควรให้มี กฎหมายว่าด้วยการขุดดิ นและถมดิ นเพื่ อให้ก ารขุดดิ นหรื อถมดิ นในเขต
เทศบาล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่นตามที่ กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ซึ่ งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาและบริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่
อื่นที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดเป็ นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี
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*พระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้ องกับการโอนอานาจหน้ าที่ของส่ วนราชการให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒
มาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคาว่า “กรมโยธาธิการ”
เป็ น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
และคาว่า “ผูแ้ ทนสานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม” เป็ น“ผูแ้ ทนสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่ งได้มีการตราพระราช
กฤษฎี ก าโอนกิ จการบริ หารและอานาจหน้าที่ ข องส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่ องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติให้โอนอานาจหน้าที่ ของ
ส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผดู ้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่
โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักการที่ ป รากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎี กาดังกล่ าว จึ งสมควรแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพื่อให้ผเู ้ กี่ ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่ ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิ จของส่ วนราชการหรื อ
ผูร้ ั บ ผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็ นของหน่ วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญ ญัติของกฎหมาย
ให้มีการเปลี่ยนชื่ อส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการให้ตรงกับ
การโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่ ม ผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการให้ ตรงตามภารกิ จที่ มี ก ารตัดโอน
จากส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่ วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่ งเป็ นการ
แก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘
-------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
เป็ นปี ที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึ นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้ว ในพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อซึ่งขัด หรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริ มทรัพย์อนั เป็ นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิ ด
เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินรกร้ างว่างเปล่า และที่ดินซึ่ งมีผเู ้ วนคืนหรื อทอดทิ้งหรื อกลับมาเป็ นของแผ่นดิ น
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๕๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๕ มีนาคม ๒๕๑๘
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(๒) อสังหาริ มทรัพย์สาหรับพลเมืองใช้หรื อสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน
เป็ นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ
ส่ วนอสังหาริ มทรั พ ย์ข องรั ฐวิส าหกิ จที่ เป็ นนิ ติบุ คคลและขององค์การปกครองท้องถิ่ น
ไม่ถือว่าเป็ นที่ราชพัสดุ
มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ราชพัสดุ
บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มาโดยการเวนคืนหรื อการแลกเปลี่ยนหรื อ
โดยประการอื่ น ให้ ก ระทรวงการคลัง เข้า ถื อ กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ร าชพัส ดุ น้ ั น ทั้ง นี้ ยกเว้น ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ ม า
โดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการที่ราชพัสดุ ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นประธาน ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นรองประธาน ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิ บ ดีก รมที่ดิน อธิ บดีก รมโยธาธิ ก ารและผังเมือง*เป็ นกรรมการ อธิ บ ดี
กรมธนารัก ษ์เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร และผู อ้ านวยการกองรัก ษาที ่ห ลวง กรมธนารัก ษ์เ ป็ น
กรรมการและผูช้ ่ วยเลขานุ การ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการปกครอง
ดูแล บารุ งรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ให้ตราเป็ นกฎกระทรวง
มาตรา ๗ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่งจานวน
ของกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง ให้มี เสี ย งหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ ากัน ให้ ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๘ การโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้กระทาโดยพระราชบัญญัติ ส่ วนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ราชพัสดุอื่น
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุแนบท้ายด้วย
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มาตรา ๙ ที่ราชพัสดุ เฉพาะที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ เมื่อเลิกใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้น หรื อเมื่อสิ้ นสภาพการเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว
หรื อที่ราชพัสดุที่ทางราชการหวงห้ามไว้และทางราชการไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่อไป ให้ถอนสภาพการ
เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรื อถอนการหวงห้ามแล้วแต่กรณี โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา และให้มี
แผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย
มาตรา ๑๐ ในระหว่างที่ยงั มิได้ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๖
และมาตรา ๘ ให้ใช้ระเบียบการปกครองและจัดประโยชน์ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้างราชพัสดุ พุทธศักราช ๒๔๘๕
บังคับต่อไปจนกว่าจะได้ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเท่าที่ไม่ขดั กับพระราชบัญญัติน้ ี
แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๑๑ บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม ได้มาโดยกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการแลกเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ กบั เอกชน หรื อโดยประการอื่น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ ให้โอนมาเป็ นของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากปั จจุบนั นี้ ไม่มีกฎหมายว่าด้วย
การปกครองดูแลรักษาที่ราชพัสดุให้เป็ นไปโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ทาให้เกิดปั ญหายุง่ ยาก
ในทางปฏิบตั ิหลายประการ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบี ยบที่ ราชพัสดุ ข้ ึ นโดยเฉพาะ โดยให้
กระทรวงการคลังมี อานาจหน้าที่ เกี่ ยวกับ การนี้ เพื่ อการประหยัดและขจัดปั ญหางานซ้ าและซ้อนกัน จึง
จาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ีข้ ึน
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พระราชกฤษฎี ก าแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การโอนอ านาจหน้ า ที่ ข องส่ วนราชการให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒
มาตรา ๖๑ ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้แก้ไขคา ว่า “ผูอ้ านวยการสานัก
ผังเมือง” เป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่ งได้มีการตราพระราช
กฤษฎี ก าโอนกิ จการบริ หารและอานาจหน้าที่ ข องส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม นั้น แล้ว และเนื่ อ งจากพระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า วได้บ ัญ ญัติ ใ ห้ โอนอ านาจหน้ า ที่
ของส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผดู ้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการ
ใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุ มตั ิให้
เป็ นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎี กาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดย
ไม่ตอ้ งไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่วา่ ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่ วนราชการหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็ นของหน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มี
การเปลี่ ยนชื่ อส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่ งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของส่ วนราชการให้ตรงกับ
การโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่ ม ผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการให้ ตรงตามภารกิ จที่ มี ก ารตัดโอน
จากส่ วนราชการเดิ มมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่ วนราชการเดิ ม ที่ มี การยุบ เลิ ก แล้ว ซึ่ งเป็ น
การแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดนิ
พ.ศ. ๒๕๔๓
-----------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นปี ที่ ๕๕ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
พระราชบัญญัติน้ ี มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติข้ ึ นไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓"
มาตรา ๒*พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
*[รก.๒๕๔๓/๔๕ก/๑/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓]
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับ ที่ ๒๘๖ ลงวัน ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน
พ ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
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"การจัดสรรที่ดิน" หมายความว่า การจาหน่ ายที่ ดินที่ได้แบ่งเป็ นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่
สิ บแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็ นการแบ่งจากที่ ดินแปลงเดี ยวหรื อแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน
โดยได้รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์เป็ นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดาเนิ นการดังกล่าวที่ได้มี
การแบ่ งที่ ดินเป็ นแปลงย่อยไว้ไม่ ถึงสิ บ แปลงและต่อมาได้แบ่งที่ ดิน แปลงเดิ ม เพิ่ มเติ มภายในสามปี เมื่ อ
รวมกันแล้วมีจานวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย
"สิ ทธิในที่ดิน" หมายความว่า กรรมสิ ทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิ ทธิ ครอบครองด้วย
"ใบอนุญาต" หมายความว่า ใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน
"ผูจ้ ดั สรรที่ดิน" หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดินและให้หมายความ
รวมถึงผูร้ ับโอนใบอนุญาตด้วย
"ผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรร" หมายความว่า ผูท้ าสัญญากับผูจ้ ดั สรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดินจัดสรร
และให้หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนสิ ทธิ ในที่ดินคนต่อไปด้วย
"บริ การสาธารณะ" หมายความว่า การให้บริ การหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกในโครงการ
จัดสรรที่ดินที่กาหนดไว้ในโครงการที่ขออนุ ญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๔)
"คณะกรรมการ" หมายความว่ า คณะกรรมการจัด สรรที่ ดิ น กรุ งเทพมหานครและ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการในการจดทะเบียน
สิ ทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
"รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ ีมิให้ใช้บงั คับแก่
(๑) การจัดสรรที่ดินของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถิ่น
หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ทาการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
(๒) การจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ให้ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี และ
ให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี และกาหนดกิจการอื่น
เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
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หมวด ๑
คณะกรรมการจัดสรรทีด่ ิน
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นประธานกรรมการ อัย การสู งสุ ด เลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค เลขาธิ ก ารส านัก งาน
นโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม อธิ บดีกรมการปกครอง อธิ บดีกรมการผังเมือง อธิ บดีกรมชลประทาน อธิ บดี
กรมโยธาธิ ก าร และผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก หกคนซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ง จากผู ้มี ค วามรู ้ ความสามารถ หรื อ
ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ การผังเมือง การบริ หารชุมชน หรื อกฎหมาย เป็ นกรรมการ
และอธิบดีกรมที่ดินเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ แต่ งตั้งจากผูแ้ ทนภาคเอกชนซึ่ งเป็ นผูด้ าเนิ น
กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๘ คณะกรรมการจัดสรรที่ ดิ น กลางมี อ านาจหน้า ที่ ก ากับ ดู แ ลการจัด สรรที่ ดิ น
โดยทัว่ ไป รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
(๓)ให้ความเห็นชอบข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอ
ตามมาตรา ๑๔ (๑)
(๔)กาหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อให้ผขู ้ อใบอนุญาต
ทาการจัดสรรที่ดินใช้ในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๕)วินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคาร้องหรื อคาอุทธรณ์ของ
ผูข้ อใบอนุญาตทาการจัดสรรที่ดินหรื อผูจ้ ดั สรรที่ดิน
(๖) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่น
ระเบียบตาม (๒) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รับ แต่งตั้งอี กได้ แต่จะดารงตาแหน่ งเกิ นสองวาระ
ติดต่อกันมิได้
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มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้
จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรี ให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย บกพร่ องหรื อไม่สุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรี อาจแต่งตั้ง
ผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการแทนได้ และให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งดารงตาแหน่ งแทนอยู่ในตาแหน่ งเท่ากับวาระที่ เหลื ออยู่
ของผูซ้ ่ ึงตนแทน
มาตรา ๑๒ การประชุ มคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลาง ถ้าประธานกรรมการไม่ม าประชุ ม
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ยงข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ยงหนึ่ ง
ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดดังนี้
(๑) ในกรุ งเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุ งเทพมหานครประกอบด้วย
อธิ บ ดี ก รมที่ ดิน หรื อ รองอธิ บ ดี ก รมที่ ดิน ซึ่ งอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น มอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทน
ส านักงานอัยการสู งสุ ด ผูแ้ ทนกรุ งเทพมหานคร ผูแ้ ทนกรมการผังเมื อง ผูแ้ ทนกรมชลประทาน ผูแ้ ทน
สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม และผูท้ รงคุณวุฒิอีกสี่ คน ซึ่ งปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็ น
กรรมการ และผูแ้ ทนกรมที่ดินเป็ นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในจัง หวัดอื่ น ให้ มี คณะกรรมการจัดสรรที่ ดิ น จังหวัด ประกอบด้วย ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดหรื อรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดซึ่ งผูว้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด
ซึ่งเป็ นหัวหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผังเมืองจังหวัด โยธาธิการจังหวัด ผูแ้ ทนกรมชลประทาน
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นายกองค์ ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด และผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก สี่ คน ซึ่ งปลั ด กระทรวงมหาดไทยแต่ ง ตั้ง
เป็ นกรรมการ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี ที่ เป็ นการพิ จารณาหรื อ อนุ ม ัติ เกี่ ย วกับ การจัดสรรที่ ดิน ที่ ต้ งั อยู่ใ นเขตองค์ก าร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นใด ให้ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นแห่ งนั้นเป็ นกรรมการร่ วมด้วย
แห่งละหนึ่งคน
การแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง
จากภาคเอกชนซึ่ งไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั สรรที่ ดิน และเป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ หรื อประสบการณ์ ในด้าน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ การผังเมือง การบริ หารชุมชน หรื อกฎหมาย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมี อ านาจหน้ า ที่ ก ากับ ดู แ ลการจัด สรรที่ ดิ น ภายในจัง หวัด
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ออกข้อกาหนดเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดินโดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง
(๒) พิจารณาเกี่ ยวกับคาขออนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาตหรื อการเพิก
ถอนการโอนใบอนุญาตให้จดั สรรที่ดิน
(๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ ดินเพื่ อให้เป็ นไปตามแผนผัง โครงการ หรื อวิธีการที่ได้รับ
อนุญาต
(๔) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่น
ข้อกาหนดตาม (๑) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๑๕ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
และคณะกรรมการ มีอานาจเรี ยกเป็ นหนังสื อให้บุคคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริ ง คาอธิ บาย ความเห็น คาแนะนา
ทางวิชาการ หรื อให้ส่งเอกสารหรื อข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน หรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร
ที่ดินตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๖ การออกข้อกาหนดเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้คณะกรรมการ
ก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารจัด ท าแผนผัง โครงการ และวิธี ก ารในการจัด สรรที่ ดิ น เพื่ อประโยชน์ เกี่ ย วกับ
การสาธารณสุ ข การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณูปโภค
และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่ จาเป็ นในการจัดสรรที่ ดินให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ ของจังหวัดนั้น
โดยให้กาหนดเงื่อนไขในสิ่ งต่อไปนี้ดว้ ย คือ
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(๑) ขนาดความกว้างและความยาวต่าสุ ด หรื อเนื้ อที่ จานวนน้อยที่สุดของที่ดินแปลงย่อย
ที่จะจัดสรรได้
(๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่ าง ๆ ทางเดิ น และทางเท้าในที่ ดิ น จัดสรร
ทั้งหมด รวมทั้งการต่อเชื่อมกับถนนหรื อทางสายนอกที่ดินจัดสรร
(๓) ระบบการระบายน้ า การบาบัดน้ าเสี ย และการกาจัดขยะสิ่ งปฏิกลู
(๔) ระบบและมาตรฐานของสาธารณู ป โภคและบริ การสาธารณะที่ จาเป็ นต่อการรั กษา
สภาพแวดล้อม การส่ งเสริ มสภาพความเป็ นอยู่ และการบริ หารชุมชน
มาตรา ๑๗ ให้ น ามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้ บ ั ง คับ แก่
คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและ
คณะกรรมการมี อานาจแต่ งตั้งคณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเพื่ อ ให้ พิ จารณาหรื อ กระท า
การอย่างใดตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรื อคณะกรรมการมอบหมายได้ เว้นแต่การดาเนิ นการ
ตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒)
คณะอนุกรรมการและบุคคลซึ่ งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรื อคณะกรรมการแต่งตั้ง
มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรื อคณะกรรมการในกิจการที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ให้นามาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ในการปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิ นกลาง
คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และบุคคลซึ่ งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

