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Àπâ“ 44

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
«à“¥â«¬°“√¡Õ∫Õ”π“®

æ.». ÚıÙˆ

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√¡Õ∫Õ”π“®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√«¥‡√Á« ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

∑’Ëµ√«® Õ∫‰¥â

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Û¯ (ÒÛ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ·≈–¡“µ√“ Û¯ «√√§ ’Ë ¡“µ√“ ı/Ú

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

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

æ.». ÚıÙı §≥–√—∞¡πµ√’®÷ß¡’¡µ‘„Àâ«“ßÀ≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√

¡Õ∫Õ”π“®‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√¡Õ∫Õ”π“®

æ.». ÚıÙˆé

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò µÿ≈“§¡ æ.». ‹ÚıÙˆ ‡ªìπµâπ‰ª

 à«π∑’Ë Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Û °“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ§”π÷ß∂÷ß
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Àπâ“ 45

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

(Ò) ¢’¥§«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® √«¡µ≈Õ¥

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

(Ú) §«“¡√«¥‡√Á« ·≈–°“√≈¥¢—ÈπµÕπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

(Û) ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–§«“¡ª√–À¬—¥

(Ù) °“√ √â“ß§«“¡¡’ à«π√à«¡„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

¢âÕ Ù °“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡√–‡∫’¬∫π’ÈµâÕß‰¡à‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡¢—ÈπµÕπÀ√◊Õ√–¬–

‡«≈“„π°“√„™âÕ”π“®

¢âÕ ı „ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßπ—Èπ‚¥¬µ√ß ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ªìπ°“√„™âÕ”π“®„π‡¢µ®—ßÀ«—¥„¥ πÕ°®“°

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥¢Õß®—ßÀ«—¥π—Èπ

¢âÕ ˆ „π°“√¡Õ∫Õ”π“® „ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) «“ßÀ≈—°‡°≥±å°“√„™âÕ”π“®¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®

(Ú) ®—¥„Àâ¡’√–∫∫°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÕ”π“®¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®

(Û) °”°—∫¥Ÿ·≈·≈–·π–π”°“√„™âÕ”π“®¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®

(Ù) ®—¥∑”∫—≠™’°“√¡Õ∫Õ”π“®‡ πÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈– °.æ.√. ·≈–‡ªî¥‡º¬

„Àâª√–™“™π∑√“∫

¢âÕ ˜ °“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ ‚¥¬√–∫ÿ„Àâ™—¥‡®π‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ√—∫

¡Õ∫Õ”π“® Õ”π“®∑’Ë¡Õ∫ À≈—°‡°≥±å„π°“√„™âÕ”π“®¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® ·≈–

°“√√“¬ß“πº≈°“√„™âÕ”π“®

„π°“√„™âÕ”π“®∑’Ë√—∫¡Õ∫ „ÀâºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®∫—π∑÷°°“√„™âÕ”π“®µ“¡À≈—°‡°≥±å

∑’ËºŸâ¡Õ∫Õ”π“®°”Àπ¥
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Àπâ“ 46

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

¢âÕ ¯ „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥

§«“¡√«¥‡√Á«‚¥¬‰¡àµâÕßºà“π°“√æ‘®“√≥“¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµà“ßÊ ¡“°‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ

∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë¡’µàÕ‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ

ºŸâ¡’ à«π√à«¡æ‘®“√≥“„π‡√◊ËÕß„¥ µâÕß√à«¡√—∫º‘¥™Õ∫„πº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°‡√◊ËÕßπ—Èπ

¥â«¬

¢âÕ ˘ „π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“°“√¡Õ∫Õ”π“®¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥¡‘‰¥â

‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫π’È „Àâ °.æ.√. ·π–π”„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß

µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

¢âÕ Ò „π°√≥’¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫π’È „Àâ °.æ.√. ‡ªìπ

ºŸâ¡’Õ”π“®«‘π‘®©—¬ §”«‘π‘®©—¬¢Õß °.æ.√. „Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

„π°√≥’∑’Ë‰¡à ¡§«√À√◊Õ‰¡àÕ“®„™â∫—ß§—∫√–‡∫’¬∫π’È°—∫°“√¡Õ∫Õ”π“®„π‡√◊ËÕß„¥

À√◊ÕÀπà«¬ß“π„¥ °.æ.√. ®–‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ¡’¡µ‘„Àâ¬°‡«âπ°“√„™â∫—ß§—∫

√–‡∫’¬∫π’È°—∫‡√◊ËÕßÀ√◊ÕÀπà«¬ß“ππ—Èπ∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π°Á‰¥â

 à«π√“™°“√„¥¡’ªí≠À“„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫π’È „Àâ·®âß °.æ.√. ∑√“∫‚¥¬‡√Á«

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß ·≈â«·µà°√≥’µàÕ‰ª

 à«π∑’Ë Ú

°“√¡Õ∫Õ”π“®¢ÕßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√√–¥—∫°√¡¢÷Èπ‰ª

¢âÕ ÒÒ ∫√√¥“Õ”π“®¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’ËÕ“®¡Õ∫‰¥âµ“¡¡“µ√“ Û¯

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

‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı π—Èπ
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Àπâ“ 47

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

„ÀâºŸâ¡’Õ”π“®´÷Ëß‡ªìπÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√√–¥—∫°√¡¢÷Èπ‰ª¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ ‡«âπ·µà°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È®–‰¡à¡Õ∫Õ”π“®°Á‰¥â

(Ò) ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬ ”§—≠

(Ú) ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß¡’°“√¥Ÿ·≈Õ¬à“ß„°≈â™‘¥‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ¡“µ√∞“π

‡¥’¬«°—π

(Û) ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËºŸâ¡’Õ”π“®‡ÀÁπ«à“Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπÀ√◊Õ‡°‘¥§«“¡

‰¡à‡ªìπ∏√√¡·°àª√–™“™π‰¥â

¢âÕ ÒÚ „π°√–∑√«ß∑’Ë¡’°“√·∫àß°≈ÿà¡¿“√°‘®´÷ËßÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡¿“√°‘®¡’Õ”π“®

‡™àπ‡¥’¬«°—∫ª≈—¥°√–∑√«ßµ“¡¡“µ√“ ÚÒ «√√§À° ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

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

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı „ÀâÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡¿“√°‘®¥”‡π‘π°“√

¡Õ∫Õ”π“®µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’È ‚¥¬„Àâ∂◊Õ‡ ¡◊ÕπÀπ÷Ëß‡ªìπ

ª≈—¥°√–∑√«ß¢Õß à«π√“™°“√„π°≈ÿà¡¿“√°‘®π—Èπ

¢âÕ ÒÛ „ÀâÕ∏‘∫¥’¥”‡π‘π°“√«“ß√–‡∫’¬∫°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Û¯ (¯)

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫

À≈—°‡°≥±åµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

 à«π∑’Ë Û

°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ·°àºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

¢âÕ ÒÙ ‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®®“° à«π√“™°“√ „ÀâºŸâ«à“

√“™°“√®—ßÀ«—¥¡Õ∫Õ”π“®„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ª√–®”®—ßÀ«—¥∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµ“¡À≈—°‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫π’È
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Àπâ“ 48

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

¢âÕ Òı „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ ·≈–À—«Àπâ“

 à«π√“™°“√ª√–®”®—ßÀ«—¥ ¥”‡π‘π°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·π«∑“ß∑’Ë°”Àπ¥„π

√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ Òˆ °“√„™âÕ”π“®¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®®“°ºŸâ«à“√“™°“√

®—ßÀ«—¥·≈–¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„π®—ßÀ«—¥ µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¢Õß

®—ßÀ«—¥

„π°√≥’∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥„Àâ¡’°“√·∫àß°≈ÿà¡®—ßÀ«—¥‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√

ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®„¥„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π °“√¡Õ∫Õ”π“®®“°ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„π√“™°“√ à«π°≈“ß

‰ª¬—ßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈–°“√¡Õ∫Õ”π“®¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡¢âÕ ÒÙ ·≈–

°“√„™âÕ”π“®¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® ¿“¬„π°≈ÿà¡®—ßÀ«—¥‡¥’¬«°—π

µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫·π«∑“ß∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡√à«¡√–À«à“ß√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ´÷Ëß°”°—∫¥Ÿ·≈

°≈ÿà¡®—ßÀ«—¥¥—ß°≈à“« ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥„π°≈ÿà¡‡¥’¬«°—ππ—Èπ‰¥â°”Àπ¥‰«â

 à«π∑’Ë Ù

°“√¡Õ∫Õ”π“®„ÀâªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π„πµà“ßª√–‡∑»

¢âÕ Ò˜  à«π√“™°“√„¥¡’¿“√°‘®∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√„πµà“ßª√–‡∑» „ÀâÀ—«Àπâ“

 à«π√“™°“√π—Èπ¡Õ∫Õ”π“®∑—Èßª«ß∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√„πµà“ßª√–‡∑»π—Èπ„Àâ·°àÀ—«Àπâ“

§≥–ºŸâ·∑π ·≈–„ÀâÀ—«Àπâ“§≥–ºŸâ·∑π¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√ÕßÀ—«Àπâ“§≥–ºŸâ·∑πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈

„π§≥–ºŸâ·∑π ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’È

9



Àπâ“ 49

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

 à«π∑’Ë ı

‡∫Á¥‡µ≈Á¥

¢âÕ Ò¯ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√∫√‘°“√ª√–™“™π

„Àâ à«π√“™°“√ ÷́Ëß°”°—∫¥Ÿ·≈Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ¥”‡π‘π°“√„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ«“ß√–‡∫’¬∫°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®°“√∫√‘°“√ª√–™“™π

∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«° √«¥‡√Á« ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–À¬—¥„π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π µ“¡·π«∑“ßµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ Ò˘ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√∫√‘°“√ª√–™“™π

§≥–√—∞¡πµ√’®–¡’¡µ‘„Àâ§≥–°√√¡°“√¢Õß√—∞«‘ “À°‘® ·≈–¢ÕßÕß§å°“√¡À“™π

¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«∑“ßµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

‚¥¬®–°”Àπ¥„Àâ√–‡∫’¬∫¥—ß°≈à“« Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß°”Àπ¥„Àâ°“√„™âÕ”π“®¢ÕßºŸâ√—∫

¡Õ∫Õ”π“®„π‡¢µ®—ßÀ«—¥„¥ µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß

®—ßÀ«—¥π—Èπ¥â«¬°Á‰¥â

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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Àπâ“ 30

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß ÒÚ °—π¬“¬π ÚıÙˆ

√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
«à“¥â«¬°“√‡√àß√—¥ µ‘¥µ“¡‡°’Ë¬«°—∫°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’

À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑ÿ®√‘µ

æ.». ÚıÙˆ

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡√àß√—¥ µ‘¥µ“¡‡°’Ë¬«°—∫

°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑ÿ®√‘µ„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’‡Õ°¿“æ

·≈–‡ªìπ√–∫∫¬‘Ëß¢÷Èπ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ (¯) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ π“¬°√—∞¡πµ√’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√‡√àß√—¥

µ‘¥µ“¡ ‡°’Ë¬«°—∫°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑ÿ®√‘µ æ.». ÚıÙˆé

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

‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õ§” —ËßÕ◊Ëπ„¥„π à«π

∑’Ë°”Àπ¥‰«â·≈â«„π√–‡∫’¬∫π’È À√◊Õ´÷Ëß¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫√–‡∫’¬∫π’È „Àâ„™â√–‡∫’¬∫π’È·∑π

¢âÕ Ù „π√–‡∫’¬∫π’È

çÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ √“™°“√ à«π°≈“ß √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’

°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß√—∞·≈–‰¥â√—∫‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ À√◊Õ‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π

≈ß∑ÿπ®“°√—∞
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Àπâ“ 31

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß ÒÚ °—π¬“¬π ÚıÙˆ

ç‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ ¢â“√“™°“√ æπ—°ß“π ≈Ÿ°®â“ß À√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘

ß“πª√–‡¿∑Õ◊Ëπ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√·µàßµ—Èß„π∞“π–‡ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ∞“π–Õ◊Ëπ„¥ ∫√√¥“

´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

ç‡ß‘π¢“¥∫—≠™’é À¡“¬§«“¡«à“ °“√√—∫®à“¬‡ß‘π °“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π¢ÕßÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞À√◊Õ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √«¡∑—Èß°“√®—¥‡°Á∫¿“…’Õ“°√

§à“∏√√¡‡π’¬¡ ·≈–√“¬‰¥âÕ◊ËπÊ ¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°àÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

¢âÕ ı „π°√≥’∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥¡’°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß

√—∞∑ÿ®√‘µ‰¡à«à“Àπà«¬ß“π·Ààßπ—Èπµ√«®æ∫‡ÕßÀ√◊Õ ”π—°ß“π°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π‡ªìπ

ºâŸµ√«®æ∫ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞¥—ß°≈à“«¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√™¥„™â‡ß‘π

À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π§◊π √«¡∑—Èß¥”‡π‘π°“√∑“ß·æàß ∑“ßÕ“≠“ À√◊Õ∑“ß«‘π—¬·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

‚¥¬‡√Á«

¢âÕ ˆ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√∑’Ë®–„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√‡ªìπ‰ª‚¥¬√«¥‡√Á«