หมวด ๒
การขออนุญาตจัดสรรทีด่ ิน
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดทาการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๒ ผูใ้ ดขอแบ่งแยกที่ดินเป็ นแปลงย่อยมีจานวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปและไม่อาจแสดง
ให้เป็ นที่เชื่ อได้วา่ มิใช่เป็ นการแบ่งแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผูข้ อดาเนิ นการ
ยื่น ค าขอท าการจัดสรรที่ ดิ น และรอการดาเนิ น การเรื่ องการแบ่ ง แยกที่ ดิน ไว้ก่ อน หากผูข้ อไม่ เห็ น ด้วย
ให้มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในกาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ให้ ค ณะกรรมการวินิ จฉัยอุ ท ธรณ์ ภายในก าหนดสี่ สิ บ ห้ าวัน นับ แต่ วนั ที่ ค ณะกรรมการ
ได้รับอุทธรณ์ ถ้าคณะกรรมการมิได้มีคาวินิจฉัยภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
เรื่ องการแบ่งแยกที่ดินนั้นต่อไป
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็ นประการใดแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยเป็ นหนังสื อ
ให้ ผูอ้ ุ ท ธรณ์ ท ราบภายในเจ็ด วัน นับ แต่ ว นั ที่ ค ณะกรรมการมี ค าวิ นิ จ ฉัย ค าวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการ
ให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๒๓ ผูใ้ ดประสงค์จะทาการจัดสรรที่ดินให้ยนื่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซ่ ึ งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) โฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ที่มีชื่อผูข้ อใบอนุ ญาตทาการจัดสรร
ที่ ดิ น เป็ นผู้มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โดยที่ ดิ น นั้ น ต้อ งปลอดจากบุ ริ ม สิ ท ธิ ใ ด ๆ เว้น แต่ บุ ริ ม สิ ท ธิ ใ นมู ล ซื้ อ ขาย
อสังหาริ มทรัพย์
(๒) ในกรณี ที่ที่ดินที่ขอทาการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิ ทธิ ในมูลซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
ภาระการจานอง ให้แสดงบันทึกความยินยอมให้ทาการจัดสรรที่ดินของผูท้ รงบุริมสิ ทธิ หรื อผูร้ ับจานองและ
จานวนเงินที่ผทู ้ รงบุริมสิ ทธิ หรื อผูร้ ับจานองจะได้รับชาระหนี้ จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง และต้องระบุ
ด้วยว่าที่ดินที่เป็ นสาธารณูปโภคหรื อที่ดินที่ใช้เพื่อบริ การสาธารณะไม่ตอ้ งรับภาระหนี้บุริมสิ ทธิ หรื อจานอง
ดังกล่าว
(๓) แผนผัง แสดงจ านวนที่ ดิ น แปลงย่อ ยที่ จ ะขอจัด สรรและเนื้ อ ที่ โ ดยประมาณของ
แต่ละแปลง
(๔) โครงการปรับปรุ งที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณู ปโภคและบริ การสาธารณะ
รวมทั้งการปรับปรุ งอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่ น โดยแสดงแผนผัง รายละเอี ยดและรายการก่อสร้ าง
ประมาณการค่ าก่ อสร้ าง และก าหนดเวลาที่ จะจัดท าให้แล้วเสร็ จ ในกรณี ที่ ได้มี ก ารปรับปรุ งที่ ดิน ที่ ขอ
จัดสรรหรื อได้จดั ทาสาธารณู ป โภคหรื อบริ การสาธารณะแล้วเสร็ จทั้งหมดหรื อบางส่ วนก่ อนขอท าการ
จัดสรรที่ดิน ให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างที่ได้จดั ทาแล้วเสร็ จนั้นด้วย
(๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบารุ งรักษาสาธารณูปโภค
(๖) วิธีการจาหน่ายที่ดินจัดสรรและการชาระราคาหรื อค่าตอบแทน

618
(๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
(๘) แบบสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินจัดสรร
(๙) ที่ต้ งั สานักงานของผูข้ อใบอนุญาตทาการจัดสรรที่ดิน
(๑๐) ชื่อธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนด ซึ่ งจะเป็ น
ผู ้ค้ า ประกัน การจัด ให้ มี ส าธารณู ป โภคหรื อ บริ ก ารสาธารณะหรื อ การปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และค้ า ประกัน
การบารุ งรักษาสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็ นสมควรอนุ ญาตให้ผูใ้ ดทาการจัดสรรที่ ดินและ
ผูน้ ้ นั ยังมิ ได้จดั ให้มีสาธารณู ปโภคหรื อบริ การสาธารณะหรื อการปรับปรุ งที่ ดินหรื อดาเนิ นการยังไม่แล้ว
เสร็ จตามแผนผังและโครงการ คณะกรรมการจะต้องให้ผูข้ อใบอนุ ญาตทาการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคาร
หรื อสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนดมาทาสัญญาค้ าประกันกับคณะกรรมการว่า ถ้า
ผูข้ อใบอนุ ญาตทาการจัดสรรที่ดินไม่จดั ให้มีสาธารณู ปโภคหรื อบริ การสาธารณะ หรื อการปรับปรุ งที่ดินให้
แล้วเสร็ จตามแผนผัง โครงการ และกาหนดเวลาที่ ได้รับอนุ ญาตไว้ หรื อมีกรณี ที่เชื่ อได้ว่าจะไม่แล้วเสร็ จ
ภายในก าหนดเวลาตามที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าต ธนาคารหรื อ สถาบัน การเงิ น ผูค้ ้ า ประกัน ต้อ งช าระเงิ น ให้ แ ก่
คณะกรรมการตามจานวนที่ ค ณะกรรมการก าหนดไว้ในสั ญ ญาค้ าประกันภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการ
กาหนด เพื่อคณะกรรมการจะได้ใช้เงินนั้นในการดาเนิ นการจัดให้มีสาธารณู ปโภคหรื อบริ การสาธารณะ
หรื อปรับปรุ งที่ดินนั้นให้แล้วเสร็ จตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุ ญาต และถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่ผคู ้ ้ า
ประกันโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผคู ้ ้ าประกันรับไปดาเนิ นการจัดให้มีสาธาณู ปโภคหรื อ
บริ การสาธารณะหรื อปรับปรุ งที่ดินให้แล้ว เสร็ จภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนดแทนการเรี ยกให้ผคู ้ ้ า
ประกันชาระเงิ นก็ ได้ ถ้าผูค้ ้ าประกันไม่ เริ่ ม ท าการในเวลาอันควรหรื อไม่ ท าให้แล้วเสร็ จภายในกาหนด
คณะกรรมการมีอานาจเรี ยกให้ผคู ้ ้ าประกันชาระเงินดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการให้ผขู้ อใบอนุ ญาตทาการจัด สรรที่ดินจัดหาธนาคารหรื อสถาบัน
การเงิ นมาท าสั ญ ญาค้ าประกันตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการต้องให้ผูข้ อใบอนุ ญ าตท าการจัดสรรที่ ดิน
ทาหนังสื อรับรองกับคณะกรรมการด้วยว่า ถ้าจานวนเงินที่ผคู ้ ้ าประกันได้ค้ าประกันไว้ไม่เพียงพอแก่การ
ดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งก็ดี หรื อผูค้ ้ าประกันไม่ จ่ายเงิ นตามที่ ป ระกัน ไว้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนก็ ดี ผูข้ อ
ใบอนุญาตทาการจัดสรรที่ดินจะเป็ นผูจ้ ่ายเงินตามจานวนที่ขาดให้คณะกรรมการเพื่อดาเนินการให้แล้วเสร็ จ
ในกรณี ที่มีการผิดสัญญาที่ ทากับคณะกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการมีอานาจฟ้ อง
และต่อสู ้คดีในนามคณะกรรมการ
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การเก็บรักษาเงิน การนาส่ งเงิน และการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางกาหนด
มาตรา ๒๕ การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินให้คณะกรรมการ
กระทาให้แล้วเสร็ จภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ได้รับคาขอ ถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ ผลอัน
สมควร ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแล้ว
การพิ จารณาแผนผัง โครงการ และวิธี การในการจัดสรรที่ ดินตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไป
ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนด
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่เห็ นชอบหรื อมี คาสั่งไม่อนุ ญาตให้ทาการจัดสรร
ที่ดิน ผูข้ อใบอนุ ญาตทาการจัดสรรที่ดินมีสิทธิ อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ทราบคาสั่ง และให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไม่วนิ ิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผูอ้ ุทธรณ์ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับอนุ ญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๒๗ การออกใบอนุ ญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุ ญาต
ภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่
(๑) วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรื อถือว่าได้ให้ความเห็นชอบ แผนผัง โครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๕ หรื อ
(๒) วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรณี ที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ ดิน กลางเห็ นควรอนุ ญ าตให้ท าการจัดสรรที่ ดิน หรื อนับ แต่ วนั ที่ ถื อว่าผูอ้ ุ ท ธรณ์ ได้รับ อนุ ญ าต
ให้ทาการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๖
เมื่ อ คณะกรรมการออกใบอนุ ญ าตให้ ผู้ใ ดท าการจัด สรรที่ ดิ น แล้ว ให้ ค ณะกรรมการ
แจ้งให้ผทู ้ าการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ เมื่อได้ออกใบอนุ ญาตให้ผใู้ ดทาการจัดสรรที่ดินแล้ว ให้คณะกรรมการรี บส่ ง
ใบอนุ ญ าตพร้ อ มทั้ง แผนผัง โครงการ และวิธี ก ารที่ ค ณะกรรมการอนุ ญ าตไปยัง พนัก งานเจ้าหน้ า ที่
แห่ งท้องที่ ซ่ ึ ง ที่ ดิน จัดสรรนั้น ตั้งอยู่ เพื่ อให้จดแจ้งในโฉนดที่ ดิน หรื อหนังสื อรั บ รองการท าประโยชน์
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการว่าที่ ดินนั้นอยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน และ
เมื่อได้ออกโฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ที่แบ่งแยกเป็ นแปลงย่อยแล้ว ให้จดแจ้งไว้ใน
โฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ที่แบ่งแยกทุกฉบับ
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มาตรา ๒๙ การโฆษณาโครงการจัด สรรที่ ดิ น ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ รายการที่ ก าหนดไว้
ในมาตรา ๒๓ ข้อความในโฆษณาจะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในคาขออนุ ญาตด้วย
มาตรา ๓๐ ในกรณี ที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิ ทธิ ในมูลซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจานอง
ติ ด อยู่ เมื่ อ ได้อ อกโฉนดที่ ดิน หรื อหนัง สื อ รั บ รองการท าประโยชน์ ที่ ดิน ที่ แบ่ ง แยกเป็ นแปลงย่อยแล้ว
ให้ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ จ ดแจ้ง บุ ริ ม สิ ท ธิ ห รื อ การจ านองนั้น ในโฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการท า
ประโยชน์ที่แบ่งแยกเป็ นแปลงย่อยทุกฉบับ พร้ อมทั้งระบุ จานวนเงิ นที่ผทู ้ รงบุริมสิ ทธิ หรื อผูร้ ับจานองจะ
ได้รับชาระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบัญสาหรับจดทะเบียนด้วยและให้ถือว่าที่ดินแปลงย่อย
แต่ละแปลงเป็ นประกันหนี้บุริมสิ ทธิ หรื อหนี้จานองตามจานวนเงินที่ระบุไว้น้ นั
ให้ที่ ดินอัน เป็ นสาธารณู ปโภคและที่ ดินที่ ใช้เพื่ อบริ ก ารสาธารณะปลอดจากบุ ริมสิ ท ธิ
ในมูลซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์และภาระการจานอง