„π°√≥’∑’Ë ”π—°ß“π°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π‡ªìπºâŸâµ√«®æ∫«à“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥

¡’°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑ÿ®√‘µ·≈–‰¥â™’È¡Ÿ≈§«“¡º‘¥·≈â« „ÀâÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞¥—ß°≈à“«¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√™¥„™â‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π§◊π √«¡∑—Èß¥”‡π‘π°“√∑“ß·æàß

∑“ßÕ“≠“ À√◊Õ∑“ß«‘π—¬·°àºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥‚¥¬‰¡àµâÕß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√

 ◊∫ «πÀ“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡æ◊ËÕÀ“¡Ÿ≈§«“¡º‘¥Õ’°

∂â“‡ªìπ°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑ÿ®√‘µ·Ààß™“µ‘™’È¡Ÿ≈

§«“¡º‘¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√–°Õ∫√—∞∏√√¡πŸ≠«à“¥â«¬°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡

°“√∑ÿ®√‘µ æ.». ÚıÙÚ πÕ°®“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß∂Õ¥∂Õπ
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Àπâ“ 32

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß ÒÚ °—π¬“¬π ÚıÙˆ

®–æ‘®“√≥“≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâ°√–∑”º‘¥À√◊Õ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞π—Èπ

æâπ®“°µ”·ÀπàßÀ√◊Õ¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“·≈â« À“°ª√“°Ø«à“°“√°√–∑”¥—ß°≈à“«¡’§«“¡

‡ ’¬À“¬‡°‘¥¢÷ÈπµàÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√™¥„™â‡ß‘π

À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π§◊π À√◊Õ¥”‡π‘π°“√∑“ß·æàß‚¥¬‡√Á«¥â«¬

¢âÕ ˜ ‡¡◊ËÕµ√«®æ∫«à“¡’°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑ÿ®√‘µ„π

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞„¥ „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞π—Èπ·®âß„Àâ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

°√¡∫—≠™’°≈“ß ·≈– ”π—°ß“π°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π∑√“∫‚¥¬æ≈—π ∑—Èßπ’È µ“¡·∫∫

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¢âÕ ¯ „Àâ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÀπà«¬ß“π°≈“ß

„π°“√‡√àß√—¥µ‘¥µ“¡Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‡°‘¥°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑ÿ®√‘µ

„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‚¥¬‡§√àß§√—¥

‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â√—∫∑√“∫º≈°“√¥”‡π‘π°“√∑—Èß°“√™¥„™â‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π§◊π °“√¥”‡π‘π°“√

∑“ß·æàß ∑“ßÕ“≠“ À√◊Õ∑“ß«‘π—¬‚¥¬‡√Á«

„π°√≥’∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« ª√“°Ø«à“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¡àªØ‘∫—µ‘

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

„Àâ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’·®âß„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞π—Èπ™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß

æ√âÕ¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ æ¬“πÀ≈—°∞“π ·≈–ªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß‡ √Á® ‘Èπ‚¥¬‡√Á«

„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ëµ√«®æ∫«à“¡’°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞

∑ÿ®√‘µ·≈–‰¥â·®âßµàÕ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’µ“¡¢âÕ ˜ À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫·®âß

®“° ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’µ“¡«√√§ Õß ·®âßº≈°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ ”π—°ß“π

ª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’∑√“∫Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°√–¬– ’Ë‡¥◊Õπ À√◊ÕÀ“°ª√“°Øº≈
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Àπâ“ 33

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß ÒÚ °—π¬“¬π ÚıÙˆ

§«“¡§◊∫Àπâ“°Á„Àâ·®âßº≈„Àâ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’∑√“∫‚¥¬‡√Á« „π°√≥’∑’Ë

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√ ·≈–À√◊Õ¡‘‰¥â·®âßº≈„Àâ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°

√—∞¡πµ√’∑√“∫¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ „Àâ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’‡ πÕ

π“¬°√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“ —Ëß°“√

¢âÕ ˘ „Àâ ”π—°ß“πª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’√“¬ß“π°√≥’‡ß‘π¢“¥∫—≠™’À√◊Õ

‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑ÿ®√‘µ∑’Ë‰¥â√—∫·®âß∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–º≈°“√‡√àß√—¥µ‘¥µ“¡‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√

™¥„™â‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π§◊π À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß·æàß ∑“ßÕ“≠“ À√◊Õ∑“ß«‘π—¬·°à

ºŸâ°√–∑”º‘¥·≈–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµ≈Õ¥®πºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâ°√–∑”º‘¥ „Àâπ“¬°

√—∞¡πµ√’∑√“∫‚¥¬µàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°À°‡¥◊Õπ

¢âÕ Ò „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úˆ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙˆ

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการเรี่ยไรของ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงิน

หรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการซึ่งมี
การแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อ
รวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วม
ในการจัดให้มีการเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือในฐานอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแล
ของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
ข้อ ๕  ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๑๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
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บททั่วไป 
   

 
ข้อ ๖  หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

มิได้ เว้นแต่เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หน่วยงานของรัฐซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 

 
ข้อ ๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้

โดยเคร่งครัด 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา

ดําเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าการกระทํานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทาง
อาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ใน 
เรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 

   
 
ข้อ ๘๒  ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า 

“กคร.” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกินสี่คน 
เป็นกรรมการ และผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จะแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไม่เกินสอง
คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
ข้อ ๙  ให้กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี 

การแต่งต้ังกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่ 
                                                 
๒ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ข้อ  ๑๐   นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๙  กรรมการซึ่ ง

นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖)  นายกรัฐมนตรีให้ออก 

ในกรณีที่ กรรมการซึ่ งนายกรั ฐมนตรีแ ต่ ง ต้ั งพ้นจากตําแหน่ งก่ อนวาระ  
ให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการแทน และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่ง 
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการแทนก็ได้ 

 
ข้อ ๑๑  การประชุมของ กคร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
ข้อ ๑๒  กคร. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบนี้ 

(๒)  พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะทําการเรี่ยไร หรือเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตท้องที่เกินหนึ่งจังหวัด จัดให้มี 
การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๓)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔)  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติให้จัดให้มี 

การเรี่ยไร หรอืเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการเรี่ยไรตามระเบียบนี้ 
(๕)  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐ

ได้รับมาจาการเรี่ยไร โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๖)  ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ 
(๗)  มอบหมายให้ กคร. จังหวัด ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ 

กคร. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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เมื่อ กคร. ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๒) แล้ว ให้แจ้งให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๓  กคร. จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา หรือ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กคร. มอบหมายก็ได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานให้นําข้อ ๑๑ มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๔  ให้มีสํานักงานเลขานุการ กคร. ขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นตามที่ กคร. มอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
   

 
ข้อ  ๑๕   มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ ยไรจั งหวัดในทุกจังหวัด  ยกเ ว้น

กรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “กคร. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดนั้น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน ปลัด
จังหวัด อัยการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังหนึ่งคน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมนตรี
นครหรือนายกเทศมนตรีเมืองที่เป็นที่ต้ังจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือชมรม
ธนาคารพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลอ่ืนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังอีก 
ไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 
หนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จังหวัด จะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
ข้อ ๑๖  ให้ กคร. จังหวัด มีหน้าที่ช่วย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และให้มีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะทําการเรี่ยไรหรือเข้าไป

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรภายในจังหวัด จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ กคร. 
จังหวัด หรือตามที่ กคร. มอบหมาย 

เมื่อ กคร. จังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๑) แล้วให้แจ้งหน่วยงานของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคน้ันและรายงาน กคร. ให้ทราบด้วย 
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ข้อ ๑๗  ให้นําความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับวาระการ
ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังการประชุม กคร. 
จังหวัด และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

หลักเกณฑ์การเรี่ยไร 
   

 
ข้อ ๑๘  การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. 

จังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 

(๒)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่
การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ 

(๓ )   เ ป็ นก า ร เ รี่ ย ไ รที่ หน่ ว ย ง านของรั ฐ เป็ นผู้ ดํ า เ นิ นกา ร เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ 

(๔)  เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 

 
ข้อ ๑๙  การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อนี้ให้ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
(๑)  เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
(๒)  เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องดําเนินการ

เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สําคัญ 
(๓)  เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐิน

พระราชทาน 
(๔)  เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สิน 

ไม่เกินจํานวนเงินหรือมูลค่าตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕)  เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
(๖)  เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือ

ได้รับยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 
 

ข้อ ๒๐  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๙ ให้จัด
ให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการดังต่อไปนี้ 
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(๑)  ให้กระทําการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

(๒)  กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
(๓)  ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาค 

ทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดทํา
เป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

(๔)  จัดทําบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบ
บัญชีของทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เป็น 
การเรี่ยไรท่ีกระทําอย่างต่อเนื่องและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทํา
การเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิน 
การเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สําหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการด้วย 

(๕)  รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จัดทําบัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็น 
การเรี่ยไรที่ได้กระทําอย่างต่อเนื่องให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 

 
ข้อ ๒๑  ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของ

รัฐดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑)  กําหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่

หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
(๒)  กําหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจํานวนหรือมูล

ค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพมีความจําเป็นต้องกําหนดเป็นจํานวนเงินที่แน่นอน เช่น การจําหน่าย
บัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 

(๓)  กระทําการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค 
หรือกระทําในลักษณะที่ทําให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจํายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะ
ไม่ช่วยทําการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๔)  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนออกทําการเรี่ยไร 

 
ข้อ ๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือ 

นิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
การเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑)  ใช้หรือแสดงตําแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไร ไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด 

(๒)  ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทํา 
การเรี่ยไรให้ หรือกระทําในลักษณะที่ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจํายอม
ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทําการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๒๓  การเรี่ยไร การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร หรือการให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดในการเรี่ยไรที่ได้รับการอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ก็ให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว่า 
จะแล้วเสร็จ 

 
ข้อ ๒๔  ให้ กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบนี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังกรรมการ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี แต่งต้ังตามระเบียบนี้เข้ารับหน้าที่ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ชวน  หลักภัย 
นายกรัฐมนตร ี
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวงพร/ผู้จัดทํา 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หน้า ๑๕/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
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หนา  ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของ
หนวยงานของรัฐตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
ใหเหมาะสมและมีความคลองตัวในทางปฏิบัติย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการเร่ียไรของหนวยงาน 
ของรัฐ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเ ร่ียไร 

ของหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ  เรียกโดยยอวา  “กคร.”  

ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงการคลัง  
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินส่ีคนเปนกรรมการ   
และผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร.  จะแตงต้ังขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสองคน   
เปนผูชวยเลขานุการก็ได” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

45



ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าดว้ยการเบกิเงนิจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน   

การเกบ็รกัษาเงนิ  และการน าเงนิส่งคลัง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (National  e-Payment  Master  Plan)  
ตลอดจนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  
เป็น  New  GFMIS  Thai 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๖๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง   
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๓) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ   

พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐสภา   

ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  องค์การมหาชน  
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตามที่กฎหมายก าหนด   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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“หน่วยงานผู้เบิก”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ 
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หน่วยงานย่อย”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  
หรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หรือที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ  ซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง   
หรือส านักงานคลังจังหวัด  แต่เบิกเงินผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก 

“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือการนี้ด้วย 

“ผู้อ านวยการกองคลัง”  ให้หมายความรวมถึง  เลขานุการกรม  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใด   
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 

“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น   
ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน  และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่  
รับจ่ายเงินของส่วนราชการด้วย 

“ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”  ให้หมายความรวมถึง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  
และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้วย 

“งบรายจ่าย”  หมายความว่า  งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้

ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว   
“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  
หรือเงินนอกงบประมาณ 

“ตู้นิรภัย”  หมายความว่า  ตู้เหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้ส าหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ 
“เงินรายได้แผ่นดิน”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ 

เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย  
เงินคงคลัง  และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้น 
น าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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“เงินเบิกเกินส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว 
แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้น าส่งคลังก่ อนสิ้นปีงบประมาณ 
หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน”  หมายความว่า  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการ 
เบิกจากคลังไปแล้ว  แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน  และได้น าส่งคลัง
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใด  
ที่ต้องน าส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

“ระบบ”  หมายความว่า  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Government  Fiscal  Management  Information  System:  GFMIS)  ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

“ข้อมูลหลักผู้ขาย”  หมายความว่า  ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู่  เลขประจ าตัวประชาชน  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา  
เงื่อนไขการช าระเงิน  หรือข้อมูลอื่นใดที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี  เพื่อใช้ส าหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์  เอกสาร  ทะเบียนคุม  รายงาน  ที่ใช้ในการเบิกเงินจากคลัง   
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ ๗ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดในระเบียบนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  ขอหารือเพ่ือให้กระทรวงการคลังวินิจฉัย  
หรือขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  แล้วแต่กรณี  หรือให้กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง   
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

ข้อ ๘ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลงั
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน  
ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๑
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ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   