หมวด ๓
การดาเนินการจัดสรรทีด่ ิน
มาตรา ๓๑ ให้ ผู้จ ัด สรรที่ ดิ น แสดงใบอนุ ญ าต แผนผัง โครงการ และวิ ธี ก ารตามที่
คณะกรรมการอนุญาตไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ สานักงานที่ทาการจัดสรรที่ดิน
ถ้าใบอนุ ญาตสู ญหายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญให้ผจู้ ดั สรรที่ดินยื่นคาขอรับใบแทนตาม
แบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนดต่อคณะกรรมการภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ทราบการสู ญ
หายหรื อชารุ ด
มาตรา ๓๒ ถ้าผูจ้ ดั สรรที่ ดินประสงค์จะแก้ไขเปลี่ ยนแปลงแผนผัง โครงการหรื อวิธีการ
ที่ได้รับอนุ ญาต ให้ผูจ้ ดั สรรที่ ดินยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ตามแบบที่ ค ณะกรรมการจัด สรรที่ ดิ น กลางก าหนด พร้ อ มทั้งแผนผัง โครงการหรื อ วิธี ก ารที่ จะแก้ไ ข
เปลี่ ย นแปลง พร้ อ มกั บ หนั ง สื อยิ น ยอมของธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิ น ผู ้ค้ า ประกั น เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา
ในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรื อวิธีการที่ได้ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่ ง
ให้นามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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มาตรา ๓๓ เมื่ อ ได้รับ ใบอนุ ญ าตแล้วห้ ามมิ ใ ห้ ผูจ้ ดั สรรที่ ดิน ท านิ ติ ก รรมกับ บุ ค คลใด
อันก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินอันเป็ นสาธารณู ปโภคและที่ดินที่ใช้เพื่อบริ การสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับ
อนุ ญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางกาหนด
การก่ อ ให้ เกิ ด ภาระผู ก พัน แก่ ที่ ดิ น อื่ น นอกจากที่ ดิ น อัน เป็ นสาธารณู ป โภคและที่ ดิ น
ที่ใช้เพื่อบริ การสาธารณะ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนด
มาตรา ๓๔ สั ญญาจะซื้ อจะขายที่ ดินจัดสรรระหว่างผูจ้ ดั สรรที่ ดินกับ ผูซ้ ้ื อที่ ดินจัดสรร
ต้องทาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนด
สั ญ ญาจะซื้ อจะขายที่ ดิน ตามวรรคหนึ่ งส่ วนใด หากมิ ไ ด้ท าตามแบบที่ คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางกาหนดและไม่เป็ นคุณต่อผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรร สัญญาส่ วนนั้นไม่มีผลใช้บงั คับ
มาตรา๓๕ในการชาระราคาที่ดิน หรื อการชาระหนี้ บุริมสิ ทธิ ในมูลซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์
หรื อหนี้ จานองจากผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรร ให้ผรู้ ับเงินออกหลักฐานเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อ ผูร้ ับเงินให้แก่ผซู ้ ้ื อ
ที่ดินจัดสรร และให้ถือว่าหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวเป็ นหลักฐานแสดงการชาระราคาที่ดินจัดสรร
มาตรา ๓๖ ในการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมโอนที่ดินที่ทาการจัดสรรให้แก่ผซู ้ ้ื อที่ดิน
จัดสรรตามสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินจัดสรร ผูจ้ ดั สรรที่ดินต้องโอนที่ดินให้แก่ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรโดยปลอด
จากบุริมสิ ทธิ ในมูลซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์และภาระการจานองในที่ดินนั้น
ถ้าผูจ้ ดั สรรที่ ดินไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ผูซ้ ้ื อที่ ดินจัดสรรมี สิ ทธิ ชาระหนี้ บุริมสิ ท ธิ
ในมูลซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อหนี้ จานองต่อผูท้ รงบุ ริมสิ ทธิ หรื อผูร้ ั บจานองได้ โดยให้ถือว่าเป็ นการ
ชาระราคาที่ดินแก่ผจู ้ ดั สรรที่ดินส่ วนหนึ่งด้วย
มาตรา ๓๗ เมื่อผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรได้ชาระราคาที่ดินครบถ้วนตามสัญญาจะซื้ อจะขายแล้ว
ให้ถือว่าที่ดินนั้นพ้นจากการยึดหรื ออายัดทั้งปวง ให้ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรนาหลักฐานเป็ นหนังสื อที่แสดงว่าได้
ชาระราคาดังกล่าวพร้ อมด้วยหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดินมาขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมตามสัญญาจะ
ซื้ อจะขายที่ ดิ นจัดสรรต่ อพนัก งานเจ้าหน้าที่ เมื่ อได้รับ เอกสารและหลัก ฐานดังกล่ าวแล้ว ให้พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมให้แก่ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรต่อไป
ถ้าที่ดินจัดสรรตามวรรคหนึ่ งมีการจดทะเบียนบุริมสิ ทธิ ในมูลซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
การจานองและมีหลักฐานการชาระหนี้ บุริมสิ ทธิ หรื อจานองครบถ้วนแล้ว ให้ที่ดินนั้นปลอดจากบุริมสิ ทธิ
ในมูลซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อภาระการจานอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรม
ให้แก่ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรร
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ในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรไม่สามารถนาหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดินมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้เพราะบุคคลอื่นยึดถื อหรื อครอบครองไว้ เมื่ อผูซ้ ้ื อที่ ดินจัดสรรร้ องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจเรี ยกหนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ ดินจากบุคคลที่ยดึ ถือหรื อครอบครองไว้มาดาเนินการจดทะเบียนสิ ทธิ
และนิติกรรมให้แก่ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรได้
เมื่ อพ้นกาหนดสามสิ บ วันนับ แต่วนั ที่ บุคคลที่ ยึดถื อหรื อครอบครองหนังสื อแสดงสิ ท ธิ
ในที่ดินได้รับแจ้งหรื อถือว่าได้รับแจ้งคาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสาม ถ้ายังไม่มีการส่ งมอบหนังสื อ
แสดงสิ ทธิ ในที่ดินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกใบแทนหนังสื อแสดงสิ ทธิ
ในที่ดินเพื่อดาเนินการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมให้แก่ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรได้
มาตรา ๓๘ ถ้าผูจ้ ดั สรรที่ ดินประสงค์จะโอนใบอนุ ญ าต ให้ ยื่นคาขอต่ อคณะกรรมการ
ตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนด
เมื่ อคณะกรรมการเห็ นว่าการโอนนั้นไม่เป็ นที่ เสี ยหายแก่ ผูซ้ ้ื อที่ ดินจัดสรรและธนาคาร
หรื อสถาบัน การเงิ น ซึ่ งเป็ นผูค้ ้ าประกัน ตามมาตรา ๒๔ หรื อ มาตรา ๔๓ วรรคสองได้ยิน ยอมด้วยแล้ว
ให้คณะกรรมการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้แก่ผรู ้ ับโอน
ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ เมื่อได้โอนใบอนุ ญาตให้แก่ผรู ้ ับโอนแล้ว ให้บรรดาสิ ทธิ และหน้าที่ของผูโ้ อน
ซึ่ งมีต่อผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรตกไปยังผูร้ ับโอน
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ ผูจ้ ดั สรรที่ ดิน ตาย ให้ผูจ้ ดั การมรดกหรื อทายาทยื่น ค าขอรับ โอน
ใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนดต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ผูจ้ ดั สรรที่ดินตาย หรื อภายในกาหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรขยายให้ เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
แล้วเห็นว่าผูย้ นื่ คาขอมีสิทธิ ในที่ดินที่จดั สรร ให้คณะกรรมการโอนใบอนุญาตให้แก่ผยู ้ ื่นคาขอรับโอน และ
ให้คณะกรรมการแจ้งให้ธนาคารหรื อสถาบันการเงินและผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรทราบ
ถ้าผูจ้ ดั สรรที่ดินที่ตายไม่มีผจู ้ ดั การมรดกหรื อทายาท หรื อมีแต่ผจู ้ ดั การมรดกหรื อทายาท
มิได้ยื่นคาขอต่อคณะกรรมการภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรชาระราคาที่ดินตาม
สัญญาจะซื้ อจะขายต่อสานักงานวางทรัพย์ และให้นามาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรได้ชาระราคาที่ดินครบถ้วนตามสัญญาจะซื้ อจะขายแล้ว ให้นามาตรา
๓๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ผจู้ ดั สรรที่ดินตาย ไม่วา่ จะมีผจู ้ ดั การมรดกหรื อทายาทผูร้ ับโอนใบอนุ ญาตต่อไป
หรื อไม่ ให้ถือว่าธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่ เป็ นผูค้ ้ าประกันตามมาตรา ๒๔หรื อมาตรา ๔๓ วรรคสอง
ยังคงผูกพันอยูต่ ามสัญญาค้ าประกันนั้น
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มาตรา ๔๑ เมื่อมีการบังคับคดีที่ดินที่ทาการจัดสรรของผูจ้ ดั สรรที่ดิน ให้ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรร
ชาระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้ อจะขายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี
แทนการชาระต่อบุคคลที่กาหนดไว้ในสัญญา และในระหว่างที่ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรมิได้ปฏิบตั ิผดิ สัญญาจะซื้ อ
จะขาย ให้งดการขายทอดตลาดหรื อจาหน่ ายที่ดินจัดสรรนั้นไว้ก่อน เว้นแต่จะเป็ นการขายทอดตลาดที่ดิน
จัดสรรทั้งโครงการตามวรรคสี่
เมื่อผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรชาระราคาที่ดินครบถ้วนตามสัญญาจะซื้ อจะขายแล้ว ให้ที่ดินจัดสรร
นั้นพ้นจากการยึด อายัด หรื อการบังคับคดี การจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม ให้นาความในมาตรา ๓๗
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่ อได้จดทะเบี ยนสิ ท ธิ และนิ ติก รรมให้แก่ ผูซ้ ้ื อที่ ดินจัดสรรแล้ว ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีหรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ทราบถึงการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม และ
การพ้นจากการยึด อายัด หรื อการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้จดทะเบียน
ในการขายทอดตลาดที่ ดินจัดสรรทั้งโครงการ ผูซ้ ้ื อจะต้องรั บโอนใบอนุ ญาตให้ทาการ
จัดสรรที่ดินและรับไปทั้งสิ ทธิ และหน้าที่ที่ผจู ้ ดั สรรที่ดินมีต่อผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรร
มาตรา ๔๒ ในกรณี นิติบุคคลเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดสรรที่ ดินและนิ ติบุคคลนั้นต้องเลิกไป
โดยยัง มิ ไ ด้ดาเนิ น การตามแผนผัง และโครงการที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตหรื อ ด าเนิ น การยัง ไม่ ค รบถ้ว น ให้ น า
มาตรา ๔๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