หมวด  ๒ 
การใช้งานในระบบ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิ 
ในการปฏิบัติงานในระบบ  ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ  ๑๐  ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง  การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง  การน าเงินส่งคลัง  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล  และการเรียกรายงาน
ในระบบ 

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิกจัดท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก าหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดแนวทางการควบคุม  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก  ในการเข้าใช้งานในระบบ 

ข้อ ๑๓ การจัดท า  แก้ไข  อนุมัติการใช้  และการด าเนินการอื่น ๆ  เกี่ยวกับการก าหนดสทิธิ
การเข้าใช้งานในระบบ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๓ 
การเบิกเงนิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่บิกเงินและผูเ้บิกเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง  
ส าหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบไปยังส านักงานคลัง
จังหวัด   

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ  ๑๐  
เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง  และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง   

ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอื่น  
เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้  โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักเกณฑ์ทัว่ไปของการเบกิเงิน 
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ข้อ ๑๗ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่าย 
เงินที่ขอเบิกจากคลังเพ่ือการใด  ให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการนั้นเท่านั้น  จะน าไปจ่าย 

เพื่อการอื่นไม่ได้ 
ข้อ ๑๘ หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ก าหนดไว้หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง   

การได้รับเงินจากคลังไม่ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแล 
ให้มีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๙ การขอเบิกเงินทุกกรณี  หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ  
ไว้  ณ  ที่จ่าย  ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในค าขอเบิกเงินนั้นด้วย  เว้นแต่ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว   

ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี 

และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี 
(๒) น าข้อมูลตาม  (๑)  หรือของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้  ส่งให้แก่

กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ 
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงินก่อนส่งค าขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง

หรือส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามค าขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 

ส่วนที ่ ๓ 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของหนว่ยงานผู้เบิกที่ไม่ใช่สว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๑ การขอเบิกเงิน  ให้ส่งค าขอเบิกตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ  ยกเว้นกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ให้เบิกเงินจากคลังโดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้
ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนด  หรือใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๒ การขอเบิกเงินทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงก าหนด  หรือใกล้จะถึง
ก าหนดจ่ายเงิน 
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ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น
ไปจ่าย  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน  ให้เบิกจาก  
เงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้  แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน  
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๔ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง  รายการเงินเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  เงินส ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของข้าราชการ   
เงินสมทบของลูกจ้างประจ า  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  
หรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลังก าหนด  ถ้าค้างเบิกให้น ามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ   
ของปีงบประมาณต่อ ๆ  ไปได้ 

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ช าระหนี้  และให้น ามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 

ข้อ ๒๖ ส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ  อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องช าระหนี้โดยทยอยซื้อหรือซื้อทั้งจ านวนก็ได้  และให้น าเงินไป  
ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ  และเมื่อหนี้  
ถึงก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดช าระให้น าเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปช าระหนี้ดังกล่าว   ส าหรับ
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการน าเงินฝากธนาคารให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  ให้รายงานการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศและการช าระหนี้ต่อกระทรวงการคลังด้วย 

ข้อ ๒๗ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายช าระหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีช าระหนี้ผูกพันเป็นเงินบาท  โดยให้ส่วนราชการติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์
โดยตรง 

ส่วนที ่ ๕ 
วิธีการเบิกเงินของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการส าหรับการซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้าง  สัญญาหรือข้อตกลง  ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป  
หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  ให้ส่วนราชการจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อ  หรือใบสั่งจ้างเพ่ือท าการ  
จองงบประมาณในระบบ  โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
ของส่วนราชการโดยตรง 
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(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ  
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงิ น 
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือ  
ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้ 

การซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  ให้ส่วนราชการด าเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
โดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือ  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย   

ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือเช่าทรัพย์สิน  กรมบัญชีกลาง
จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง  ยกเว้น   

(๑) กรณีค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ที่ส่วนราชการ
ได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ให้ขอเบิกเงิน
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้น าไปจ่ายแก่เจ้าหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 

(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ  ค่าตอบแทน  หรือกรณีอื่นใด  หรือกรณีที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่  
ผูม้ีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้เป็นไป 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๓๑ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันท าการสิ้นเดือน   
ให้ส่วนราชการส่งค าขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ส่วนที ่ ๖ 
การเบิกเงนิของส่วนราชการที่มีส านักงานในตา่งประเทศ 

 
 

ข้อ ๓๒ ส่วนราชการที่มีส านักงานในต่างประเทศอาจส่งค าขอเบิกเงินเพ่ือซื้อเงินตรา
ต่างประเทศส าหรับจัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศใช้จ่ายได้ทั้งจ านวน  แต่ในกรณีที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจก าหนดให้เบิกเป็นงวด ๆ  ตามความจ าเป็นก็ได้ 

กรณีส านักงานในต่างประเทศยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ได้รับจัดสรร   
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ 

ข้อ ๓๓ เงินที่จัดส่งให้ส านักงานในต่างประเทศตามข้อ  ๓๒  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากมี
เงินเหลือให้น าส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี   

้หนา   ๑๕
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ในกรณีที่ส านักงานในต่างประเทศมีหนี้ผูกพัน  และไม่สามารถช าระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ  
เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังแล้ว  ให้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายส าหรบัการนั้นต่อไปไดอ้กี
ไม่เกินหกเดือน  เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย เงินภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอท าความตกลง 
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกนิหกเดือน  หากมีเงินคงเหลือให้น าเงินส่งคืนสว่น
ราชการเจ้าของงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้  โดยให้  
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณด าเนินการเบิกหักผลักส่ง 

ข้อ ๓๔ เงินที่ ได้รับคืนจากส านักงานในต่างประเทศตามข้อ  ๓๓  ให้ส่วนราชการ 
เจ้าของงบประมาณด าเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นเงินบาท   
แล้วน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยด่วน 

หมวด  ๔ 
การจ่ายเงินของสว่นราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ก าหนดไว้
หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  และผู้มีอ านาจ  
ได้อนุมัติให้จ่ายได้ 

ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือผู้ที่มียศ
ตั้งแต่พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันต ารวจโทขึ้นไป 

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมัติ
ส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
ในภูมิภาค 

ข้อ ๓๗ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  หรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 

ข้อ ๓๘ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย
หรือหลักฐานการขอรับช าระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้ 
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ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๔๐ การจ่าย  โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ห้ามมิให้ 

ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 
ข้อ ๔๑ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือผู้รับบ านาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถ

มารับเงินได้ด้วยตนเอง  จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้  โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงิน 
ได้ด้วยตนเอง  จะท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้ 

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  และการจ่ายเงินช าระหนี้ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง  พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐาน  
การจ่ายเงินทุกฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตามรายการ  
ในข้อ  ๔๖  ไว้ด้วย  และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองค าแปลด้วย   

ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ  และให้หัวหน้า 
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงิน
กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักฐานการจ่าย 

 
 

ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้  หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  หรือใบรับรอง 
การจ่ายเงิน  หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย   

ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง  เพ่ือเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง  ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๖ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
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ข้อ ๔๗ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก 
ผู้รับเงินได้  ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๔๘ กรณีข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  จ่ายเงินไป 
โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๔๖  หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างนั้น  ท าใบรับรองการจ่ายเงิน
เพื่อน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ   

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ 

ในกรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้  ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ   
หรือลูกจ้างนั้น  ท าใบรับรองการจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย  แม้พบภายหลังจะไม่น ามา
เบิกจ่ายอีก  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปส าหรับส่วนราชการ  
ในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอ
เบิกเงินได้ 

ข้อ ๔๙ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย  ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๐ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่าย 
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง   

ข้อ ๕๑ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย  มิ ให้สูญหาย 
หรือเสียหายได้  ทั้งนี้  เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบแล้วใหเ้ก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีปฏบิัติในการจา่ยเงนิ 

 

 

ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
ที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  ผู้รับบ านาญ  ผู้รับเบี้ยหวัด  หรือบุคคลภายนอก  รวมทั้ง
การจ่ายเงินเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด   
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การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด  ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้   

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ  ๕๒  วรรคสอง  ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือ  

เช่าทรัพย์สิน  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”   
ออกและขีดคร่อมด้วย 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 

(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน  
ของส่วนราชการ  และขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน  วันที่ 
ที่ออกเช็ค  และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 

ข้อ ๕๔ การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ 
ให้ชิดเส้น  และชิดค าว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีช่องว่าง 
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล  ชื่อบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วน  
จนชิดค าว่า  “หรือผู้ถือ”  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้   

หมวด  ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืมของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน  สัญญาวางหลักทรัพย์  และสัญญาค้ าประกนั  ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๖ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๓๖  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 
ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจ 

ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น  โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ  ที่ส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้  
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมก าหนดให้ผู้ยืมน าหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งท าสัญญาวางหลักทรัพย์  
หรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลังก าหนดมาท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม 
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ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จ าเป็น  และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  ให้ส่วนราชการกระท าได้เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอื่น  ซึ่งจ าเป็นเร่งด่วน
แก่ราชการ  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น   

ข้อ ๖๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ  พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม 
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๖๒ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป  ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน  โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 
ของงบประมาณปีปัจจุบัน  และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ให้ ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ 
วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

(๒) เงินยืมส าหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๖๓ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพ่ือปฏิบัติราชการ   
ให้กระท าได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการค่าจ้างชั่วคราว  ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า  
แต่จ าเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(๓) งบกลาง  เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  หรือเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน  
เป็นประจ า  แต่จ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

(๔) งบรายจ่ายอื่น ๆ  ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ  (๑)  หรือ  (๒)   
ข้อ ๖๔ การจ่ายเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักร 

ให้จ่ายได้ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน  หากมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด 
เวลาดังกล่าว  ส่วนราชการจะต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๖๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลา  ดังนี้ 
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(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน  หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ
หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น  รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ให้ส่งแก่
ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับแต่วันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเงิน 

การคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย  เพ่ือส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  ให้ส่วนราชการ

ผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับค าทักท้วง  หากผู้ยืมมไิดด้ าเนินการตามค าทักท้วงและไมไ่ดช้ี้แจงเหตผุลใหส้่วนราชการผู้ใหย้มืทราบ  
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิ กส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  และ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ 
ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับ
หลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้อ านวยการ 
กองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน  
สามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 

หมวด  ๖ 
การรบัเงนิของส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ใบเสร็จรับเงนิ 
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ข้อ ๖๙ ใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง  ก าหนด  และให้มีส าเนา 
เย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ  หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๗๐ ใบเสร็จรับเงิน  ให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม  และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงิน 

เรียงกันไปทุกฉบับ 
ข้อ ๗๑ ให้ส่วนราชการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบ  และตรวจสอบ 

ได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ให้หน่วยงานใด   
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน  เดือน  ปีใด   

ข้อ ๗๒ การจ่ายใบเสร็จรับเงิน  ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน  ให้พิจารณาจ่าย
ในจ านวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๗๓ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  เช่น  ยุบเลิกส านักงานหรือ 
ไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นน าส่งคืนส่วนราชการ 
ที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน 

ข้อ ๗๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงิน  
รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง  หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่า  
มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด  
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกินวันที่  ๓๑  ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๗๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใช้รับเงินภายใน
ปีงบประมาณนั้น  เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้  
ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้  เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้น ามารับเงิน 
ได้อีกต่อไป 

ข้อ ๗๖ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินหรือชื่อผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน   
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ 

ทั้งจ านวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่านั้นไว้  หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ
แล้วออกฉบับใหม่  โดยให้น าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม   

ข้อ ๗๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้
อย่างเอกสารธรรมดาได้   

้หนา   ๒๒
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ส่วนที่  ๒ 
การรบัเงนิ 

 
 

ข้อ ๗๘ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับ  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ได้  ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับช าระเงิน  ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินนั้น  
ออกใบเสร็จรับเงิน  หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Payment)  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่เป็นการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  
หรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุจ านวนเงินที่รับช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน  โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายท านองเดยีวกันกับใบเสร็จรบัเงนิ  
หรือเป็นการรับเงินตามค าขอเบิกเงินจากคลัง  หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ของส่วนราชการ   

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับช าระเงินนอกที่ตั้งส านักงานปกติ   
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๘๐ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการ  
รับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่ งส าหรับการรับช าระเงิน 
ประเภทนั้นก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน 
เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมเงินประเภทนั้น  

ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้  โดยให้แสดงรายละเอียด 
ว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชี
ส าหรับวันนั้นแล้ว  ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๘๒ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน  น าเงินสด  
หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับ  พร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บ  
ในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้า
ส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
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เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ ว  ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จ 
รับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  
ที่ได้รับในวันนัน้ทุกฉบับ  ไว้ในส าเนาใบเสรจ็รับเงินหรือรายงานซึง่เปน็หลักฐานการรับช าระเงนิจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ฉบับสุดท้าย  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย   

หมวด  ๗ 
การเกบ็รกัษาเงนิของส่วนราชการ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่ก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๘๔ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสาร 
แทนตัวเงินอื่น  ไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น   

ข้อ ๘๕ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างนอ้ยสองส ารบั  แต่ละส ารับไมน่้อยกวา่สองดอกแตไ่มเ่กนิ
สามดอกโดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน  โดยส ารับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน  ส่วนส ารับที่เหลือ
ให้น าฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ  ณ  สถานที่  ดังนี้ 

(๑) ส านักบริหารเงินตรา  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  ส าหรับส่วนราชการในราชการ
บริหารส่วนกลาง 

(๒) ส าหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคและ 
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย 

ส่วนที ่ ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ในส่วนราชการนั้น  
อย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๘๗ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก  ในกรณีที่ตู้นิรภัย 
มีลูกกุญแจสามดอกและมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก  
ส่วนลูกกุญแจที่เหลือให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิ น 
ผู้ใดถือลูกกุญแจนั้น 

ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้น าความ  
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๔
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ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ  ๘๖  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจ านวน 

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจ าก็ได้ 
ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ใน  
ตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับ  
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวันนั้นด้วย 

ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ต้องเก็บรักษา
ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏว่า  
ลูกกุญแจสูญหาย  หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ  ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน 

ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบ  
ลูกกุญแจให้ผู้อื่นท าหน้าที่กรรมการแทน 

ส่วนที ่ ๓ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

 
 

ข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  แล้วแต่กรณี   
จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวันที่มีการรับเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น 

ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ส าหรับวันนั้นก็ได้  แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย 

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ข้อ ๙๓ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษาและรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน  กับรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ 
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ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจ านวนเงินซึ่งแสดงไว้ 
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่ง  
ร่วมกันบันทึกจ านวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และลงลายมือชื่อกรรมการ
เก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหนา้ที่การเงินผู้น าส่ง  แล้วน าเงินเก็บรักษาในตู้นริภัย  และให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป   

ข้อ ๙๖ เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการ  
เก็บรักษาเงินใส่กุญแจให้เรียบร้อย  แล้วลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ  ในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ
จะต้องถูกท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ 
จะกระท าที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กเพียงแห่งเดียวก็ได้ 

ข้อ ๙๗ ในวันท าการถัดไป  หากจะต้องน าเงินออกจ่าย  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  รับไปจ่าย   
โดยให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  แล้วแต่กรณี  ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย 

ข้อ ๙๘ การเปิดประตูห้องมั่นคง  หรือประตูกรงเหล็ก  หรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจกุญแจ  ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ  เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 

หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย  หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัย 
ว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการโดยด่วน 

หมวด  ๘ 
การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลัง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลังของสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๙๙ เงินที่เบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้ส่วนราชการผู้เบิกน าส่งคืนคลัง
ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ในกรณีที่ส่วนราชการมีการรบัคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วเป็นเงนิสดหรือเช็ค  ให้น าส่งคืนคลังภายใน
สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับคืน  ยกเว้นกรณีมีการรับคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment)  ให้น าส่งคืนคลังตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด   

้หนา   ๒๖
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การน าเงินส่งคืนคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้น าส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๐ การน าเงินส่งคลัง  ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน 
ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้ส่วนราชการน าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  แต่ถ้าน าส่งภายหลังก าหนดดังกล่าว  
ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

ข้อ ๑๐๑ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการให้น าส่งหรือน าฝากคลังภายใน
ก าหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ให้น าส่งหรือน าฝากในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายใน  
วันท าการถัดไป 

(๒) เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสด  ให้น าส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  แต่ถ้า 
ส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท  ก็ให้น าเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้า
ต้องไม่เกินสามวันท าการถัดไป 

(๓) เงินรายได้แผ่นดินที่รบัด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์  (e-Payment)  ให้น าส่งภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๔) เงินเบิกเกินส่งคืน  หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  ให้น าส่งภายในสิบห้าวันท าการนับแต่ 
วันรับเงินจากคลังหรือนับแต่วันที่ได้รับคืน 

(๕) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงนิสด  ให้น าฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้  แต่ส าหรบั
เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย  ให้น าฝากคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการน าเงนิส่งคลังและฝากคลัง 

 
 

ข้อ ๑๐๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้น าเงินส่งคลัง 
ข้อ ๑๐๓ วิธีการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง  ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง  หรือในส่วน

ภูมิภาค  น าส่งหรือน าฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือของส านักงานคลังจังหวดั  
แล้วแต่กรณี   

กรณีที่เป็นเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ให้จัดท าใบน าฝากเงิน  พร้อมทั้ง  
น าเงินสด  หรือเช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงิน  ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  หรือ 
ของส านักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๔ หน่วยงานผู้เบิกที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบหรือวิธีการอื่น  ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

้หนา   ๒๗
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หมวด  ๙ 
การกนัเงนิไว้เบกิเหลือ่มป ี

 
 

ข้อ ๑๐๕ หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหนี้ได้ทัน  
สิ้นปีงบประมาณให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป  เว้นแต่ 
มีความจ าเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน   

ข้อ ๑๐๖ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๑๐ 
หนว่ยงานยอ่ย 

 
 

ข้อ ๑๐๗ การเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หมวด  ๑๑ 
การควบคมุและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกที่เป็นสว่นราชการ 

 
 

ข้อ ๑๐๘ ทุกสิ้นวันท าการ  ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินสด  
และเช็คคงเหลือกับรายงานเงนิคงเหลือประจ าวนัที่กรมบัญชีกลางก าหนด  กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากรายงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)  ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๐๙ ให้หน่วยงานผู้เบิกที่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวก 
แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการจ่าย  
กรณีที่ได้รับการทักท้วง  จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ถ้าหน่วยงานผู้เบิกไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วง  
ให้ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เจ้าของงบประมาณ  แล้วแต่กรณี   ทราบภายใน 
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หากเจ้าของงบประมาณ
ดังกล่าวเห็นว่าค าชี้แจงนั้นมีเหตุผลสมควร  ให้พิจารณาด าเนินการขอให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยภายใน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

65



ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจากเจ้าของงบประมาณ  เมื่อกระทรวงการคลัง 
ได้วินิจฉัยค าชี้แจงเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เจ้าของงบประมาณ  และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ  ในกรณีที่เจ้าของงบประมาณดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลัง  ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

ข้อ ๑๑๐ เมื่อปรากฏว่าส่วนราชการแห่งใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  
การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยด่วน 

ข้อ ๑๑๑ หากปรากฏว่าเงินในความรบัผิดชอบของส่วนราชการแห่งใดขาดบัญชี  หรือสูญหาย
เสียหายเพราะการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใ ช ่
กรณีปกติ  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้วา่ราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  รีบรายงานพฤติการณ์
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบโดยด่วน  และด าเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๒๙
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๕๐ 
  

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ใหมีความชัดเจน  สอดคลองกับการปฏิบัติงานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์  และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  วางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน   
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๖   
บรรดาขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยง  

กับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  

ทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมภิาค 
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทาง 
การศึกษา  ขาราชการฝายอัยการประเภทขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  ขาราชการรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  ขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  และขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“เงินตอบแทน”  หมายความวา  เงินที่จายใหแกขาราชการที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ  โดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ต้ังสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้ัง
สํานักงาน  หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ต้ังสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น   

76



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๕๐ 
  

 

 

นอกเวลาราชการนอกที่ต้ังสํานักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด 
หรือกะ  และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 

“เวลาราชการ”  หมายความวา  เวลาระหวาง  ๐๘.๓๐  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ของวันทําการ  และให
หมายความรวมถึงชวงเวลาอื่นที่สวนราชการกําหนดใหขาราชการในสังกัดปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ  
หรือเปนอยางอื่นดวย 

“วันทําการ”  หมายความวา  วันจันทรถึงวันศุกร  และใหหมายความรวมถึงวันทําการ  ที่สวน
ราชการกําหนดเปนอยางอื่นดวย 

“วันหยุดราชการ”  หมายความวา  วันเสารและวันอาทิตย  หรือวันหยุดราชการประจําสัปดาห 
ที่สวนราชการกําหนดไวเปนอยางอื่น  และใหหมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจําปหรือวันหยุด
พิเศษอื่น  ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําป 

“การปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ” หมายความวา  การปฏิบัติงานประจําตามหนาที่ของ
ขาราชการในสวนราชการนั้น  ๆ  ซ่ึงจัดใหมีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดย่ีสิบส่ีชั่วโมง  
ชวงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกลาวถือเปนเวลาราชการของขาราชการผูนั้น  ทั้งนี้  การปฏิบัติงานในผลัดหรือ
กะหนึ่ง  ๆ  ตองมีเวลาไมนอยกวาแปดชั่วโมง  โดยรวมเวลาหยุดพัก 

ขอ ๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ  เจาของ
งบประมาณหรือผูที่ไดรับมอบหมายกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยใหพิจารณาเฉพาะ  
ชวงเวลาที่จําเปนตองอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น  ๆ  เพื่อประโยชนของงานราชการ 
เปนสําคัญ  และใหคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของสวนราชการ   

กรณีที่มีราชการจําเปนเรงดวนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยยังไมไดรับอนุมัติ   
ตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการขออนุมัติจากผูมีอํานาจโดยไมชักชา  และใหแจงเหตุแหงความจําเปน 
ที่ไมอาจขออนุมัติกอนได 

ขอ ๖ กรณีขาราชการไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินตอบแทน  เวนแตไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกอนการเดินทาง  เมื่อการ 
เดินทางไปราชการนั้นเสร็จส้ินและกลับถึงที่ต้ังสํานักงานในวันใด  หากจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันนั้น  ใหเบิกเงินตอบแทนได 
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ขอ ๗ การเบิกเงินตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา  ดังนี้ 
  ๗.๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ  ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน   

ไดไมเกินวันละส่ีชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหาสิบบาท   
  ๗.๒ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ใหมี สิทธิเบิกเ งินตอบแทนไดไมเกิน   

วันละเจ็ดชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 
  ๗.๓ กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงานเปนคร้ังคราว  

หรือเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายใหหนวยงานปฏิบั ติ  โดยมีกําหนดระยะเวลา   
แนนอนและมีลักษณะเรงดวน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือประโยชนสาธารณะ  หัวหนา
สวนราชการอาจสั่งการใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดตอกัน  โดยใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน  เปน
รายคร้ังไมเกินคร้ังละเจ็ดชั่วโมง  ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 

  ๗.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกัน  ใหนับเวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกชวงเวลารวมกัน  เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 

  ๗.๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่นของทางราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานนั้นแลว  ใหเบิกไดทางเดียว 

ขอ ๘ การปฏิบัติงานดังตอไปนี้  ไมอาจเบิกเงินตอบแทนได 
  ๘.๑ การอยูเวรรักษาการณตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ   

หรือตามระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  ไมมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน 
  ๘.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มจํานวนชั่วโมง 
ขอ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๙.๑ กรณีมีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมกันหลายคน  ใหผูปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง

เปนผูรับรองการปฏิบัติงาน  หากเปนการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว  ใหผูปฏิบัติงานนั้นเปนผูรับรอง 
  ๙.๒ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ  ๕  

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
ขอ ๑๐ หลักฐานการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหเปนไปตาม

แบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 
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ขอ ๑๑ การเบิกจายเงินตอบแทนที่นอกเหนือหรือแตกตางจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้   
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ยังมิไดเบิกจายเงินตอบแทนกอนวันที่ระเบียบนี้ 
ใชบังคับ  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  หรือตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ปรีดิยาธร เทวกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
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(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๘) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“การรักษาพยาบาล”  หมายความวา  การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแก 

ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ  เพื่อการรักษาโรค  การตรวจวินิจฉัย  การฟนฟูสมรรถภาพ

ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต  และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ  

และการปองกันโรคเพื่อประโยชนดานสาธารณสุข  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  แตไมรวมถึง

การเสริมความงาม  

“คารักษาพยาบาล”  หมายความวา  คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล  ดังตอไปนี้ 

(๑) คายา  คาเวชภัณฑ  คาอุปกรณทางการแพทย  คาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือ

สารทดแทน  คาน้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด  คาออกซิเจน  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกันที่ใชในการ

บําบัดรักษาโรค 

(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค  รวมทั้งคาซอมแซมอวัยวะเทียมและ

อุปกรณดังกลาว 

(๓) คาบริการทางการแพทย  คาบริการทางการพยาบาล  คาตรวจวินิจฉัยโรค  คาวิเคราะหโรค  

แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมแพทยพิเศษ  คาจางผูพยาบาลพิเศษ  คาธรรมเนียมพิเศษ  และคาบริการอื่น

ทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ 

(๔) คาตรวจครรภ  คาคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 

(๕) คาหองและคาอาหาร  ตลอดระยะเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 

(๖) คาใชจายเพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค 

(๗) คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 

(๘) คาใชจายอื่นที่จําเปนแกการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลซึ่งเปนสวนราชการตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  องคการมหาชน

ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  กรุงเทพมหานคร  

สภากาชาดไทย  และองคการสงเคราะหทหารผานศึก  โรงพยาบาลประสานมิตร  และสถานพยาบาลอื่น

ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  

“สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความวา  สถานพยาบาลที่มีลักษณะการใหบริการเปน