หมวด ๔
การบารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
มาตรา ๔๓ สาธารณู ปโภคที่ผจู ้ ดั สรรที่ดินได้จดั ให้มีข้ ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง
และโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยูใ่ นภาระจายอม เพื่อประโยชน์แก่ที่ดิน
จัดสรร และให้เป็ นหน้าที่ของผูจ้ ดั สรรที่ดินที่จะบารุ งรักษาสาธารณู ปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่ นที่ได้
จัดทาขึ้ นนั้นต่อไป และจะกระทาการใดอันเป็ นเหตุ ให้ประโยชน์แห่ งภาระจายอมลดไปหรื อเสื่ อมความ
สะดวกมิได้
ให้ผจู ้ ดั สรรที่ดินจัดหาธนาคารหรื อสถาบันการเงินมาทาสัญญาค้ าประกันการบารุ งรักษา
สาธารณู ปโภคซึ่ งผูจ้ ดั สรรที่ดินได้จดั ให้มีข้ ึน และยังอยูใ่ นความรับผิดชอบในการบารุ งรักษาของผูจ้ ดั สรร
ที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และให้นามาตรา ๒๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๔ ผูจ้ ดั สรรที่ ดิน จะพ้น จากหน้าที่ บ ารุ งรั ก ษาสาธารณู ป โภคตามมาตรา ๔๓
เมื่ อได้มีการดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใด ภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาที่ ผูจ้ ดั สรรที่ ดินรั บผิดชอบ
การบารุ งรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อนิ ติบุคคล
ตามกฎหมายอื่ นเพื่อรั บโอนทรั พย์สินดังกล่ าวไปจัดการและดูแลบารุ งรั กษา ภายในเวลาที่ผูจ้ ดั สรรที่ดิน
กาหนด ซึ่ งต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูจ้ ดั สรรที่ดิน
(๒) ผู ้จ ัด สรรที่ ดิ น ได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการให้ ด าเนิ น การอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใด
เพื่อการบารุ งรักษาสาธารณูปโภค
(๓) ผูจ้ ดั สรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็ นสาธารณประโยชน์
การดาเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กาหนด ทั้งนี้ โดยต้องกาหนดให้ผจู ้ ดั สรรที่ดินรับผิดชอบจานวนเงินค่าบารุ งรักษาสาธารณู ปโภคส่ วนหนึ่ งด้วย
มาตรา ๔๕ การจัดตั้งนิ ติบุ คคลหมู่ บ ้านจัดสรร ให้ผูซ้ ้ื อที่ ดินจัดสรรจานวนไม่น้อยกว่า
กึ่ งหนึ่ งของจานวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมี มติให้จดั ตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคาขอจดทะเบี ยน
ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมด้วย ข้อบังคับที่มีรายการตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงซึ่ งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ต้ งั สานักงาน
(๔) ข้อกาหนดเกี่ ยวกับจานวนกรรมการ การเลื อกตั้ง วาระการดารงตาแหน่ งการพ้นจาก
ตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้ นจัดสรร
(๕) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงิน
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
การขอจดทะเบี ยนจัดตั้ง การควบ การยกเลิ ก และการบริ หารนิ ติบุ ค คลหมู่ บ ้านจัดสรร
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ให้นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรที่จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
ให้ นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ ้ า นจัด สรรมี ค ณะกรรมการหมู่ บ ้ า นจัด สรรเป็ นผู ้ด าเนิ น กิ จ การ
ของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรภายใต้การควบคุมดูแล
ของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
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คณะกรรมการหมู่บา้ นจัดสรรเป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก
มาตรา ๔๗ เมื่อจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แล้ว ให้ผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรร
ทุกรายเป็ นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
ในกรณี ที่ มีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ ยงั ไม่ มีผใู ้ ดซื้ อหรื อได้โอนกลับ มาเป็ นของผูจ้ ดั สรร
ที่ดินให้ผจู้ ดั สรรที่ดินเป็ นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ของผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรร ให้นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
(๒) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอ่ าศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
(๓) เรี ยกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคในส่ วนที่นิติบุคคล
หมู่บา้ นจัดสรรมีหน้าที่บารุ งรักษาจากสมาชิก
(๔) ยื่ น ค าร้ อ งทุ ก ข์ห รื อ เป็ นโจทก์ ฟ้ องแทนสมาชิ ก เกี่ ย วกับ กรณี ที่ ก ระทบสิ ท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ของสมาชิกจานวนตั้งแต่สิบรายขึ้นไป
(๕) จัดให้มี บ ริ ก ารสาธารณะเพื่ อสวัส ดิ ก ารของสมาชิ ก หรื อจัดสรรเงิ นหรื อทรัพ ย์สิ น
เพื่อสาธารณประโยชน์
(๖) ด าเนิ น การอื่ น ใดให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง ระเบี ย บของคณะกรรมการจัด สรร
ที่ดินกลาง หรื อข้อบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติน้ ี
การดาเนิ นการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากมติ ที่ ป ระชุ มใหญ่
ของสมาชิก
มาตรา ๔๙ ค่ าใช้จ่า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาและการจัด การสาธารณู ป โภค ให้ จ ัด เก็ บ เป็ น
รายเดือนจากที่ดินแปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง ทั้งนี้ อาจกาหนดค่าใช้จ่ายในอัตราที่แตกต่าง
กันตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ ดินหรื อขนาดพื้นที่ ได้ตามระเบี ยบที่ คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลาง
กาหนด
ให้ ผู ้ซ้ื อ ที่ ดิ น จัด สรรออกค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาและการจัด การสาธารณู ป โภค
ส าหรั บ ที่ ดิ น จัด สรรที่ ต นซื้ อ และให้ ผู ้จ ัด สรรที่ ดิ น ออกค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาและการจัด การ
สาธารณูปโภคสาหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยงั ไม่มีผซู ้ ้ื อ
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การกาหนดและการแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภค
จะต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจากมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสมาชิ ก ตามมาตรา ๔๔ (๑) หรื อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๔ (๒)
ให้เริ่ มเก็บค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคเมื่อเริ่ มจัดตั้งนิ ติบุคคล
ตามมาตรา ๔๔ (๑) หรื อเมื่ อได้รับ อนุ ม ัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) โดยให้นิ ติบุ คคลตาม
มาตรา ๔๔ (๑) หรื อผูซ้ ่ ึ งดาเนิ นการเพื่อการบารุ งรักษาสาธารณู ปโภคตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๔ (๒) ที่มีหน้าที่ในการบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมีอานาจในการจัดเก็บ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและ
การจัดทาบัญชี ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาหนด
มาตรา ๕๐ ผูม้ ีหน้าที่ชาระเงินค่าบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคตามมาตรา ๔๙
วรรคสอง ที่ชาระเงินดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด จะต้องจ่ายค่าปรับสาหรับการจ่ายเงินล่าช้าตามอัตราที่
คณะกรรมการกาหนด
ผูท้ ี่ คา้ งชาระเงินค่าบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคติดต่อกันตั้งแต่สามเดือนขึ้น
ไปอาจถูกระงับการให้ บ ริ การหรื อการใช้สิ ทธิ ในสาธารณู ปโภค และในกรณี ที่ค ้างชาระติ ดต่อกันตั้งแต่
หกเดื อนขึ้ น ไป พนัก งานเจ้าหน้าที่ มีอานาจระงับการจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติกรรมในที่ ดินจัดสรรของ
ผูค้ า้ งชาระจนกว่าจะชาระให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ถื อว่าหนี้ ค่ าบ ารุ ง รั ก ษาและการจัดการสาธารณู ป โภคเป็ นหนี้ บุ ริม สิ ท ธิ ในมูล รั ก ษา
อสังหาริ มทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของผูค้ า้ งชาระ
มาตรา๕ ๑การจดทะเบี ย นสิ ทธิ และนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การโอนทรั พ ย์ สิ นที่ เป็ น
สาธารณู ปโภคและบริ การสาธารณะให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมและ
ภาษีอากร
เงิ น ที่ นิ ติ บุ ค คลตามมาตรา ๔๔ (๑) ได้ รั บ จากผู ้จ ัด สรรที่ ดิ น หรื อ ผู ้ซ้ื อที่ ดิ น จัด สรร
เพื่อนาไปใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให้ได้รับยกเว้นภาษีอากร
การยกเว้น ภาษี อ ากรตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ ต ราเป็ นพระราชกฤษฎี ก า
ตามประมวลรัษฎากรโดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขด้วยก็ได้
มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่ผูจ้ ดั สรรที่ดินกระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุ ให้ประโยชน์แห่ งภาระ
จายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรื อเสื่ อมความสะดวก หรื อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผิดไปจากแผนผัง
โครงการ หรื อวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ
หรื อผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการมอบหมาย มี อ านาจสั่ ง ให้ ผูจ้ ัด สรรที่ ดิ น ระงับ การกระท านั้น และบ ารุ งรั ก ษา
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สาธารณู ปโภคให้คงสภาพดังเช่ นที่ได้จดั ทาขึ้น หรื อดาเนิ นการตามแผนผัง โครงการ หรื อวิธีการจัดสรร
ที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กาหนด
มาตรา ๕๓ การจัดให้มี และการบ ารุ งรัก ษาบริ การสาธารณะให้น าความในมาตรา ๕๐
มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ทั้งนี้ ให้เรี ยกเก็บค่าใช้บริ การและค่าบารุ งรั กษาบริ การสาธารณะได้ตามอัตราที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

หมวด ๕
การยกเลิกการจัดสรรทีด่ ิน
มาตรา ๕๔ ในกรณี ที่ ผูจ้ ดั สรรที่ ดิน ประสงค์จะยกเลิ ก การจัดสรรที่ ดิน ให้ ยื่นค าขอต่ อ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซ่ ึ งที่ดินนั้นตั้งอยู่
การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปิ ดประกาศ
คาขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรื อสานักงานที่ดินสาขา สานักงาน
ของผูจ้ ดั สรรที่ดิน บริ เวณที่ดินที่ทาการจัดสรร ที่วา่ การอาเภอ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีกาหนด
หกสิ บวัน และให้ผจู ้ ดั สรรที่ดินประกาศในหนังสื อพิมพ์ซ่ ึ งแพร่ หลายในท้องถิ่นนั้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันและ
แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรทราบ
มาตรา ๕๖ ให้ผซู ้ ่ ึ งมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงค์จะคัดค้านคาขอ
ยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ยืน่ คาคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ครบกาหนดปิ ดประกาศตามมาตรา ๕๕
ถ้าไม่มี ผูใ้ ดคัดค้านภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้เจ้าพนัก งานที่ ดินจัง หวัดหรื อ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการสัง่ ยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
ในกรณี ที่ ผูซ้ ้ื อ ที่ ดิ น จัดสรรคัดค้าน ให้เจ้าพนัก งานที่ ดิน จังหวัด หรื อเจ้าพนัก งานที่ ดิ น
จังหวัดสาขายกเลิกเรื่ องขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน แต่ถา้ มีผคู ้ ดั ค้านแต่มิใช่ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรร ให้เจ้าพนักงาน
ที่ ดิ น จัง หวัด หรื อ เจ้า พนั ก งานที่ ดิ น จัง หวัด สาขาเสนอค าขอยกเลิ ก การจัด สรรที่ ดิ น และค าคัด ค้า น
ให้คณะกรรมการพิจารณา
ค าวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผูจ้ ัด สรรที่ ดิ น หรื อ ผูค้ ัด ค้านอาจอุ ท ธรณ์
ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
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มาตรา ๕๗ เมื่ อคณะกรรมการสั่ งยกเลิ กการจัดสรรที่ ดินแล้ว ใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ออกตาม
มาตรา ๒๗ ให้เป็ นอันยกเลิก

หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๘ ผูจ้ ดั สรรที่ ดินหรื อบุ คคลซึ่ งเกี่ ยวข้องผูใ้ ดไม่มาให้ถ้อยคาหรื อไม่ส่งเอกสาร
ตามที่ คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลางหรื อคณะกรรมการเรี ยกหรื อสั่งตามมาตรา ๑๕ หรื อผูจ้ ดั สรรที่ดิน
หรื อผูค้ รอบครองที่ ดินจัดสรรผูใ้ ดไม่ให้ความสะดวกแก่ คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลาง คณะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการ หรื อบุ คคลซึ่ งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางแต่งตั้งในการปฏิ บตั ิงานตามมาตรา ๑๘
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๙ ผู้ใ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๑ ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น สองปี และปรั บ ตั้ง แต่
สี่ หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๐ ผูใ้ ดแจ้งข้อ ความหรื อ แสดงหลัก ฐานหรื อรายละเอี ย ดตามมาตรา ๒๓ (๗)
อันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งควรบอกให้แจ้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผูใ้ ดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่หา้ หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๒ ผูจ้ ดั สรรที่ดินผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๓ ผูจ้ ดั สรรที่ดินผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคาสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการ
มอบหมายตามมาตรา ๕๒ นอกจากต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามค าสั่ ง ดัง กล่ า วแล้ว ต้อ งระวางโทษปรั บ อี ก วัน ละ
หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
มาตรา ๖๖ ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดซึ่ งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นนิติบุคคล
กรรมการ ผูจ้ ดั การของนิ ติบุคคล และบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของนิ ติบุคคลนั้น ต้องรับ
โทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทาผิดนั้น
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๗ บรรดากฎกระทรวงและข้อกาหนดที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖
ลงวัน ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ ค งมี ผ ลใช้บ ัง คับ ได้ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ บทแห่ ง
พระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงและข้อกาหนดที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๖๘ ให้คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุ งเทพมหานคร จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุ งเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการควบคุ ม การจัด สรรที่ ดิ น จัง หวัด ตามประกาศของคณะปฏิ วัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๖๙ ใบอนุ ญ าตหรื อ การอนุ ญ าตใด ๆ ที่ ไ ด้ใ ห้ ไ ว้ต ามประกาศของคณะปฏิ ว ตั ิ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยงั มีผลใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้ถือว่าเป็ นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๗๐ การบ ารุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภค ให้ น ามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใช้บงั คับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยโดยอนุโลม
การบ ารุ ง รั ก ษาบริ ก ารสาธารณะ ให้ น ามาตรา ๕๓ มาใช้ บ ัง คับ แก่ ก ารจัด สรรที่ ดิ น
ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยโดยอนุโลม
การพ้นจากความรับผิดชอบในการบารุ งรักษาสาธารณู ปโภคของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตหรื อ
ผูร้ ับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อ
ผูร้ ับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภค ให้นามาตรา ๔๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ผู้ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้รั บ โอนใบอนุ ญ าตตามประกาศของคณะปฏิ ว ัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อผูร้ ับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินอันเป็ นสาธารณู ปโภค
มิได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ในการบารุ งรักษากิ จการอันเป็ นสาธารณู ปโภค ผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรจานวนไม่น้อยกว่ากึ่ ง
หนึ่ งของจานวนที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรได้
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เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคาขอจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บา้ นจัดสรร ให้ปิดประกาศคาขอไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานที่ดิน เขตหรื อที่วา่ การอาเภอหรื อกิ่งอาเภอ
ที่ ทาการแขวงหรื อที่ ทาการกานันแห่ งท้องที่ ซ่ ึ งที่ ดินนั้นตั้งอยู่และบริ เวณที่ ดินที่ ทาการจัดสรร มีกาหนด
สามสิ บวัน และแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับโอนใบอนุ ญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อผูร้ ับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินอันเป็ นสาธารณู ปโภค
ทราบตามที่อยูท่ ี่ได้ให้ไว้กบั พนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับโอนใบอนุ ญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อผูร้ ับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภคคัดค้านการจัดตั้ง
นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ ้า นจัด สรร ให้ เจ้า พนัก งานที่ ดิ น จัง หวัด หรื อ เจ้า พนั ก งานที่ ดิ น จัง หวัด สาขาส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับโอนใบอนุญาต
ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อผูร้ ับโอนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการบารุ งรักษากิจการอันเป็ นสาธารณูปโภคจริ งให้นาความ
ในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็ นว่าผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อผูร้ ับโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิน อันเป็ นสาธารณู ป โภคได้ป ฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ ในการบ ารุ งรั ก ษากิ จการอัน เป็ นสาธารณู ป โภค
ให้ยกเลิกการดาเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
ในกรณี ที่ ผู้ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้รั บ โอนใบอนุ ญ าตตามประกาศของคณะปฏิ ว ัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรื อผูร้ ับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินอันเป็ นสาธารณู ปโภค
ไม่คดั ค้านหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร และให้มีอานาจจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็ น
สาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรต่อไป
มาตรา ๗๑ ในระหว่างที่ คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลางยังมิ ได้กาหนดแบบมาตรฐาน
ของสัญญาตามมาตรา ๘ (๔) มิให้นาความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ มาใช้บงั คับ
มาตรา ๗๒ บรรดาคาขออนุญาต การออกหรื อโอนใบอนุ ญาตให้จดั สรรที่ดินที่อยูร่ ะหว่าง
การพิ จ ารณาด าเนิ นการของคณะกรรมการควบคุ ม การจัด สรรที่ ดิ น คณะอนุ ก รรมการในวัน ที่
พระราชบัญ ญัติน้ ี ใช้บ ังคับ ให้ด าเนิ น การตามพระราชบัญ ญัติน้ ี เว้น แต่ ก ารอุ ท ธรณ์ ให้ดาเนิ น การตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
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ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่ าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน
เศษของไร่ ให้คิดเป็ นหนึ่งไร่
(๒) การโอนใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน

ไร่ ละ

๕๐๐

บาท

รายละ

๕,๐๐๐

บาท
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ เนื่ อ งจากประกาศของคณะปฏิ ว ตั ิ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ งเป็ นกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มการจัดสรรที่ ดิน
ได้ประกาศใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว มี หลักการและรายละเอียดไม่เหมาะสมหลายประการ สมควร
แก้ไขปรับปรุ งเพื่อกาหนดมาตรการในการคุม้ ครองผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรร โดยเฉพาะการได้สิทธิ ในที่ดินจัดสรร
และการกาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบบารุ งรักษาสาธารณู ปโภคและบริ การสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อให้เกิ ด
ความคล่องตัวในการดาเนิ นธุ รกิ จการจัดสรรที่ ดินได้กระจายอานาจการอนุ ญาตและการควบคุ มดู แลการ
จัดสรรที่ ดินไปสู่ ระดับ จังหวัด และก าหนดเวลา ในการพิ จารณาอนุ ญ าตให้ แน่ น อน จึ งจาเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
--------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ที่ ๔๗ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่า ด้ว ยการสาธารณสุ ข และกฎหมายว่า ด้ว ย
การควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย
จึงทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญ ญัติข้ ึ น ไว้โดยค าแนะนาและยินยอม
ของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๕
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๗
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๕
(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๗
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๘/หน้า ๒๗/๕ เมษายน ๒๕๓๕
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(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“สิ่ งปฏิ กูล” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่ งอื่นใด ซึ่ งเป็ น
สิ่ งโสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย”๒ หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ ยงสัตว์ หรื อที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่ งมิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรื อใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้า สานักงานหรื อสิ่ งที่ สร้ าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ ซ่ ึ งปกติ จดั ไว้ให้ ผูค้ ้าใช้เป็ นที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อจาหน่ ายสิ น ค้า
ประเภทสัตว์ เนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรื อปรุ งแล้วหรื อของเสี ยง่าย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี การจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอื่ นด้วยหรื อไม่ก็ ตามและหมายความรวมถึ ง บริ เวณซึ่ งจัดไว้
สาหรับให้ผคู ้ า้ ใช้เป็ นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจาหรื อเป็ นครั้งคราวหรื อตามวันที่
กาหนด
“สถานที่ จาหน่ ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรื อบริ เวณใดๆ ที่ มิ ใช่ ที่ หรื อ
ทางสาธารณะ ที่จดั ไว้เพื่อประกอบอาหารหรื อปรุ งอาหารจนสาเร็ จและจาหน่ายให้ผซู ้ ้ื อสามารถบริ โภคได้
ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการจาหน่ ายโดยจัดให้มีบริ เวณไว้สาหรับการบริ โภค ณ ที่น้ นั หรื อนาไปบริ โภคที่
อื่นก็ตาม
“สถานที่ ส ะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรื อ บริ เวณใดๆ ที่ มิ ใ ช่ ที่ ห รื อ
ทางสาธารณะที่จดั ไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็ นของสดหรื อของแห้งหรื ออาหารในรู ปลักษณะอื่นใด
ซึ่ งผูซ้ ้ื อต้องนาไปทา ประกอบหรื อปรุ งเพื่อบริ โภคในภายหลัง

๒

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “มูลฝอย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒)
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“ราชการส่ วนท้องถิ่ น”๓ หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่ นที่ กฎหมายกาหนดให้เป็ น
ราชการส่ วนท้องถิ่น
“ข้อกาหนดของท้องถิ่ น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อข้อบังคับซึ่ งตราขึ้ น
โดยราชการส่ วนท้องถิ่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”๔ หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลสาหรับในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
(๔) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครสาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หัวหน้าผูบ้ ริ หารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมาย กาหนดให้เป็ น
ราชการส่ วนท้องถิ่น สาหรับในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิ บตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุ ข
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้
มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมหรื อยกเว้นค่าธรรมเนี ยม
และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

๓

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ราชการส่ วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๔
มาตรา ๔ นิยามคาว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
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หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๖ เพื่ อประโยชน์ ในการปฏิ บ ตั ิ ก ารให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติน้ ี ให้รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรื อกากับดูแล สาหรับกิจการ
หรื อการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) กาหนดมาตรฐานสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชี พของประชาชนและ
วิธีดาเนิ นการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรื อกากับดูแล หรื อแก้ไขสิ่ งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งจะก าหนดให้ใช้บ งั คับ เป็ นการทัว่ ไปทุ กท้องถิ่ นหรื อให้ใช้
บังคับเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณี ที่กฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรกาหนดให้เรื่ องที่เป็ น
รายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการหรื อเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วตามสภาพสังคมให้เป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ ที่ รัฐมนตรี ป ระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา๕
มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใช้บงั คับในท้องถิ่นใดให้ราชการส่ วนท้องถิ่น
หรื อเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่ งมีกิจการหรื อการดาเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยูใ่ นเขตอานาจของท้องถิ่นนั้น
ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณี จาเป็ นให้ราชการส่ วนท้องถิ่นออก
ข้อกาหนดของท้องถิ่น หรื อแก้ไขปรับปรุ งข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนมีกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖ เพื่อกาหนดรายละเอียดการดาเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้
ข้อกาหนดของท้องถิ่ นใดถ้าขัดหรื อแย้งกับ กฎกระทรวงที่ ออกตามมาตรา ๖ ให้บงั คับ
ตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่ มีความจาเป็ นหรื อมี เหตุ ผลเป็ นพิ เศษเฉพาะท้องถิ่ น ราชการ
ส่ วนท้องถิ่ นอาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่ นในเรื่ องใดขัดหรื อแย้งกับที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี

๕

มาตรา ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
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มาตรา ๘ ในกรณี ที่เกิ ดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะ
ความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนซึ่ งจาเป็ นต้องมีการแก้ไขโดยเร่ งด่วนให้อธิ บดีกรมอนามัย
มีอานาจออกคาสั่งให้เจ้าของวัตถุหรื อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรื ออาจเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
ระงับการกระทาหรื อให้กระทาการใดๆ เพื่อแก้ไขหรื อป้ องกันความเสี ยหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าบุ คคลซึ่ งได้รับคาสั่งตามวรรคหนึ่ งไม่ ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร
อธิ บ ดี กรมอนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขปฏิ บ ตั ิ การใดๆ เพื่ อแก้ไขหรื อป้ องกันความเสี ยหาย
ดังกล่ าวนั้นแทนก็ได้ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่ พฤติ การณ์
และบุคคลซึ่ งได้รับคาสั่งดังกล่าวต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุ งเทพมหานคร ให้อธิ บดี กรมอนามัยแจ้งแก่ผวู ้ ่าราชการจังหวัด
เพื่อสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดปฏิบตั ิการตามความในวรรคสองสาหรับในเขตท้องที่จงั หวัดนั้น

หมวด ๒
คณะกรรมการสาธารณสุ ข
มาตรา ๙๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการสาธารณสุ ข” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นประธานกรรมการ อธิ บดีกรมควบคุมมลพิษ อธิ บดีกรมควบคุมโรค อธิ บดี
กรมโยธาธิ การและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น อธิ บดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เลขาธิ การคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ปลัดกรุ งเทพมหานคร
นายกสมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริ หารส่ วนตาบลแห่งประเทศไทยและผูท้ รงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่ คน ซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้ง
จากผูม้ ีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุ ขการอนามัยสิ่ งแวดล้อม และ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็ นกรรมการและเลขานุการ

๖

มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็ นต่ อรั ฐมนตรี ในการกาหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ ยวกับ
การสาธารณสุ ข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่ องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุ ขตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
(๒) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุ ข
(๓) ให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่ วนท้องถิ่นในการ
ออกข้อกาหนดของท้องถิ่น
(๔) ให้คาปรึ กษาแนะนา แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๕) กาหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่ วนราชการและราชการส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๖) ควบคุมสอดส่ องการปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุ ขเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี
(๗) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ปรากฏแก่คณะกรรมการว่าราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ซึ่งมีเขตอานาจในท้องถิ่นใด ไม่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้คณะกรรมการแจ้งต่อผูม้ ีอานาจควบคุมดูแลการปฏิบตั ิราชการของราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเพื่อสั่งให้ราชการส่ วนท้องถิ่ นหรื อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่หรื อแก้ไขการดาเนินการให้เป็ นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี
กรรมการ ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรี ให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ ง ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรื อแต่งตั้งซ่ อมให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้ง
นั้นอยูใ่ นตาแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ งแต่งตั้งไว้แล้วนั้นหรื อของกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงตนแทน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๕ การประชุ มคณะกรรมการต้องมี กรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม ให้กรรมการที่มาประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอี กเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้นามาตรา ๑๕ มาใช้บงั คับแก่การประชุ มของคณะอนุ กรรมการโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ง
เป็ นหนังสื อเรี ยกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา หรื อให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรื อวัตถุใดๆ
มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ในกรณี ที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการ
ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่ งคณะใด เป็ นผูม้ ีอานาจออกคาสั่งดังกล่าวแทนคณะกรรมการ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่ องที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได้

หมวด ๓
การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย๗
มาตรา ๑๘ ๘ การเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอยในเขตราชการส่ วนท้องถิ่ นใด
ให้เป็ นอานาจของราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น

๗

หมวด ๓ การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๘
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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ในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง ราชการส่ วนท้องถิ่ นอาจร่ วมกับหน่ วยงานของรัฐหรื อ
ราชการส่ วนท้องถิ่ นอื่นดาเนิ นการภายใต้ขอ้ ตกลงร่ วมกันก็ได้ แต่ในกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
โดยส่ วนรวม รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์วธิ ี การ
และเงื่อนไขในการดาเนินการร่ วมกันได้
ในกรณี ที่ มี เหตุ อ ัน สมควรราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น อาจมอบให้ บุ ค คลใดด าเนิ น การตาม
วรรคหนึ่ งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่ วนท้องถิ่ น หรื ออาจอนุ ญาตให้บุคคลใด เป็ นผูด้ าเนิ น
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้
บทบัญ ญัติ ต ามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ กับ การจัดการของเสี ย อัน ตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผูด้ าเนิ นกิ จการโรงงานที่ มีของเสี ยอันตราย และผูด้ าเนิ นกิ จการรับท า
การเก็บ ขนหรื อกาจัดของเสี ยอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็ นหนังสื อต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดดาเนิ น กิ จการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอย
โดยทาเป็ นธุ รกิ จหรื อโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิ ดค่าบริ การ เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรื อทาให้มีข้ ึ นในที่ หรื อทางสาธารณะซึ่ งสิ่ งปฏิ กูล หรื อมูลฝอย
นอกจากในที่ที่ราชการส่ วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
(๒) กาหนดให้มีที่รองรับสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยตามที่หรื อทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(๓) กาหนดวิธีการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยหรื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
อาคารหรื อสถานที่ใดๆ ปฏิบตั ิให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะตามสภาพหรื อลักษณะการใช้อาคารหรื อสถานที่น้ นั ๆ
(๔)๙ กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การของราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อบุคคลอื่นที่
ราชการส่ วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนิ นการแทน ในการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยราชการส่ วน
ท้องถิ่นนั้นจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
เพื่อให้ผรู้ ับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบตั ิ ตลอดจนกาหนดอัตราค่าบริ การขั้นสู งตามลักษณะการให้บริ การ
ที่ผรู้ ับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรี ยกเก็บได้
(๖) กาหนดการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ
๙