โรงพยาบาล  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

“ผูมีสิทธิ”  หมายความวา 

(๑) ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณรายจาย

งบบุคลากรของกระทรวง  ทบวง  กรม  เวนแตขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซ่ึงอยูในระหวางรับการศึกษา

อบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา 

(๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย  

และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลไว 

(๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวย

บาํเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  และทหารกองหนุน 

มีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด 

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา  

(๑) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแลว 

แตเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ   

แตทั้งนี้  ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

(๒) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ  

(๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

มาตรา ๕ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเอง

และบุคคลในครอบครัวของตนตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่อประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใหผูมีสิทธิมีหนาที่รายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตอสวนราชการเจาสังกัดพรอมทั้งรับรองความถูกตอง
ของขอมูล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๖ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพียง
คนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

ผูมีสิทธิผูใดมีบุตรเกินสามคน  และตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่ง
ตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร
เพิ่มข้ึนอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย  โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 

การนับลําดับบุตร  ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง  ทั้งนี้  ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการ
สมรสคร้ังใด  หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 

มาตรา ๗ ผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา  ๖  ยังไมถึงสามคน  ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน   
ใหผูมีสิทธิผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา   ๖  สําหรับบุตร 
คนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย  แตบุตรแฝดดังกลาวตองเปนบุตรซ่ึงเกิดจากคูสมรส  หรือเปนบุตรของตนเอง 
ในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ  ใหลด
จํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลือไมเกินสามคน  และหลังจากนั้นผูมีสิทธิจึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนไดตามมาตรา  ๖  วรรคสอง 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้   บทบัญญั ติที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผูมี สิทธิ   
ใหหมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘ ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ
บุคคลในครอบครัวของตน  ในกรณีดังตอไปนี้   

(๑) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  ทั้งประเภทผูปวยนอก
หรือผูปวยใน  

(๒) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด  ประเภทผูปวยใน 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มิใชสถานพยาบาลตาม  (๒)  

ประเภทผูปวยใน  เฉพาะกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  หรือมีความจําเปน

รีบดวน  ซ่ึงหากมิไดรับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิต  

(๔) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  

ประเภทผูปวยนอก  เปนคร้ังคราว  เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเปนตองสงตัว

ใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้

หรือไมก็ตาม 

การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใหจายเปนคารักษาพยาบาลโดยใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ประเภท  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  

และกอนที่การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง  ผูมีสิทธิไดพนสภาพความเปนขาราชการ  ลูกจางประจํา  

ลูกจางชาวตางประเทศ  ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ  หรือถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  

หรือบุคคลในครอบครัวพนสภาพความเปนบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิ

ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนส้ินสุดการรักษาพยาบาล

ในคราวนั้น 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นใหผูมีสิทธิ

เลือกวาจะใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้  หรือใชสิทธิรับ

เงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น  และหากเลือกใชสิทธิจากหนวยงานอื่นผูนั้นไมมีสิทธิตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้  การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด   

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจาก

หนวยงานอื่น  ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัว

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแตคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะสวนที่ขาดอยู 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเปนผูอาศัยสิทธิของผูอื่นซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล

สําหรับบุคคลในครอบครัวจากหนวยงานอื่นในขณะเดียวกัน  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยซ่ึงใหความคุมครองในการรักษาพยาบาลแก 

ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว  หากสิทธิที่จะไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้น 

ตํ่ากวาคารักษาพยาบาลในคราวนั้น  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม

พระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู  แตตองไมเกินไปกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ

ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิด

เปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแลว  ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับนั้นตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู 

ในกรณีที่ไดมีการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปแลว  และปรากฏวาผูมีสิทธิ

หรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น 

ในภายหลัง  ใหผูมีสิทธิสงคืนเงินเทากับจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับดังกลาว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สถานพยาบาลไมมียา  เลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน  

น้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด  ออกซิเจน  อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคจําหนาย  

หรือไมอาจใหการตรวจทางหองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยแกผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได  

เมื่อแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแหงนั้นลงลายมือชื่อรับรอง 

ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว  ใหผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซ้ือ  หรือรับการตรวจทาง

หองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยจากสถานที่อื่นซ่ึงอยูในประเทศไทยและนํามาเบิกเงินคารักษาพยาบาลได  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

มาตรา ๑๔ ในการเบิกเงินคารักษาพยาบาล  ผูมีสิทธิอาจนําหลักฐานการรับเงินที่สถานพยาบาล

ซ่ึงตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาลออกใหมาย่ืนตอสวนราชการเจาสังกัด  หรืออาจให
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

สถานพยาบาลนั้นเบิกเงินคารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจายตรงก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือสถานพยาบาลตามมาตรา  ๑๔  เบิกเงินคารักษาพยาบาล

โดยไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือเกินสิทธิที่จะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิหรือ

สถานพยาบาลนั้นสงคืนเงินที่ไดรับไปจากกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

เมื่อปรากฏวาสถานพยาบาลใดมีพฤติการณในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินคารักษาพยาบาล  

ใหกระทรวงการคลังเรียกคืนเงินคารักษาพยาบาลและระงับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในระบบ 

การเบิกจายตรงกับสถานพยาบาลนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ขาราชการไปมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ  หลักเกณฑและ

อัตราของเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการดังกลาว  รวมทั้งคูสมรสและบุตรซ่ึงไป

อยูในตางประเทศกับขาราชการผูนั้นขณะที่อยูในตางประเทศ  ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงานในตางประเทศ  หรือเดินทางไป

ปฏิบัติราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู 

ในตางประเทศ  ตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และที่แกไขเพิ่มเติมซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  

ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้จนกวาจะมีระเบียบ

หรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  เพ่ือใหสอดคลองกับการใหบริการทางการแพทยและระบบ 

ประกันสุขภาพอ่ืน  และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ  โดยขยายสิทธิไดรับเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนใหกวางขึ้น 

และกําหนดใหการเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรคเปนการรักษาพยาบาลดวย  รวมทั้งกําหนดใหมีการนํา

ระบบการเบิกจายตรงมาใชกับการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  อันเปนการลดขั้นตอน 

การดําเนินการ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายของรัฐ  และอํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๓ (๑) (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๔) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๗) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๑ ก/หน้า ๒๙/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตาม
กฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และ
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการคร ู

“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ  ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลด
เนื่องจากการปรับช้ันเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะ หรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ หรือสําหรับการสู้รบ 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการเคหะ  ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

“ท้องที่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อําเภอ ก่ิงอําเภอ หรือท้องที่ของอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา ๕ 

“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก 

“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่
ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 
 

มาตรา ๕  ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศกําหนดให้อําเภอหรือกิ่งอําเภอ
หลายท้องที่รวมกันเป็นท้องที่เดียวกันได้ 
 

มาตรา ๖  การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๗๒  ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มี

สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น 

(๑)๓ ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจํา

สํานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน 
(๓) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของ

ตนเอง 

                                                 
๒ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
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ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจํา
สํานักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย 

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๗/๑๔  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

โอนมาเป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งต้ังผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด 
ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งต้ังในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตาม
มาตรา ๗ 
 

มาตรา ๘  ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่
เนื่องจากสํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทําการไปต้ังในท้องที่ใหม่ มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เช่นเดียวกับข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ เว้นแต่ท้องที่ใหม่ที่สํานักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับ
ท้องที่ที่ต้ังสํานักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

มาตรา ๙  ข้าราชการผู้ใดรับราชการหรือได้รับคําสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใด 
และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่
สมรสตามมาตรา ๗ (๒) แม้ว่ากรรมสิทธ์ิในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใดก็ไม่ทําให้เกิดสิทธิที่จะได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทําลายหรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้  
 

มาตรา ๑๐  ถ้าข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง 

ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และมีคู่
สมรสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
องค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือข้าราชการผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่
ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 

มาตรา ๑๑  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้ว ภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน 
แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 
ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าว ให้ได้รับค่า
เช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

                                                 
๔ มาตรา ๗/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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มาตรา ๑๒  การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด

เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหนึ่งไม่มีการ
ลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการใน
ต่างประเทศ 
 

มาตรา ๑๓  ข้าราชการผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการถูกสั่งพักราชการ 
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือน ให้งด
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณี
เช่นว่านั้นสําหรับเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการสําหรับเดือนนั้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

มาตรา ๑๔  ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ข้าราชการ
ผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตรา
เงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับ
แต่งต้ังให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจําเป็นจะต้องอยู่
ต่อไปอีก ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จําเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคําสั่งแต่งต้ัง 
 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง
และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่า
บ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้นไม่อาจติดตาม
ข้าราชการผู้นั้นไปได้ และมีความจําเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป  
 

มาตรา ๑๖  ข้าราชการซึ่งรับราชการประจําในต่างประเทศ ถ้าจําเป็นต้องเช่าบ้าน
ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงาน
ใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระ
ค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้
ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทําการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูก
ทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 

(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมี
กรรมสิทธ์ิรวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่ง
กรรมสิทธ์ิสําหรับบ้านหลังดังกล่าว 

102



 

(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
สําหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งต้ังให้กลับไปรับราชการใน
ท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอน
กรรมสิทธ์ิไปแล้ว 

(๕) หากเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่า
เช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อน
ชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๘  ข้าราชการซึ่งได้ใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระ
เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ไปรับ
ราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้น
มีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่า
เช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ 

 
มาตรา ๑๙  สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราช
กฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดให้มีอยู่ต่อไปนั้น ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะ
หมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 

มาตรา ๒๐  สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ตามคําร้องขอของตนเองตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตาม
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกฤษฎีกา 

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

(๑)  (๒)  และ  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท 
ตามงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “ข้าราชการ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ  
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร  และข้าราชการครูตามกฎหมาย 
วา่ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการดังต่อไปนี้  และให้ ใช้ บัญชีอัตรา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน 

(๑) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๑  สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  ข้าราชการศาลยุติธรรม  และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๗  สําหรับข้าราชการพลเรือน  
ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๒  สําหรับข้าราชการตุลาการ  บัญชีอัตรา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๓  สําหรับข้าราชการอัยการ  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๔  
สําหรับข้าราชการตํารวจ  และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๕  สําหรับข้าราชการทหาร  
ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๓) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข  ๖  สําหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ท้ ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ .ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติมโดย 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๕ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม  ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  และข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการหมายเลข  ๗  สําหรับข้าราชการพลเรือน  ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ตั้งแต่วันที่ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  และข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  ได้ปรับเปลี่ยนการกําหนดตําแหน่งและการได้รับเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหน่งใหม่  จนถึงวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่มีเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หมายเลข  ๑  สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  ข้าราชการศาลยุติธรรม  
และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  กับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการหมายเลข  ๗  สําหรับข้าราชการพลเรือน  ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการธุรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  และข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา  มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ยังไม่ได้รับนั้น 

มาตรา ๖ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการหมายเลข  ๗  สําหรับข้าราชการพลเรือน  ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ตั้งแต่วันที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับเงินเดือนตามกฎ  ก.พ .อ.  ว่าด้วย 
การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ
กฎ  ก.พ.อ.  ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จนถึงวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามวรรคหนึ่ง   
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนในตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้  

(๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน 

(๒) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน 

(๓) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงานพิเศษ   
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส 

(๔) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับปฏิบัติการ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๕) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับชํานาญการ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 

(๖) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับชํานาญการพิเศษ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

(๗) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับเชี่ยวชาญ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 

(๘) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๙) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่า  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ  ระดับต้น 

(๑๐) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ระดับสูง 

(๑๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับอาจารย์  ซึ่งมี 
ช่วงเงินเดือนระหว่าง  ๖,๘๐๐  บาท  แต่ไม่ถึง  ๑๒,๕๓๐  บาท  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  และข้าราชการท่ีมีช่วงเงินเดือน
ตั้งแต่  ๑๒,๕๓๐  บาท  ขึ้นไป  ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่ตําแหนง่ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 

(๑๒) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับชํานาญการพิเศษ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๓) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย์  
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับเชี่ยวชาญ 

(๑๔) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับศาสตราจารย์  
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติ 
ตํ ารวจแห่ งชาติ   (ฉบับที่   ๓ )  พ .ศ .  ๒๕๕๘  มี ผลทํ าให้ ข้ าราชการตํ ารวจผู้ ใดได้ รับค่าเช่ าบ้ าน 
ข้าราชการต่ํากว่าที่เคยได้รับ  ให้ข้าราชการตํารวจผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราที่ได้รับ 
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีผลใช้บังคับ  จนถึงวันก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๘ ในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีผลทําให้ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ต่ํากว่าที่เคยได้รับ  ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในอัตราที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีผลใช้บังคับ  จนถึงวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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ด่วนท่ีสุด 
ที ่ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒                             ส านักงานคณะส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                        กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

                                                            ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
                      สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๑ ชุด 
                  2. หลักเกณฑ์เงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                      จ านวน ๑ ชุด 
                  ๓. ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
                      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๑ ชุด 
                  ๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                      ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๑ ชุด 
  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบ ารุง 
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
  

          (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 
             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖  โทรสาร๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศ  ณ วันที่ ๒๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗ 
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เก็บเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอน 
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วย
บุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจาก การเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสม กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและ
นักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 
 

                           (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
                           รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

  ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และ 
มีศักยภาพเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงต้องการจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรีย น 
ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ท าการสอนเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้  กอปรกับ
การตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถประกาศให้สถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้

  ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาจ านวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง            
เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นกรณีพิเศษ  ดังนั้น เพ่ือให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 

  ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน 
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้ 
  ๑. ค่าเล่าเรียน 
  ๒. ค่าหนังสือเรียน 
  ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  ๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา  ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และท่ีเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
  9. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน 
  ๑๐. ค่าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
  ๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน 
  ๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล 
  ๑๓. ค่าวัสดุส านักงาน 
  ๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
      1๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
  1๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา 
  ๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
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  ๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน 
  ๒๐. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
  ๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 
  ๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน 
        ส าหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดท าเป็นลักษณะพิเศษอย่างมี
คุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจ าเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้  
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรยีน 
๑ ห้องเรียนพิเศษ  EP (English  Program) 

- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไม่เกิน  ๓๕,๐๐๐  บาท 
 

ไม่เกิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
๒ ห้องเรียนพิเศษ  MEP (Mini  English Program) 

- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไม่เกิน  ๑๗,๕๐๐  บาท 
 

ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ 

และด้านอ่ืน ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น) 

เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ 
ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP 

 

  การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
      ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน  
ที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจ  
ของผู้ปกครองและนักเรียน  โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรยีน 
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด 

ของนักเรียนนอกเวลาเรียน 
เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพ               
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการรวมกันไม่เกิน 
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน ๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 

๔ ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
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  ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐาน
ทั่วไป ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง  โดยประหยัดตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
   ๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
   ๒. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับหอ้งเรียนปรับอากาศ 
   ๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์  กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน) 
   ๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ  โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน  
ที่รัฐจัดให้ 
   ๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
   จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
   ๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
   ๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   ๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๔. ค่าอาหารนักเรียน 
   ๕. ค่าหอพัก 
   ๖. ค่าซักรีด 
   ส าหรับสถานศึกษาที่จัดให้นักเรียนอยู่ประจ า สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ สภาพฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น   
    ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์ 
ที่จะได้รับ ดังนี้ 
   ๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 
   ๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก 
   ๓. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับหอ้งเรียนปรับอากาศ 
   ๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๕. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
   ๖. ค่าอาหารนักเรียน 
           7. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาดและการไปทัศนศึกษา 
   ๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
      อนึ่ง  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และได้รับอนุมัติจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน จึงจะด าเนินการขอรับการสนับสนุนได้โดยให้มี  
การประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------- 

 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นก าหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ตามมาตรา ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดมทรัพยากรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
   

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  

 
 

                     (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

ด้วยปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบกับ 
มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การระดมทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดป ี

๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
๓. สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมและ  

ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจะต้อง 
สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
......................................................... 
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  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๔ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ปลัดกระทรวง”  ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดทบวง  และรองปลัดกระทรวง

ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”  หมายความว่า  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง   

หรือปลัดทบวง  ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  
หรอืสํานักงานปลัดทบวง  แล้วแต่กรณี  หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซ่ึงขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  อธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 

“เข้ารับการตรวจเลือก”  หมายความว่า  เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

“เข้ารับการเตรียมพล”  หมายความว่า  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการตรวจสอบพล  เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   

“ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการตํารวจตามกฎหมาย
ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม  
มีเหตุพิเศษซ่ึงจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
ไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด  ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้  
ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถ้ามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ  ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับข้าราชการ 
ทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และมี
เหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้  ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้
ทราบด้วย   

ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
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การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้  โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําส่ังให้ไปช่วยราชการ  ณ  หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ ไปช่วยราชการ  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ  แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลา  และคํานวณวันลา   

ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย   
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน  ให้นับเฉพาะวันทําการ 

การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือไม่ก็ตาม  ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจ
อนุญาตระดับใด  ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๒  หรือลาพักผ่อน  ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด  ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน 
มาปฏิบัติราชการ  เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ   

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ   
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ  ให้เสนอ

ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา  และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด  โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้  หรือจะใช้เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
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ในกรณีจําเป็น  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ  หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติ 
ราชการได้ด้วย 

ขอ้ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ 
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา  อนุญาตให้ลา   
และยกเลิกวันลา  สําหรับการลาป่วย  ลาพักผ่อน  หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  ๒๒  ก็ได้  ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย  รัดกุม  
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล  และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้   

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้  หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ  ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาต 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี 

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ  ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๗  วัน  และ  ๓  วัน  
ตามลําดับ 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้น 
กับบุคคลทั่วไปในทอ้งที่นั้น  หรือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง 
ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ  ณ  สถานที่ตั้งตามปกติ  ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ 
ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี   
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ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ  ๑๖  การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน   

หมวด  ๒ 
ประเภทการลา 

 

 

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

ส่วนที่  ๑ 
การลาป่วย 

 

 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  จะเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
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  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

การลาป่วยตั้งแต่  ๓๐  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร   
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง  ๓๐  วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ 
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 

 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืน
ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรอง 
ของแพทย์ 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามกําหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น  
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ส่วนที่  ๓ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร   
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  
๙๐  วัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน  ๑๕  วันทําการ 

ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
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  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
การลากิจส่วนตัว 

 

 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้  แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  
แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๙  แล้ว  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐  วันทําการ   

ส่วนที่  ๕ 
การลาพักผ่อน 

 

 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้  ๑๐  วันทําการ  เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  ๖  เดือน 

(๑) ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
(๒) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว  แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
(๓) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  ๖  เดือน  นับแต่วันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการรับราชการทหาร  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทางราชการ  แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก   

ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิไดล้าพักผ่อนประจําปี  หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ  
๑๐  วันทําการ  ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  ๒๐  วันทําการ 

สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  วันทําการ 
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  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา  ลาตินอเมริกา  และอเมริกากลาง  หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลําบาก  เมืองที่มีภาวะ 
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ  และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ  มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก  
๑๐  วันทําการ  สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป   

การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  หากได้
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ส่วนที่  ๖ 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท 
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๒๙  แล้ว  จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน  
๑๐  วันนับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วันนับแต่วันที่ลาสิกขา
หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้  จะต้องนับรวมอยู่
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้  เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา  
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒๙  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้
ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
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  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๗ 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 

 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  ๔๘  ชั่วโมง  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป  
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
คําส่ังอนุญาต  และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง   
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ เม่ือข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗  วัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จําเป็น  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หัวหน้าส่วนราชการ  หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ  ๓๑  
อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ส่วนที่  ๘ 
การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

 

ข้อ ๓๓ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแตก่รณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

ส่วนที่  ๙ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ให้เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ   
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  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันครบ
กําหนดเวลาและให้รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๑๐ 
การลาติดตามคู่สมรส 

 

 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกิน  ๒  ปี  และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก  ๒  ปี  แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน  ๔  ปี  
ถ้าเกิน  ๔  ปีให้ลาออกจากราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   

ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต 
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  แต่เม่ือรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามที่กําหนดในข้อ  ๓๖  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ 

ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๖  ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว  ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก  เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก  จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  ๓๖  ได้ใหม่ 

ส่วนที่  ๑๑ 
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่   
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่  จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ   
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน   
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  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน  
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

ข้อ ๔๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  ๓๙  ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

หมวด  ๓ 
การลาของข้าราชการการเมือง 

 

 

ข้อ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี  ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรี  และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจ 
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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Àπâ“ 1

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
«à“¥â«¬æπ—°ß“π√“™°“√

æ.». ÚıÙ˜

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∫«π°“√®â“ßß“π¿“§√—∞„π à«π

¢Õß≈Ÿ°®â“ß¢Õß à«π√“™°“√„Àâ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡À¡“– ¡„π°“√„™â

°”≈—ß§π¿“§√—∞·≈–„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¡’§«“¡§≈àÕßµ—«‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

‚¥¬ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√¿“§√—∞·π«„À¡à §≥–√—∞¡πµ√’®÷ß‡ÀÁπ

 ¡§«√„Àâ¡’°“√®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√ ”À√—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ (¯) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ π“¬°√—∞¡πµ√’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬æπ—°ß“π√“™°“√

æ.». ÚıÙ˜é

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜ ‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û  „π√–‡∫’¬∫π’È

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“  §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√æπ—°ß“π√“™°“√

ç à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√

∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ„¥¢Õß√—∞∑’Ë¡’∞“π–‡ªìπ à«π√“™°“√

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß

°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ ‡«âπ·µà√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

136



Àπâ“ 2

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

çÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ª≈—¥°√–∑√«ß ª≈—¥∑∫«ß Õ∏‘∫¥’

À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

¢Õß√—∞∑’Ë¡’∞“π–‡ªìπ à«π√“™°“√ ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ«à“®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√

çæπ—°ß“π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫°“√®â“ßµ“¡ —≠≠“®â“ß

‚¥¬‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑π®“°ß∫ª√–¡“≥¢Õß à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæπ—°ß“π¢Õß√—∞

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ°—∫ à«π√“™°“√π—Èπ

ç —≠≠“®â“ßé À¡“¬§«“¡«à“  —≠≠“®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ Ù ∫√√¥“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß À√◊Õ¡µ‘

§≥–√—∞¡πµ√’ ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ¢â“√“™°“√À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ‡ªìπ¢âÕÀâ“¡„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ∂◊Õ«à“æπ—°ß“π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë

µâÕßªØ‘∫—µ‘À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊ÕµâÕßÀâ“¡‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢â“√“™°“√À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¥â«¬

∑—Èßπ’È ‡«âπ·µà‡√◊ËÕß„¥¡’°”Àπ¥‰«â·≈â«‚¥¬‡©æ“–„π√–‡∫’¬∫π’ÈÀ√◊Õµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß —≠≠“®â“ß

À√◊Õ‡ªìπ°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√ª√–°“»°”Àπ¥„Àâæπ—°ß“π√“™°“√ª√–‡¿∑„¥À√◊Õµ”·Àπàß

„π°≈ÿà¡ß“π≈—°…≥–„¥ ‰¥â√—∫¬°‡«âπ‰¡àµâÕßªØ‘∫—µ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢â“√“™°“√À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß

„π∫“ß‡√◊ËÕß‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√

„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√Õ“®°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡

«√√§Àπ÷Ëß‡æ◊ËÕ‡ªìπ¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¢âÕ ı „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

À¡«¥ Ò

æπ—°ß“π√“™°“√

¢âÕ ˆ æπ—°ß“π√“™°“√¡’ Õßª√–‡¿∑ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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Àπâ“ 3

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

(Ò) æπ—°ß“π√“™°“√∑—Ë«‰ª ‰¥â·°à æπ—°ß“π√“™°“√´÷ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„π≈—°…≥–

‡ªìπß“πª√–®”∑—Ë«‰ª¢Õß à«π√“™°“√„π¥â“πß“π∫√‘°“√ ß“π‡∑§π‘§ ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

ß“π«‘™“™’æ‡©æ“– À√◊Õß“π‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–

(Ú) æπ—°ß“π√“™°“√æ‘‡»… ‰¥â·°à æπ—°ß“π√“™°“√ ÷́ËßªØ‘∫—µ‘ß“π„π≈—°…≥–

∑’ËµâÕß„™â§«“¡√ŸâÀ√◊Õ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠ Ÿß¡“°‡ªìπæ‘‡»…‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠

·≈–®”‡ªìπ‡©æ“–‡√◊ËÕß¢Õß à«π√“™°“√ À√◊Õ¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß„™â∫ÿ§§≈„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«

¢âÕ ˜ „π°“√°”Àπ¥µ”·Àπàß¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√ „Àâ°”Àπ¥µ”·Àπàß

‚¥¬®”·π°‡ªìπ°≈ÿà¡ß“πµ“¡≈—°…≥–ß“π·≈–º≈º≈‘µ¢Õßß“π ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °≈ÿà¡ß“π∫√‘°“√

(Ú) °≈ÿà¡ß“π‡∑§π‘§

(Û) °≈ÿà¡ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

(Ù) °≈ÿà¡ß“π«‘™“™’æ‡©æ“–

(ı) °≈ÿà¡ß“π‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–

(ˆ) °≈ÿà¡ß“π‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…

„π·µà≈–°≈ÿà¡ß“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß §≥–°√√¡°“√Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’°≈ÿà¡ß“π¬àÕ¬

‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫≈—°…≥–ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√‰¥â

°“√°”Àπ¥„Àâæπ—°ß“π√“™°“√ª√–‡¿∑„¥¡’µ”·Àπàß„π°≈ÿà¡ß“π„¥ ·≈–°“√

°”Àπ¥≈—°…≥–ß“π·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“–¢Õß°≈ÿà¡ß“π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß

§≥–°√√¡°“√

 à«π√“™°“√ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ«à“®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√Õ“®°”Àπ¥™◊ËÕµ”·Àπàß„π°≈ÿà¡ß“π

µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°—∫Àπâ“∑’Ë°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√∑’Ë®â“ß‰¥â
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Àπâ“ 4

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ ¯ ºŸâ´÷Ëß®–‰¥â√—∫°“√®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√ µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’

≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬

(Ú) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“ ‘∫·ª¥ªï

(Û) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(Ù) ‰¡à‡ªìπºŸâ¡’°“¬∑ÿææ≈¿“æ®π‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â ‰√â§«“¡ “¡“√∂

À√◊Õ®‘µøíòπ‡øóÕπ‰¡à ¡ª√–°Õ∫ À√◊Õ‡ªìπ‚√§µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ

(ı) ‰¡à‡ªìπºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑“ß°“√‡¡◊Õß °√√¡°“√æ√√§°“√‡¡◊Õß À√◊Õ

‡®â“Àπâ“∑’Ë„πæ√√§°“√‡¡◊Õß

(ˆ) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬µâÕß√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°‡æ√“–°√–∑”

§«“¡º‘¥∑“ßÕ“≠“ ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ

§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(˜) ‰¡à‡ªìπºŸâ‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…„ÀâÕÕ° ª≈¥ÕÕ° À√◊Õ‰≈àÕÕ°®“°√“™°“√

√—∞«‘ “À°‘® À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞

(¯) ‰¡à‡ªìπ¢â“√“™°“√À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß à«π√“™°“√ æπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß

Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊Õæπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

(˘) §ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»

°“√ √√À“À√◊Õ°“√‡≈◊Õ° √√∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√ ∑—Èßπ’È µâÕß‡ªìπ‰ª

‡æ◊ËÕ§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ
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Àπâ“ 5

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

§«“¡„π (Ò) ‰¡à„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫æπ—°ß“π√“™°“√™“«µà“ßª√–‡∑»´÷Ëß à«π√“™°“√

®”‡ªìπµâÕß®â“ßµ“¡¢âÕºŸ°æ—πÀ√◊Õµ“¡§«“¡®”‡ªìπ¢Õß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√

„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√§≥–°√√¡°“√Õ“®ª√–°“»°”Àπ¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ≈—°…≥–

µâÕßÀâ“¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ À√◊Õ°”Àπ¥·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘¢Õß à«π√“™°“√„π°“√®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√°”Àπ¥„Àâ¡’æπ—°ß“π√“™°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ ˘ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√‡ªìπ√–¬–‡«≈“ ’Ëªï

‚¥¬„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫‡ªÑ“À¡“¬°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√·≈–·ºπß∫ª√–¡“≥

‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å ∑—Èßπ’È µ“¡·π«∑“ß°“√®—¥°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°”Àπ¥

°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ®–µâÕß‡ πÕ

µàÕ§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â«

„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ§à“„™â®à“¬¥â“π∫ÿ§§≈µ“¡§«“¡®”‡ªìπ

·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È °“√‡∫‘°®à“¬

ß∫ª√–¡“≥„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–‡¿∑√“¬®à“¬∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥ √√µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ  à«π√“™°“√Õ“®¢Õ„Àâ‡ª≈’Ë¬π°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ß

æπ—°ß“π√“™°“√‰¥â ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√ ·≈–·®âß„Àâ ”π—°

ß∫ª√–¡“≥∑√“∫

¢âÕ Ò °“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ° √√∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√„Àâ

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
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Àπâ“ 6

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥®–¢Õ¬°‡«âπÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫°“√ √√À“À√◊Õ°“√

‡≈◊Õ° √√µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ “¡“√∂°√–∑”‰¥â‚¥¬∑”

§«“¡µ°≈ß°—∫§≥–°√√¡°“√

¢âÕ ÒÒ °“√®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√„Àâ°√–∑”‡ªìπ —≠≠“®â“ß‰¡à‡°‘π§√“«≈– ’Ëªï

À√◊Õµ“¡‚§√ß°“√∑’Ë¡’°”Àπ¥‡«≈“‡√‘Ë¡µâπ·≈– ‘Èπ ÿ¥‰«â ‚¥¬Õ“®¡’°“√µàÕ —≠≠“®â“ß‰¥â

∑—Èßπ’È µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√

·∫∫ —≠≠“®â“ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

°“√∑” —≠≠“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕºŸấ ÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

®“°À—«Àπâ“ à«π√“™°“√‡ªìπºŸâ≈ßπ“¡„π —≠≠“®â“ß°—∫ºŸâ‰¥â√—∫°“√ √√À“À√◊Õ°“√‡≈◊Õ° √√

‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√

¢âÕ ÒÚ °“√·µàß°“¬·≈–‡§√◊ËÕß·∫∫ª°µ‘ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥

‡§√◊ËÕß·∫∫æ‘∏’°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¢âÕ ÒÛ «—π‡«≈“°“√∑”ß“π À√◊Õ«‘∏’°“√∑”ß“π„π°√≥’∑’Ë‰¡àµâÕßÕ¬ŸàªØ‘∫—µ‘ß“π

ª√–®” à«π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥ ´÷ËßÕ“®·µ°µà“ß°—π‰¥âµ“¡Àπâ“∑’Ë

¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√„π·µà≈–µ”·Àπàß ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈ ”‡√Á®¢Õßß“π

À¡«¥ Ú

§à“µÕ∫·∑π·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå

¢âÕ ÒÙ Õ—µ√“§à“µÕ∫·∑π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√

ª√–°“»°”Àπ¥
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Àπâ“ 9

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ Ú æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâ„¥‰¡àºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡

¢âÕ Ò˘ „Àâ∂◊Õ«à“ —≠≠“®â“ß¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√ºŸâπ—Èπ ‘Èπ ÿ¥≈ß ‚¥¬„Àâ à«π√“™°“√

·®âß„Àâæπ—°ß“π√“™°“√∑√“∫¿“¬„π‡®Á¥«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫º≈°“√ª√–‡¡‘πº≈

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√ºŸâπ—Èπ

¢âÕ ÚÒ „Àâ à«π√“™°“√√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√ √«¡∑—Èß

ªí≠À“Õÿª √√§À√◊Õ¢âÕ‡ πÕ·π–µàÕ§≥–°√√¡°“√¿“¬„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õß∑ÿ°ªï

À¡«¥ Ù

«‘π—¬·≈–°“√√—°…“«‘π—¬

¢âÕ ÚÚ æπ—°ß“π√“™°“√¡’Àπâ“∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π√–‡∫’¬∫π’È

µ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥ ·≈–µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π —≠≠“®â“ß ·≈–¡’Àπâ“∑’Ë

µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ÷́Ëß —Ëß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√‚¥¬™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬

·≈–√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√

¢âÕ ÚÛ æπ—°ß“π√“™°“√µâÕß√—°…“«‘π—¬‚¥¬‡§√àß§√—¥µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ

¢âÕÀâ“¡·≈–¢âÕªØ‘∫—µ‘∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥

æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¢âÕÀâ“¡À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕªØ‘∫—µ‘µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâπ—Èπ‡ªìπºŸâ°√–∑”º‘¥«‘π—¬®–µâÕß‰¥â√—∫‚∑…∑“ß«‘π—¬

¢âÕ ÚÙ °“√°√–∑”§«“¡º‘¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È ∂◊Õ«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(Ò) °√–∑”§«“¡º‘¥∞“π∑ÿ®√‘µµàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√
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Àπâ“ 10

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

(Ú) ®ß„®‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë

∑“ß√“™°“√°”Àπ¥„ÀâªØ‘∫—µ‘®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(Û) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‚¥¬ª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡

‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(Ù) ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π —≠≠“ À√◊Õ¢—¥§” —ËßÀ√◊ÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß

‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡¢âÕ ÚÚ ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫

§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(ı) ª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(ˆ) ≈–∑‘ÈßÀ√◊Õ∑Õ¥∑‘Èß°“√∑”ß“π‡ªìπ‡«≈“µ‘¥µàÕ°—π‡°‘π°«à“‡®Á¥«—π  ”À√—∫

µ”·Àπàß∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥«—π‡«≈“°“√¡“∑”ß“π

(˜) ≈–∑‘ÈßÀ√◊Õ∑Õ¥∑‘Èß°“√∑”ß“π®π∑”„Àâß“π‰¡à·≈â«‡ √Á®µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß  ”À√—∫µ”·Àπàß∑’Ë à«π√“™°“√

°”Àπ¥°“√∑”ß“πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

(¯) ª√–æƒµ‘™—Ë«Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊Õ°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“‚¥¬¡’§”æ‘æ“°…“

∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°À√◊ÕÀπ—°°«à“‚∑…®”§ÿ°

(˘) °“√°√–∑”Õ◊Ëπ„¥∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

¢âÕ Úı ‡¡◊ËÕ¡’°√≥’∑’Ëæπ—°ß“π√“™°“√∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π‚¥¬‡√Á«

·≈–µâÕß„Àâ‚Õ°“ æπ—°ß“π√“™°“√∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“™’È·®ß·≈–· ¥ßæ¬“πÀ≈—°∞“π

‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ∏√√¡ „π°√≥’∑’Ëº≈°“√ Õ∫ «πª√“°Ø«à“æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâπ—Èπ

°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√¡’§” —Ëß‰≈àÕÕ° ·µà∂â“‰¡à¡’

¡Ÿ≈°√–∑”§«“¡º‘¥„Àâ —Ëß¬ÿµ‘‡√◊ËÕß
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Àπâ“ 11

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√°“√ Õ∫ «πæπ—°ß“π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√

°”Àπ¥

¢âÕ Úˆ „π°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“æπ—°ß“π√“™°“√°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬‰¡à√â“¬·√ß

µ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥ „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ —Ëß≈ß‚∑…¿“§∑—≥±å µ—¥‡ß‘π

§à“µÕ∫·∑π À√◊Õ≈¥¢—Èπ‡ß‘π§à“µÕ∫·∑π µ“¡§«√·°à°√≥’„Àâ‡À¡“– ¡°—∫§«“¡º‘¥

„π°“√æ‘®“√≥“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

æ‘®“√≥“ Õ∫ «π„Àâ‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–¬ÿµ‘∏√√¡µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

¢âÕ Ú˜ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√Õ“®°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√

∑“ß«‘π—¬·°àæπ—°ß“π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

À¡«¥ ı

°“√ ‘Èπ ÿ¥ —≠≠“®â“ß

¢âÕ Ú¯  —≠≠“®â“ß ‘Èπ ÿ¥≈ß‡¡◊ËÕ

(Ò) §√∫°”Àπ¥µ“¡ —≠≠“®â“ß

(Ú) æπ—°ß“π√“™°“√¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

À√◊Õµ“¡∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥

(Û) æπ—°ß“π√“™°“√µ“¬

(Ù) ‰¡àºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¢âÕ Ò˘

(ı) æπ—°ß“π√“™°“√∂Ÿ°„ÀâÕÕ° ‡æ√“–°√–∑”§«“¡º‘¥«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(ˆ) ‡ÀµÿÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’ÈÀ√◊Õµ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß à«π√“™°“√

À√◊Õµ“¡ —≠≠“®â“ß
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Àπâ“ 12

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ Ú˘ „π√–À«à“ß —≠≠“®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâ„¥ª√– ß§å®–≈“ÕÕ°®“°°“√

ªØ‘∫—µ‘ß“π „Àâ¬◊ËπÀπ—ß ◊Õ¢Õ≈“ÕÕ°µàÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë à«π√“™°“√

°”Àπ¥

¢âÕ Û  à«π√“™°“√Õ“®∫Õ°‡≈‘° —≠≠“®â“ß°—∫æπ—°ß“π√“™°“√ºŸâ„¥°àÕπ

§√∫°”Àπ¥µ“¡ —≠≠“®â“ß‰¥â ‚¥¬‰¡àµâÕß∫Õ°°≈à“«≈à«ßÀπâ“ ·≈–‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæπ—°ß“π

√“™°“√®–‡√’¬°√âÕß§à“µÕ∫·∑π°“√‡≈‘° —≠≠“®â“ß‰¥â ‡«âπ·µà à«π√“™°“√®–°”Àπ¥

„Àâ„π°√≥’„¥‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑π°“√ÕÕ°®“°ß“π‚¥¬‰¡à¡’§«“¡º‘¥‰«â

¢âÕ ÛÒ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·Ààß∑“ß√“™°“√  à«π√“™°“√Õ“® —Ëß„Àâæπ—°ß“π√“™°“√

‰ªªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ®“°‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π —≠≠“®â“ß‰¥â ‚¥¬‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ

æπ—°ß“π√“™°“√Õâ“ß¢Õ‡≈‘° —≠≠“®â“ßÀ√◊Õ‡√’¬°√âÕßª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π„¥Ê „π°“√π’È

 à«π√“™°“√Õ“®°”Àπ¥„Àâ§à“≈à«ß‡«≈“À√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ◊Ëπ®“°°“√ —Ëß„Àâ‰ªªØ‘∫—µ‘ß“π

¥—ß°≈à“«°Á‰¥â

¢âÕ ÛÚ „π°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈„¥æâπ®“°°“√‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√·≈â« À“°„π°“√

ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ„π√–À«à“ß∑’Ë‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