มาตรา ๒๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
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หมวด ๔
สุ ขลักษณะของอาคาร
มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรื อส่ วนของอาคารใดหรื อสิ่ งหนึ่ ง
สิ่ งใดซึ่ งต่ อเนื่ องกับ อาคาร มี ส ภาพช ารุ ดทรุ ดโทรม หรื อปล่ อยให้มี ส ภาพรกรุ งรั ง จนอาจเป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพของผูอ้ ยู่อาศัยหรื อมีลกั ษณะไม่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะของการใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้ อ
ถอนอาคาร หรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดซึ่ งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน หรื อจัดการอย่างอื่นตามความจา
เป็ นเพื่อมิให้เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ หรื อให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะภายในเวลาซึ่ งกาหนดให้ตามสมควร
มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นว่าอาคารใดมีสินค้า เครื่ องเรื อนหรื อสัมภาระ
สะสมไว้มากเกินสมควร หรื อจัดสิ่ งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกิ นไป จนอาจเป็ นเหตุให้เป็ นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ให้โทษใดๆ หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัยหรื อไม่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะของการใช้
เป็ นที่อยูอ่ าศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารย้าย
สิ นค้า เครื่ องเรื อนหรื อสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรื อให้จดั สิ่ งของเหล่านั้นเสี ยใหม่ เพื่อมิให้เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพหรื อให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะหรื อให้กาจัดสัตว์ซ่ ึ งเป็ นพาหะของโรคภายในเวลาที่กาหนดให้
ตามสมควร
มาตรา ๒๓ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคาสั่งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
ผูใ้ ดดาเนิ นการตามมาตรา ๒๑ หรื อมาตรา ๒๒ และผูน้ ้ นั ละเลยไม่ปฏิ บตั ิตามคาสั่งภายในเวลาที่กาหนด
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจดาเนิ นการแทนได้ โดยเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองดังกล่าวต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่าย
สาหรับการนั้น
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยูม่ ากเกินไป จนอาจเป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพของผูอ้ ยูใ่ นอาคารนั้น ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษากาหนดจานวนคนต่อจานวนพื้นที่ ของอาคารที่ ถือว่ามี คนอยู่มากเกิ นไป ทั้งนี้ โดยคานึ งถึ งสภาพ
ความเจริ ญจานวนประชากรและย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ งแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
ตามประกาศนั้นยอมหรื อจัดให้อาคารของตนมีคนอยูเ่ กินจานวนที่รัฐมนตรี กาหนด
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หมวด ๕
เหตุราคาญ
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่มีเหตุอนั อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียง
หรื อผูท้ ี่ตอ้ งประสบกับเหตุน้ นั ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นเหตุราคาญ
(๑) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรื อที่ใส่ มูลหรื อเถ้า หรื อสถานที่อื่นใด ซึ่ งอยู่
ในทาเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรื อหมักหมมสิ่ งของมีการเททิง้ สิ่ งใดเป็ นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรื อ
ละอองสารเป็ นพิษ หรื อเป็ นหรื อน่ าจะเป็ นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรื อก่อให้เกิดความเสื่ อมหรื ออาจเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ
(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรื อโดยวิธีใด หรื อมีจานวนเกินสมควรจนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
(๓) อาคารอันเป็ นที่อยูข่ องคนหรื อสัตว์ โรงงานหรื อสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน้ า การกาจัดสิ่ งปฏิกูล หรื อการควบคุมสารเป็ นพิษหรื อมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจาก
กลิ่นเหม็นหรื อละอองสารเป็ นพิษอย่างพอเพียงจนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
(๔) การกระทาใดๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสี ยง ความร้อน สิ่ งมีพิษความสั่นสะเทือน
ฝุ่ น ละออง เขม่า เถ้า หรื อกรณี อื่นใด จนเป็ นเหตุให้เสื่ อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจห้ามผูห้ นึ่งผูใ้ ดมิให้ก่อเหตุราคาญในที่หรื อทาง
สาธารณะหรื อสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุราคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุ ง บารุ งรักษาบรรดาถนน
ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุราคาญ ในการนี้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อเพื่อระงับ กาจัดและควบคุมเหตุราคาญต่างๆ ได้
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นในที่หรื อทางสาธารณะให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้บุคคลซึ่ งเป็ นต้นเหตุหรื อเกี่ยวข้องกับการก่อหรื ออาจก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญนั้น ระงับหรื อป้ องกันเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคาสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะ
ให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับหรื อป้ องกันเหตุราคาญนั้น หรื อสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้ องกันมิให้มีเหตุ
ราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคาสัง่ ได้ ในกรณี ที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบตั ิ
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ ง และเหตุราคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิ ดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุ ขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุราคาญนั้น และอาจจัดการตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกันมิให้เกิดเหตุ
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ราคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่ งเป็ นต้นเหตุหรื อเกี่ ยวข้องกับการก่อหรื ออาจก่อให้เกิ ดเหตุราคาญต้องเป็ นผู ้
เสี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจ
ออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานที่น้ นั ระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่
ระบุไว้ในคาสั่ง และถ้าเห็ นว่าสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรื อสมควรกาหนด
วิธีการเพื่อป้ องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสัง่ ได้
ในกรณี ที่ไม่มีการปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจระงับเหตุราคาญนั้นและอาจจัดการตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีก
และถ้าเหตุราคาญเกิ ดขึ้นจากการกระทา การละเลย หรื อการยินยอมของเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานที่
นั้น เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานที่ดงั กล่าวต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
ในกรณี ที่ป รากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นว่าเหตุราคาญที่ เกิ ดขึ้นในสถานที่ เอกชนอาจเกิ ด
อันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุ ขภาพ หรื อมี ผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชี พของ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคาสั่งเป็ นหนังสื อห้ามมิให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองใช้หรื อยินยอมให้
บุคคลใดใช้สถานที่น้ นั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าจะเป็ นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับ
เหตุราคาญนั้นแล้วก็ได้

หมวด ๖
การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อยสั ตว์
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชี พของ
ประชาชนในท้องถิ่ นหรื อเพื่อป้ องกันอันตรายจากเชื้ อโรคที่เกิ ดจากสัตว์ ให้ราชการส่ วนท้องถิ่ นมีอานาจ
ออกข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนดให้ส่วนหนึ่ งส่ วนใดหรื อทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอานาจของราชการส่ วน
ท้องถิ่นนั้น เป็ นเขตควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ได้
การออกข้อกาหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ ง ราชการส่ วนท้องถิ่นอาจกาหนดให้เป็ นเขต
ห้ามเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์บางชนิ ดหรื อบางประเภทโดยเด็ดขาด หรื อไม่เกินจานวนที่กาหนด หรื อเป็ นเขตที่
การเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์บางชนิดหรื อบางประเภทต้องอยูใ่ นภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
มาตรา ๓๐ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรื อทางสาธารณะอันเป็ นการฝ่ าฝื น
มาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดงั กล่าวไว้เป็ นเวลาอย่างน้อยสามสิ บวัน
เมื่ อพ้นกาหนดแล้วยังไม่ มีผูใ้ ดมาแสดงหลัก ฐานการเป็ นเจ้าของเพื่ อรั บ สั ตว์คื น ให้สัตว์น้ ันตกเป็ นของ
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ราชการส่ วนท้องถิ่น แต่ถา้ การกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิ ดอันตรายแก่สัตว์น้ นั หรื อสัตว์อื่น หรื อต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
เกิ นสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่ นจะจัดการขายหรื อขายทอดตลาดสัตว์น้ นั ตามควรแก่กรณี ก่อนถึ งกาหนดเวลา
ดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรื อขายทอดตลาดเมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายในการขายหรื อขายทอดตลาดและ
ค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณี ที่มิได้มีการขายหรื อขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับ
สัตว์คืนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง เจ้าของสัตว์ตอ้ งเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่
ราชการส่ วนท้องถิ่นตามจานวนที่ได้จ่ายจริ งด้วย
ในกรณี ที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นพบนั้นเป็ นโรคติดต่ออันอาจเป็ นอันตราย
ต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรื อจัดการตามที่เห็นสมควรได้

หมวด ๗
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
กาหนดให้กิจการใดเป็ นกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑
ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประเภทของกิ จการตามมาตรา ๓๑ บางกิ จการหรื อทุ กกิ จการให้เป็ นกิ จการ
ที่ตอ้ งมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับให้ผดู ้ าเนิ นกิจการตาม (๑) ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรื อสุ ขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพ
มาตรา ๓๓ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ขอ้ กาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑)
ใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผใู ้ ดดาเนิ นกิ จการตามประเภทที่มีขอ้ กาหนดของท้องถิ่ นกาหนดให้เป็ นกิ จการที่ตอ้ งมี
การควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เป็ นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ตามมาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะให้
ผูร้ ับใบอนุ ญาตปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ กาหนดไว้โดยทัว่ ไป
ในข้อกาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
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หมวด ๘
ตลาด สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผใู ้ ดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ตามมาตรา ๕๖
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรื อลดสถานที่หรื อบริ เวณที่ใช้เป็ นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ นได้ออกใบอนุ ญาตให้จดั ตั้งตลาดตามวรรคหนึ่ งแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อ
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖
ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บงั คับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ่ นหรื อองค์การ
ของรัฐที่ได้จดั ตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ในการดาเนิ นกิ จการตลาดจะต้องปฏิ บตั ิเช่ นเดี ยวกับผูร้ ั บ
ใบอนุ ญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ดว้ ย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไข
เป็ นหนังสื อให้ผจู ้ ดั ตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาด ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนด
ของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดที่ต้ งั เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างและสุ ขลักษณะ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่ งของและการอื่ นที่เกี่ ยวข้องกับ
การดาเนินกิจการตลาด
(๓) กาหนดเวลาเปิ ดและปิ ดตลาด
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตให้จดั ตั้งตลาดปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุ ขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวม
หรื อกาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้ องกันมิ ให้เกิ ดเหตุ
ราคาญและการป้ องกันการระบาดของโรคติดต่อ
มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดขายของหรื อช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่ วนท้องถิ่ น
มี อานาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่ น กาหนดหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารเพื่ อให้ ผูข้ ายของ และผูช้ ่ วยขายของ
ในตลาดปฏิ บ ตั ิ ให้ ถู ก ต้องเกี่ ยวกับ การรั ก ษาความสะอาดบริ เวณที่ ข ายของสุ ข ลัก ษณะส่ วนบุ ค คล และ
สุ ขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจาหน่ าย ทา ประกอบ ปรุ ง เก็บหรื อสะสมอาหารหรื อสิ นค้าอื่น รวมทั้ง
การรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ
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มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื้นที่
ใดซึ่ งมีพ้นื ที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่ดงั กล่าวมีพ้นื ที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจัดตั้ง
มาตรา ๓๙ ผูจ้ ดั ตั้งสถานที่จาหน่ ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร ซึ่ งได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๕๖ หรื อหนังสื อรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ และผูจ้ าหน่ าย ทา ประกอบ ปรุ ง เก็บหรื อสะสมอาหาร
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร หรื อสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่ นตามมาตรา๔๐ หรื อเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ใ นใบอนุ ญาตหรื อหนังสื อ
รับรองการแจ้ง
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรื อกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุ ญาต หรื อได้รับหนังสื อรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่ วนท้องถิ่ นมี อานาจออก
ข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประเภทของสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรื อตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรื อตามวิธีการจาหน่าย
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุ ขลักษณะของบริ เวณ
ที่ใช้จาหน่ายอาหาร ที่จดั ไว้สาหรับบริ โภคอาหาร ที่ใช้ทา ประกอบ หรื อปรุ งอาหาร หรื อที่ใช้สะสมอาหาร
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้ องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้ องกันโรคติดต่อ
(๔) กาหนดเวลาจาหน่ายอาหาร
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของผูจ้ าหน่ ายอาหาร ผูป้ รุ งอาหารและ
ผูใ้ ห้บริ การ
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับสุ ขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่ าย ทา ประกอบ
ปรุ ง เก็บรักษาหรื อสะสมอาหาร
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่นๆ
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หมวด ๙
การจาหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
มาตรา ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรื อทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทัว่ ไป
ห้ามมิให้ผใู ้ ดจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ไม่วา่ จะเป็ นการจาหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่ งที่ใดเป็ นปกติหรื อเร่ ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคสอง ให้ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น ระบุ ช นิ ด หรื อ ประเภท
ของสิ นค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสิ นค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสิ นค้า เพื่อจาหน่ายในกรณี ที่จะมีการจัดวาง
สิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิ ดหรื อประเภทของสิ นค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ ายสิ นค้า หรื อสถานที่
จัด วางสิ น ค้า ให้ แตกต่ างไปจากที่ ระบุ ไ ว้ใ นใบอนุ ญ าต จะกระท าได้ต่ อ เมื่ อ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตได้แ จ้ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
มาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอานาจออก
ประกาศดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดบริ เวณที่ หรื อทางสาธารณะหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของพื้ นที่ ดงั กล่ าวเป็ นเขต
ห้ามจาหน่ายหรื อซื้ อสิ นค้าโดยเด็ดขาด
(๒) กาหนดบริ เวณที่หรื อทางสาธารณะหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของพื้นที่ ดงั กล่ าวเป็ นเขต
ที่ห้ามจาหน่ ายสิ นค้าบางชนิ ดหรื อบางประเภท หรื อเป็ นเขตห้ามจาหน่ ายสิ นค้าตามกาหนดเวลา หรื อเป็ น
เขตห้ามจาหน่ ายสิ นค้าโดยวิธีการจาหน่ ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรื อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขในการจาหน่ายสิ นค้าในบริ เวณนั้น
ในการดาเนิ นการตาม (๑) หรื อ (๒) ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นปิ ดประกาศไว้ในที่ เปิ ดเผย
ณ สถานที่ ทาการของราชการส่ วนท้องถิ่ นและบริ เวณที่จะกาหนดเป็ นเขตตาม (๑) หรื อ (๒) แล้วแต่กรณี
และต้องกาหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิให้นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน นับแต่วนั ประกาศ
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
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(๑) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของผูจ้ าหน่ายหรื อผูช้ ่วยจาหน่ายสิ นค้า
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุ ง
เก็บหรื อสะสมอาหารหรื อสิ นค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสิ นค้าและการเร่ ขายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
(๔) กาหนดเวลาสาหรับการจาหน่ายสิ นค้า
(๕) กาหนดการอื่นที่จาเป็ นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพรวมทั้ง
การป้ องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้ องกันโรคติดต่อ

หมวด ๑๐
อานาจหน้ าทีข่ องเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นและเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นและ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสื อเรี ยกบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ ยคาหรื อแจ้งข้อเท็จจริ ง หรื อทาคาชี้ แจงเป็ นหนังสื อ
หรื อให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรื อเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรื อสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกหรื อ
ในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบหรื อควบคุมให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น หรื อตามพระราชบัญญัติน้ ี
ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริ งหรื อเรี ยกหนังสื อรับรองการแจ้งหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่น้ นั
(๓) แนะนาให้ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้งปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้งหรื อตามข้อกาหนดของท้องถิ่นหรื อตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) ยึดหรื ออายัดสิ่ งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินคดีหรื อเพื่อนาไปทาลายในกรณี จาเป็ น
(๕) เก็บหรื อนาสิ นค้าหรื อสิ่ งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุ ขลักษณะหรื อจะก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญจากอาคารหรื อสถานที่ใดๆ เป็ นปริ มาณตามสมควรเพื่อเป็ นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็ นได้
โดยไม่ตอ้ งใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอานาจของราชการส่ วนท้องถิ่นนั้นในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
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ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงต่อ
บุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย และให้บุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๕ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูด้ า เนิ นกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี ปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง ข้อกาหนดของท้องถิ่ นหรื อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้ผดู ้ าเนิ นกิจการนั้นแก้ไขหรื อปรับปรุ งให้ถูกต้องได้ และถ้าผูด้ าเนิ นกิจการไม่แก้ไข หรื อถ้าการดาเนิน
กิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชนเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดดาเนิ นกิจการนั้นไว้ทนั ทีเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะเป็ นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่ง
ไว้ตามสมควรแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่มีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที และต้องทาเป็ น
หนังสื อแจ้งให้ผดู ้ าเนินกิจการซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูด้ าเนิ นกิจการหรื อผูด้ าเนิน
กิ จการไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรับหรื อปิ ดคาสั่งนั้นไว้ในที่
เปิ ดเผยเห็ นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผูด้ าเนิ นกิ จการ และให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้ทราบคาสั่ง
แล้ว ตั้งแต่เวลาที่คาสัง่ ไปถึงหรื อวันปิ ดคาสั่งแล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรื อมีการกระทาใดๆ
ที่ฝ่าฝื นต่อบทแห่ งพระราชบัญญัติน้ ีหรื อข้อกาหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่ งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน หรื อจะเป็ นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน
เป็ นส่ วนรวมซึ่ งสมควรจะดาเนิ นการแก้ไขโดยเร่ งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีอานาจออกคาสั่งให้
ผูก้ ระทาการไม่ถูกต้องหรื อฝ่ าฝื นดังกล่าวแก้ไขหรื อระงับเหตุน้ นั หรื อดาเนิ นการใดๆ เพื่อแก้ไขหรื อระงับ
เหตุน้ นั ได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข และผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามมาตรา ๔๔ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรื อปราบปรามผูก้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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หมวด ๑๑
หนังสื อรับรองการแจ้ ง
มาตรา ๔๘ การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อดาเนิ นกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนังสื อ
รับรองการแจ้ง ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่นเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้
ออกใบรับแก่ผแู ้ จ้งเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชวั่ คราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสื อรับรองการแจ้ง
ให้ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตรวจการแจ้ ง ให้ ถู ก ต้ อ งตามแบบที่ ก าหนดในข้ อ ก าหนด
ของท้อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ถ้า การแจ้งเป็ นไปโดยถู ก ต้อ งให้ เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น ออกหนัง สื อ รั บ รอง
การแจ้งให้ผแู ้ จ้งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรื อหนังสื อรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไข ให้ผแู้ จ้ง
หรื อผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณี ที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผแู ้ จ้งทราบภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผูแ้ จ้งไม่ดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผูแ้ จ้งเป็ นอันสิ้ นผล
แต่ถา้ ผูแ้ จ้งได้ดาเนิ นการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสื อรับรองการแจ้ง
ให้ผแู้ จ้งภายในเจ็ดวันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้งซึ่ งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในข้อกาหนด
ของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๙ ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสื อรับรองการแจ้งไว้โดยเปิ ดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่หนังสื อรับรองการแจ้งสู ญหาย ถูกทาลายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญให้
ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งยืน่ คาขอรับใบแทนหนังสื อรับรองการแจ้ง ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้ทราบ
ถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดการ
ขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสื อรับรองการแจ้งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา ๕๑ เมื่อผูแ้ จ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะเลิกกิจการหรื อโอนการดาเนินกิจการให้แก่
บุคคลอื่น ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
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มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่ผดู ้ าเนิ นกิ จการใดดา เนิ นกิ จการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติน้ ี เพราะเหตุที่ฝ่าฝื น
ดาเนิ นกิ จการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นมาแล้วครั้งหนึ่ ง ยังฝ่ าฝื นดาเนิ นกิ จการโดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ ถ้ายังฝ่ าฝื นอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนิน
กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่ งต้องไม่เกินสองปี ก็ได้
มาตรา ๕๓ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามมาตรา ๔๘ และคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ นตามมาตรา ๕๒ ให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งให้ผแู ้ จ้งหรื อผูด้ าเนิ นกิ จการทราบ ในกรณี ที่ไม่พบตัวหรื อ
ไม่ ย อมรั บ หนั ง สื อ ให้ ส่ ง หนั ง สื อ การแจ้ง หรื อ ค าสั่ ง โดยทางไปรษณี ย ์ต อบรั บ หรื อ ปิ ดหนัง สื อ นั้ น ไว้
ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผูท้ ี่ตอ้ งรับหนังสื อ และให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้ทราบ
หนังสื อดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสื อไปถึงหรื อวันปิ ดหนังสื อ แล้วแต่กรณี

หมวด ๑๒
ใบอนุญาต
มาตรา ๕๔ ในกรณี ที่พระราชบัญญัติน้ ี บญั ญัติให้การประกอบกิจการใดหรื อการกระทาใด
ต้องได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่ องนั้นได้
มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุ ญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้มีอายุหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นผูอ้ อกใบอนุ ญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสี ยค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุ ญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุ ญาตหรื อคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการหรื อเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่
ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์ น้ นั ทั้งหมดและแจ้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดียวกัน
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และในกรณี จาเป็ นที่จะต้องส่ งคืนคาขอแก่ผขู ้ ออนุ ญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรื อ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคาขอ
เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ต้องออกใบอนุ ญ าตหรื อมี หนังสื อแจ้ง ค าสั่ งไม่ อนุ ญ าตพร้ อมด้วย
เหตุผลให้ผขู ้ ออนุ ญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคาขอซึ่ งมีรายละเอียดถูกต้องหรื อครบถ้วน
ตามที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นไม่อาจออกใบอนุ ญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุ ญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิ นสองครั้งครั้งละไม่เกิ น
สิ บห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตทราบก่อนสิ้ นกาหนด
เวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๗ ผูร้ ับใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
มาตรา ๕๘ ในกรณี ที่ใบอนุญาตสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญให้ผรู้ ับใบอนุญาต
ยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด
การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญาตและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา ๕๙ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตสาหรับกิ จการใดไม่ปฏิ บตั ิ หรื อปฏิ บตั ิ ไม่
ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงหรื อข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
เงื่ อนไขที่ระบุ ไว้ในใบอนุ ญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ ยวกับการประกอบกิ จการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตนั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
มาตรา ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงหรื อข้อกาหนด
ของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิ จการตามที่ ได้รับใบอนุ ญาต และการไม่ปฏิ บตั ิหรื อการปฏิ บตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิ ดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชนหรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชี พ
ของประชาชน
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มาตรา ๖๑ คาสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งให้
ผูร้ ับใบอนุญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณี ยต์ อบรับหรื อให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็ นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงาน
ของผูร้ ับใบอนุญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตนั้นได้ทราบ คาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึ ง หรื อวันปิ ด
คาสั่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๒ ผูถ้ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๑๓
ค่ าธรรมเนียมและค่ าปรับ
มาตรา ๖๓ ให้ราชการส่ วนท้องถิ่ นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่ นกาหนดค่าธรรมเนี ยม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ บรรดาค่าธรรมเนี ยมและค่าปรับตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ของราชการ
ส่ วนท้องถิ่น
มาตรา ๖๕ ในกรณี ที่มีขอ้ กาหนดของท้องถิ่นกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนิ นกิจการ
ที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดาเนินกิจการหรื อต้องได้รับใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ผแู้ จ้ง
หรื อผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
ของท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละยีส่ ิ บของจานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชาระ เว้นแต่ผแู ้ จ้งหรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การดาเนิ นกิจการนั้น ก่อนถึงกาหนดการเสี ยค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
ในกรณี ที่ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ งค้างชาระค่าธรรมเนี ยมติ ดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
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หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๖๖ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีคาสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคห้า มาตรา ๕๒ หรื อมาตรา ๖๕
วรรคสอง หรื อมี ค าสั่งในเรื่ องการไม่ ออกใบอนุ ญาตหรื อไม่ อนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาตหรื อเพิ กถอน
ใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อในกรณี ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีคาสัง่ ตามมาตรา ๔๖ วรรค
สอง ถ้าผูท้ ี่ได้รับคาสั่งไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ผูน้ ้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั
ทราบคาสั่ง
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ งไม่ เป็ นเหตุ ทุ เลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง เว้น แต่ รั ฐ มนตรี
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชวั่ คราว
มาตรา ๖๗ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ ให้รัฐมนตรี พิจารณาโดยไม่ชกั ช้าคาสั่งของ
รัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด

หมวด ๑๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๘/๑๑๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณี ที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้ อ
หรื อมูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของอธิ บดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มี
เหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขตามมาตรา ๘ วรรคสอง
หรื อนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองเดือน หรื อปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

๑๐

มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๗๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการตามมาตรา ๑๗
โดยไม่มีเหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหนึ่ งเดื อนหรื อปรับไม่เกิ นสองพันบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ ง หรื อมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุ ก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใ้ ดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร ซึ่ งมีพ้ืนที่เกินสองร้อย
ตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุ ญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ผูใ้ ดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
โดยไม่มีหนังสื อรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกาหนดของท้องถิ่นซึ่ งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒)
มาตรา ๓๕ (๑) หรื อ (๔) หรื อมาตรา ๔๐ (๒) หรื อ (๓) ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหกเดื อนหรื อปรับไม่เกิ น
หนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผู ้ใ ดฝ่ าฝื นข้อ ก าหนดของท้อ งถิ่ น ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ น้ ี นอกจากที่
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรื อในมาตรา ๓๗ หรื อมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๓/๑๑๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกาหนดของท้องถิ่ นซึ่ งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒)
(๓) หรื อ (๖) ในกรณี เกี่ ยวกับมูลฝอยติดเชื้ อ หรื อมูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๗๓/๒๑๒ ผูร้ ับอนุ ญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกาหนดของท้องถิ่นซึ่ งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕)
ในกรณี เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้ อ หรื อมูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุ มชนต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกินหนึ่ งปี
หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๗๔ ผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรื อวรรคสาม โดยไม่มีเหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร หรื อ
ขัดขวางการปฏิ บตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรื อมาตรา ๒๘
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

๑๑
๑๒

มาตรา ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๗๕ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๔ วรรคสองต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
มาตรา ๗๖ ผูร้ ับใบอนุ ญาตผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรื อมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๗๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรื อฝ่ าฝื นประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ตามมาตรา ๔๒ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๗๘ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๖ หรื อฝ่ าฝื นประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตาม
มาตรา ๔๒ (๒) หรื อข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๗๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสื อเรี ยก หรื อไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริ งหรื อไม่ส่งเอกสารหรื อ
หลักฐาน หรื อขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งเดือน
หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูด้ าเนิ นกิจการผูใ้ ดดาเนิ นกิจการในระหว่างที่มีคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ให้หยุดดาเนิ นกิ จการ หรื อไม่ป ฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรื อ
มาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับ
ไม่เกิ นหนึ่ งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกไม่เกิ นวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ไม่ปฏิ บตั ิตาม
คาสั่ง
มาตรา ๘๑ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
โดยไม่มีเหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูใ้ ดไม่ ป ฏิ บ ัติตามมาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรั บ ไม่ เกิ น
ห้าร้อยบาท
มาตรา ๘๓ ผูร้ ับ ใบอนุ ญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๘๔ ผูร้ ับใบอนุ ญาตผูใ้ ดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
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มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานครประกอบด้ว ย ผู้แ ทนกรุ งเทพมหานคร ผูแ้ ทนส านัก งาน
อัยการสู งสุ ด และผูแ้ ทนกรมตารวจ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่ นประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัด อัย การจังหวัด และผูก้ ากับ การ
ตารวจภูธรจังหวัด
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าเห็ นว่าผูต้ อ้ งหาไม่ควรได้รับโทษถึ งจาคุ กหรื อ
ไม่ควรถูกฟ้ องร้อง ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบคดีมีอานาจเปรี ยบเทียบ
สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรื อมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรื อปรับไม่เกิน
สองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อผูซ้ ่ ึ งเจ้าพนักงานท้องถิ่ นมอบหมายมีอานาจ
เปรี ยบเทียบได้ดว้ ย
เมื่อได้เสี ยค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการเปรี ยบเทียบ ให้ถือ
ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้ า ผู ้ ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่ เปรี ยบเที ย บหรื อยิ น ยอมแล้ ว ไม่ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป

หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๖ ผูร้ ับใบอนุ ญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขซึ่ งถูกยกเลิก
โดยพระราชบัญญัติน้ ี อยูแ่ ล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับและกิจการนั้น มีลกั ษณะเช่นเดียวกับกิจการ
ที่จะต้องได้รับใบอนุ ญาตหรื อต้องแจ้งและได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ผนู ้ ้ นั ประกอบ
กิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตหรื อเป็ นผูท้ ี่ได้แจ้งและได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งตาม
พระราชบัญญัติน้ ีแล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้ นอายุและผูน้ ้ นั ยังคงประสงค์จะดาเนิ นกิจการต่อไป ผูน้ ้ นั
จะต้องมาดาเนินการขอรับใบอนุญาตหรื อแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ ีก่อนการดาเนินการ
มาตรา ๘๗ ผูซ้ ่ึ งประกอบกิ จการใดที่ไม่ตอ้ งแจ้งและได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขซึ่ งถู กยกเลิ กโดยพระราชบัญญัติน้ ี แต่เป็ นกิ จการที่ จะต้องแจ้งและได้รับ
หนังสื อรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ ี และมิใช่เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตอยูแ่ ล้วตามมาตรา ๘๖ ให้ยงั คง
ประกอบกิ จการได้ต่อไป แต่จะต้องมาดาเนิ นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นภายในกาหนดเวลาเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
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มาตรา ๘๘ ผูซ้ ่ ึ งประกอบกิ จการใดที่มิได้เป็ นกิ จการที่ตอ้ งได้รับใบอนุ ญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุ ขซึ่ งถูกยกเลิ ก โดยพระราชบัญญัติน้ ี แต่เป็ นกิ จการที่จะต้องได้รับใบอนุ ญาตตามพระราช
บัญญัติน้ ี ให้ยงั คงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายืน่ คาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ภายใน
กาหนดเวลาเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เมื่อได้ยนื่ คาขอแล้วให้ยงั คงประกอบกิจการได้
ต่อไปจนกว่าจะมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๘๙ บรรดากิ จการต่างๆ ที่ กาหนดให้เป็ นกิ จการค้าซึ่ งเป็ นที่ รังเกี ยจหรื ออาจเป็ น
อันตรายแก่ สุขภาพตามมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแต่งผม
ตามมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ถือว่าเป็ นกิ จการที่ เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๑ หรื อมาตรา ๓๒
มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อ บัญ ญัติ เทศบัญ ญัติ ข้อ บังคับ หรื อ ค าสั่ ง
ของเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น หรื อเจ้าพนัก งานสาธารณสุ ข ซึ่ งได้อ อกโดยอาศัย อ านาจตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การสาธารณสุ ข ซึ่ งถู ก ยกเลิ ก โดยพระราชบัญ ญัติ น้ ี ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ได้ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ บท
แห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีก ฎกระทรวง ประกาศ ข้อก าหนดของท้องถิ่ นหรื อคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับ นี้ คื อ เนื่ องจากพระราชบัญ ญัติส าธารณสุ ข
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ย พุทธศักราช๒๔๘๐ ซึ่งเป็ นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนิ นงานควบคุมดูแลในด้านสาธารณสุ ข ได้ใช้บงั คับมานานแล้ว แม้วา่ จะได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่อาจทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริ ญก้าวหน้า
ของสังคม จาเป็ นต้องขยายขอบเขตการกากับดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการสาธารณสุ ขในด้านต่างๆ
ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสามารถนามาปรับใช้กบั เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นได้ทนั ท่วงที และโดยที่ในปั จจุบนั เป็ นที่
ยอมรับว่าการสาธารณสุ ขเป็ นเรื่ องเกี่ ยวพันกับความเป็ นอยู่และสภาพแวดล้อมของมนุ ษย์อย่างใกล้ชิด แต่
บทบัญญัติของกฎหมายปั จจุบนั ยังมิได้กาหนดมาตรการกากับดูแลและป้ องกันเกี่ ยวกับการอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ไว้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุ งบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมให้มีลกั ษณะ
การก ากับ ดู แลและติ ดตาม และปรับ ปรุ งอานาจหน้ าที่ ข องเจ้าหน้าที่ และบทก าหนดโทษตามกฎหมาย
ปั จจุบนั ให้สามารถบังคับให้มีการปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพของสังคมปั จจุบนั และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ในด้านการกากับดูแลและป้ องกัน
เกี่ ยวกับการอนามัยสิ่ งแวดล้อม สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขและกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการใช้อุจจาระเป็ นปุ๋ ยเสี ยใหม่ และรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็ นฉบับเดียวกัน จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี
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*พระราชกฤษฎี ก าแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การโอนอ านาจหน้ าที่ ข องส่ วนราชการให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๓
มาตรา ๓๕ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคาว่า“อธิ บดี กรม
ควบคุมโรคติดต่อ” เป็ น “อธิบดีกรมควบคุมโรค”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่ งได้มีการตราพระราช
กฤษฎี ก าโอนกิ จการบริ หารและอานาจหน้าที่ ข องส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติป รับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่ องจากพระราชบัญญัติดงั กล่ าวได้บญั ญัติ ให้โอนอานาจหน้าที่ของ
ส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผดู ้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่
โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุมตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักการที่ ป รากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎี กาดังกล่ าว จึ งสมควรแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพื่อให้ผเู ้ กี่ ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่ ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิ จของส่ วนราชการหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็ นของหน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มี
การเปลี่ ยนชื่ อส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่ งหรื อผูซ้ ่ ึ งปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของส่ วนราชการให้ตรงกับ
การโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิ จที่มีการตัดโอนจาก
ส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่ วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่ งเป็ นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๑๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับ นี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดบทนิ ย ามค าว่า “มูล ฝอย” ยังไม่ ชัดเจน ซึ่ งท าให้ อานาจของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง
ในการจัด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยมี ค วามซ้ า ซ้ อ นกัน บทนิ ย ามในเรื่ อ ง “ราชการส่ วนท้อ งถิ่ น ” และ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่ น” ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลจากการปฏิ รูประบบราชการ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปลี่ ยนแปลงหน่ วยงานกากับดูแลราชการส่ วนท้องถิ่ น และยังมีหน่ วยงานอื่นที่ทา
หน้าที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการในเรื่ องการจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย จึงต้องปรับองค์ประกอบ
ในคณะกรรมการสาธารณสุ ขนอกจากนี้ การดาเนิ นงานเรื่ องการกาจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ได้ให้อานาจ
แก่ ราชการส่ วนท้องถิ่ นในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมและกาหนดวิธีการในเรื่ องดังกล่าวประกอบกับ
มิได้มีบทกาหนดโทษในเรื่ องมูลฝอยติดเชื้ อและมูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุ มชนไว้รวมถึงสมควร
กาหนดให้อานาจรัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ขออกประกาศเรื่ องที่เป็ นรายละเอียด
ทางเทคนิ ค วิช าการหรื อเรื่ องที่ ต้องมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามสภาพสั ง คมเพื่ อปฏิ บ ัติก ารตาม
พระราชบัญญัติน้ ี จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๑๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ ตอนที่ ๒๘ ก/ หน้า ๕/ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

663

พระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๗๘
-------------------ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผูส้ ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
(ตำมประกำศประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร
ลงวันที่ ๒๐ สิ งหำคม พุทธศักรำช ๒๔๗๘)
น.อ. อำทิตย์ทิพอำภำ ร.น.
เจ้ำพระยำยมรำช
พล.อ. เจ้ำพระยำพิชเยนทรโยธิน
ตรำไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๔๗๘
เป็ นปี ที่ ๒ ในรัชกำลปั จจุบนั
โดยที่สภำผูแ้ ทนรำษฎรลงมติวำ่ รำชกำรทหำรเป็ นกิจกำรเกี่ยวกับประโยชน์ของชำติและ
เป็ นกำรสมควรที่ จะก ำหนดเขตโดยรอบบริ เวณที่ ท หำรไว้เป็ น “เขตปลอดภัย ” ส ำหรับ ควำมปลอดภัย
ในรำชกำรทหำร
จึ ง มี พ ระบรมรำชโองกำรให้ ตรำพระรำชบัญ ญัติข้ ึ น ไว้โดยค ำแนะน ำและยิน ยอมของ
สภำผูแ้ ทนรำษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระรำชบัญญัติน้ ี ให้เรี ยกว่ำ “พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยเขตปลอดภัยในรำชกำรทหำร
พุทธศักรำช ๒๔๗๘”
มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระรำชบัญญัติน้ ีต้ งั แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำเป็ นต้นไป

๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๕๒/-/หน้ำ ๑๔๗๖/๑๗ พฤศจิกำยน ๒๔๗๘
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มาตรา ๓ “เขตปลอดภัย” ในรำชกำรทหำรหมำยถึงบริ เวณโดยรอบที่ทหำรเท่ำที่จำเป็ นเพื่อ
ประโยชน์แห่งควำมปลอดภัยในรำชกำรทหำร
มาตรา ๔ ที่ทหำรแห่งใดจะควรมีเขตปลอดภัยเพียงใด ให้กำหนดขึ้นไว้โดยพระรำชกฤษฎีกำ
เป็ นครำวๆ และให้มีแผนที่ประเมินเขตไว้ทำ้ ยพระรำชกฤษฎีกำนั้นด้วย
เมื่อได้กำหนดเขตขึ้นแล้ว ให้กระทรวงกลำโหมจัดให้มีเครื่ องหมำยแสดงเขตไว้โดยชัดเจน
มาตรา ๕ เมื่อได้ออกพระรำชกฤษฎีกำกำหนดบริ เวณเขตปลอดภัยไว้แล้ว ห้ำมมิให้ผหู้ นึ่ งผูใ้ ด
ปลูกสร้ำงโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้ำงลงในบริ เวณเขตปลอดภัยนั้น หรื อแก้ไข เปลี่ยนแปลงโรงเรื อน หรื อสิ่ ง
ปลู กสร้ ำงที่ มีอยู่แล้ว หรื อเพำะปลูกต้นไม้ซ่ ึ งอำจเป็ นภัย หรื อยักย้ำยต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วอันมี สภำพเป็ น
อสังหำริ มทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญำตเป็ นหนังสื อจำกกระทรวงกลำโหม และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญำตนั้นด้วย
มาตรา ๖ ในบริ เวณเขตปลอดภัยซึ่งได้มีเครื่ องหมำยห้ำมกำรเข้ำออกไว้แล้ว ห้ำมมิให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ด
ซึ่ งไม่มีหน้ำที่เข้ำไปในเขตนั้นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญำตเป็ นหนังสื อจำกผูบ้ งั คับบัญชำในที่น้ นั ให้เข้ำไปได้
หรื อได้รับอนุญำตให้เข้ำไปในควำมควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ทหำรในที่น้ นั
มาตรา ๗ ผูใ้ ดกระทำฝ่ ำฝื นบทบัญญัติในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖ แห่ งพระรำชบัญญัติน้ ี
ผูน้ ้ นั มีควำมผิดต้องระวำงโทษดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ำได้กระทำควำมผิดนั้นต่อหน้ำรำชศัตรู ให้จำคุกไม่เกินห้ำปี
(๒) ถ้ำมิได้กระทำควำมผิดนั้นต่อหน้ำรำชศัตรู แต่ได้กระทำในเวลำสงครำมหรื อในเขตซึ่ งใช้
กฎอัยกำรศึกให้จำคุกไม่เกินสำมปี
(๓) ถ้ำได้กระทำควำมผิดนั้นในเวลำหรื อที่อื่นนอกจำกที่กล่ำวมำแล้วให้จำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงกลำโหมมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ ี
และเพื่อกำรนั้นให้มีอำนำจออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่ องหมำยที่ใช้บอกแนวเขตปลอดภัยใน
รำชกำรทหำรและกิจกำรอื่นๆ เพื่อปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ ับสนองพระบรมรำชโองกำร
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี )
พระยำนิติศำสตร์ไพศำลย์
รัฐมนตรี
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ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๙๒
----------------------โดยที่เป็ นกำรสมควรกำหนดบริ เวณโดยรอบพื้นที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของแผนที่ ๔ กองคลังแสง
กรมสรรพำวุ ธ ทหำรบก กองทัพ บก ในท้อ งที่ อ ำเภอปำกเกร็ ด จัง หวัด นนทบุ รี ให้ เป็ นเขตปลอดภัย
ในรำชกำรทหำร หัวหน้ำคณะปฏิวตั ิจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑. ให้บริ เวณซึ่ งอยูใ่ นท้องที่อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ภำยในแนวเขต ตำมแผนที่
ท้ำยประกำศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้ เป็ นเขตปลอดภัยในรำชกำรทหำรแห่งกองทัพบก
ข้ อ ๒. ให้ป ระกำศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับ เช่ นเดี ยวกับ พระรำชกฤษฎี กำที่
ออกตำมควำมในมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยเขตปลอดภัยในรำชกำรทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๘
ข้ อ ๓. ให้รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงกลำโหมรักษำกำรตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้
ข้ อ ๔. ประกำศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็ นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๑๕
(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหน้ำคณะปฏิวตั ิ
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