·°à à«π√“™°“√ „Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«µâÕß√—∫º‘¥™Õ∫„π§«“¡‡ ’¬À“¬¥—ß°≈à“« ‡«âπ·µà

§«“¡‡ ’¬À“¬π—Èπ‡°‘¥®“°‡Àµÿ ÿ¥«‘ —¬ „π°“√π’È à«π√“™°“√Õ“®À—°§à“µÕ∫·∑πÀ√◊Õ

‡ß‘πÕ◊Ëπ„¥∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ®–‰¥â√—∫®“° à«π√“™°“√‰«â‡æ◊ËÕ™”√–§à“§«“¡‡ ’¬À“¬¥—ß°≈à“«°Á‰¥â

¢âÕ ÛÛ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√Õ“®°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√

‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈‘° —≠≠“®â“ßµ“¡À¡«¥π’È ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√

ªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â
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Àπâ“ 13

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

À¡«¥ ˆ

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√æπ—°ß“π√“™°“√

¢âÕ ÛÙ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß‡√’¬°«à“ ç§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√æπ—°ß“π

√“™°“√é ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç§æ√.é ª√–°Õ∫¥â«¬√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’À√◊Õ√—∞¡πµ√’´÷Ëß

π“¬°√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√

æ≈‡√◊Õπ ‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

·Ààß™“µ‘ ‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡ Õ—¬°“√ Ÿß ÿ¥ Õ∏‘∫¥’°√¡∫—≠™’°≈“ß

ºŸâ·∑π°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ºŸâ·∑π°√–∑√«ß°“√§≈—ß ºŸâ·∑π°√–∑√«ß·√ßß“π ºŸâ·∑π

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¡“µ√∞“π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπ°√√¡°“√

·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«π ’Ë§π ÷́Ëßª√–∏“π°√√¡°“√·µàßµ—Èß®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠

„π “¢“°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈  °ÆÀ¡“¬ ‡»√…∞»“ µ√å ·≈–·√ßß“π —¡æ—π∏å  “¢“

≈–Àπ÷Ëß§π

„ÀâºŸâ·∑π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ·∑π ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈–ºŸâ·∑π°√¡∫—≠™’°≈“ß ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–

ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√

¢âÕ Ûı °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„Àâ¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– Õßªï

°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëßæâπ®“°µ”·ÀπàßÕ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â

¢âÕ Ûˆ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–·≈â« °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

æâπ®“°µ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ
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Àπâ“ 14

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) ª√–∏“π°√√¡°“√„ÀâÕÕ°

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·∑πµ”·Àπàß∑’Ë«à“ßÀ√◊Õ·µàßµ—Èß

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ „ÀâºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß¡’«“√–‡∑à“°—∫«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß

°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¬—ßÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß

¢âÕ Û˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È

(Ò) °”Àπ¥·ºπß“π·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘ √«¡∑—Èß‡ πÕ·π– à«π√“™°“√

„π°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ·°â‰¢√–‡∫’¬∫À√◊Õª√–°“»‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√æπ—°ß“π√“™°“√‡æ◊ËÕ

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

(Ú) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫°“√ √√À“·≈–°“√

‡≈◊Õ° √√∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√ √«¡∑—Èß·∫∫ —≠≠“®â“ß

(Û) °”Àπ¥°≈ÿà¡ß“π·≈–≈—°…≥–ß“π„π°≈ÿà¡ß“π ·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“–¢Õß

°≈ÿà¡ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√

(Ù) „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√∑’Ë à«π√“™°“√‡ πÕ

(ı) °”Àπ¥Õ—µ√“§à“µÕ∫·∑π·≈–«“ß·π«∑“ß°“√°”Àπ¥ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ

¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√

(ˆ) °”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π√“™°“√

(˜) µ’§«“¡·≈–«‘π‘®©—¬ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â∫—ß§—∫√–‡∫’¬∫π’È

(¯) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

(˘) Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√–‡∫’¬∫π’ÈÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ
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Àπâ“ 15

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ Û¯ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ√—∫º‘¥™Õ∫„πß“π∏ÿ√°“√

¢Õß§≥–°√√¡°“√·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ Û˘ „π°√≥’∑’Ë‡√◊ËÕß„¥µ“¡√–‡∫’¬∫π’È°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±åÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘„π‡√◊ËÕß„¥ §≥–°√√¡°“√Õ“®°”Àπ¥„Àâ‡√◊ËÕßπ—ÈπµâÕß°√–∑”

‚¥¬ Õ.°.æ. °√¡ Õß§å°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¢Õß à«π√“™°“√ À√◊Õ„ÀâÀ—«Àπâ“

 à«π√“™°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â

∫∑‡©æ“–°“≈

¢âÕ Ù „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’§≥–°√√¡°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È  „Àâ§≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√ß“π≈Ÿ°®â“ß —≠≠“®â“ßµ“¡§” —Ëß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–π‚¬∫“¬

°”≈—ß§π ¿“§√—∞ ∑’Ë Û/ÚıÙˆ ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π≈Ÿ°®â“ß —≠≠“®â“ß

≈ß«—π∑’Ë Û °—π¬“¬π æ.». ÚıÙˆ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‡ªìπ§≥–°√√¡°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

®π°«à“§≥–°√√¡°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È®–‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë

¢âÕ ÙÒ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√¬—ß®—¥∑”°√Õ∫Õ—µ√“°”≈—ßæπ—°ß“π√“™°“√

‰¡à·≈â«‡ √Á® ∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß®â“ßæπ—°ß“π√“™°“√„π°≈ÿà¡ß“π‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…

„Àâ¥”‡π‘π°“√®â“ß‰¥â„π°√≥’∑’Ë¡’ß∫ª√–¡“≥·≈–‚§√ß°“√·≈â« À√◊Õ ”À√—∫‚§√ß°“√„À¡à

‚¥¬‡ πÕ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘°“√®â“ß

¢âÕ ÙÚ „π°√≥’∑’ËÕ—µ√“≈Ÿ°®â“ßª√–®”«à“ß≈ß·≈–§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬°”≈—ß§π¿“§√—∞°”Àπ¥„Àâ®â“ß‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß™—Ë«§√“«  à«π√“™°“√®–¥”‡π‘π

°“√®â“ß‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È‰¥âµ—Èß·µàªïß∫ª√–¡“≥ æ.». ÚıÙ¯

‡ªìπµâπ‰ª À√◊Õµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
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Àπâ“ 16

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ı ß Òˆ ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ ÙÛ „π°√≥’∑’ËÕ—µ√“≈Ÿ°®â“ßª√–®”«à“ß≈ß√–À«à“ßªï „πªïß∫ª√–¡“≥

æ.». ÚıÙ˜ ´÷ËßµâÕß¬ÿ∫‡≈‘°µ”·Àπàßπ—Èπµ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÛ

°—π¬“¬π ÚıÙˆ À“° à«π√“™°“√¬—ß¡’§«“¡®”‡ªìπ·≈–‰¡à„™à°√≥’°“√®â“ß‡À¡“

∫√‘°“√ „Àâ¢ÕÕπÿ¡—µ‘§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“°”Àπ¥„Àâ‡ªìπæπ—°ß“π√“™°“√

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ   
เพื่อปรับปรุงการกําหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชการโดยให้ผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จําคุกเม่ือพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี  อาจได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคหน่ึง  ในข้อ  ๘  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
 การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเข้าเป็นพนักงานราชการ   

ต้องกําหนดให้บุคคลผู้นั้นย่ืนหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น 
ที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนดเพื่อประกอบ 
การพิจารณาด้วย” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
โดยท่ีได�มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้ึน และกฎหมายดังกล�าวมีหลักการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ�งท่ีทางราชการถือปฏิบัติในป:จจุบัน โดยได�แยกความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีออกเป<นเหตุท่ีเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีและท่ีไม�ใช�การปฏิบัติหน�าท่ี 
โดยเม่ือมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น หน�วยงานของรัฐจะต�องรับภาระชดใช�
ค�าเสียหายไปก�อน ส�วนเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับผิดชดใช�ค�าเสียหายต�อหน�วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให�
ไปไล�เบ้ียต�อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว�าจะเรียกเอาแก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหาย
นั้นเกิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงเท�านั้น นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ต�องรับผิดชดใช�ค�าเสียหายให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐสามารถผ�อนชําระค�าสินไหมทดแทนได�โดยคํานึงถึง
รายได� ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ�แห�งกรณีประกอบด�วย สําหรับความ
เสียหายท่ีเกิดจากการท่ีไม�ใช�การปฏิบัติหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะต�องถูกฟAองและชดใช�ค�าสินไหม
ทดแทนเป<นการส�วนตัวโดยไม�เก่ียวกับทางราชการ สมควรวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ�การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีให�เหมาะสมและสอดคล�องกับพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให�วางระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยหลักเกณฑ�การ

ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<น

ต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) ระเบียบความรับผิดชอบของข�าราชการในทางแพ�ง ซ่ึงออกตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วน ท่ี นว ๑๕๕/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ 
(๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี ๑๓๕๘๒, ๑๓๕๘๓ (บคร)./๒๕๐๔ ลงวันท่ี ๒๔ 

เมษายน ๒๕๐๔ 
(๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๙ 
(๔) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๑๖ 
(๕) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๒๕ 
(๖) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๓/ตอนพิเศษ ๓๙ ง/หน�า ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ 
(๘) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐ 
(๙) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ 
(๑๐) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 
(๑๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๓๑ 
(๑๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๓๑ 
บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดในส�วนท่ีกําหนดไว�แล�วใน

ระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“เจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรือผู�ปฏิบัติงานประเภท

อ่ืน ไม�ว�าจะเป<นการแต�งต้ังในฐานะเป<นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซ่ึงได�รับแต�งต้ังหรือถูกสั่งให�
ปฏิบัติงานให�แก�หน�วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 

“ผู�แต�งต้ัง” หมายความว�า ผู�แต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
“ความเสียหาย” หมายความว�า ความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดอย�างใด ๆ แต�ไม�

รวมถึงการออกคําสั่งหรือกฎ 
 
ข�อ ๕  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

กรณีเจ�าหน�าท่ีกระทําละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐ 
   

 
ข�อ ๖  ในหมวดนี้ 
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ี

เรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป<นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

 
ข�อ ๗  เม่ือเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐ ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องแจ�งต�อ

ผู�บังคับบัญชาโดยไม�ชักช�า และให�มีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
 
ข�อ ๘  เม่ือเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐแห�งใด และหัวหน�าหน�วยงานของ

รัฐแห�งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว�าเกิดจากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น ให�
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐดังกล�าวแต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนคณะ
หนึ่ง โดยไม�ชักช�า เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผู�ต�องรับผิดและจํานวนค�าสินไหมทดแทนท่ีผู�
นั้นต�องชดใช� 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให�มีจํานวนไม�เกินห�าคน โดยแต�งต้ังจากเจ�าหน�าท่ีของ
หน�วยงานของรัฐแห�งนั้นหรือหน�วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดว�าในกรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีมูลค�าความ
เสียหายต้ังแต�จํานวนเท�าใด จะให�มีผู�แทนของหน�วยงานของรัฐหน�วยงานใดเข�าร�วมเป<นกรรมการด�วย
ก็ได� 

ในการแต�งต้ังคณะกรรมการ ให�กําหนดเวลาแล�วเสร็จของการพิจารณาของ
คณะกรรมการไว�ด�วย 

 
ข�อ ๙  ถ�าเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานของรัฐแห�งหนึ่งทําให�เกิดความเสียหายแก�

หน�วยงานของรัฐอีกแห�งหนึ่ง ให�เจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายแจ�งต�อผู�บังคับบัญชา และให�มีการ
รายงานตามลําดับชั้นจนถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีตนสังกัด เว�นแต� 

(๑) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นรัฐมนตรี ให�แจ�งต�อนายกรัฐมนตรี 
(๒) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นกรรมการท่ีต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานใน

หน�วยงานของรัฐแห�งใด ให�แจ�งต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
(๓) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นผู�ซ่ึงไม�ได�สังกัดหน�วยงานของรัฐแห�งใด 

ให�แจ�งต�อกระทรวงการคลัง 
(๔) ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ทําให�เกิดความเสียหายเป<นผู� ซ่ึงไม�มีผู� บังคับบัญชาและมิใช�

ผู�ปฏิบัติงานในราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ ตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�แจ�งต�อผู�มี
อํานาจกํากับดูแล ผู�แต�งต้ังตน หรือผู�ซ่ึงสั่งให�ตนปฏิบัติงานให�แก�หน�วยงานของรัฐ 

 
ข�อ ๑๐  ในกรณีความเสียหายเกิดข้ึนตามข�อ ๙ ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีได�รับ

ความเสียหายและหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นสังกัดหรือผู�ซ่ึงระเบียบนี้กําหนดให�เป<น
ผู�รับแจ�งตามข�อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล�วแต�กรณี มีอํานาจร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๑  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐมากกว�าหนึ่งแห�ง และหรือ

ความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ�าหน�าท่ีหลายหน�วยงาน ให�ผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ
ตามข�อ ๘ หรือข�อ ๑๐ บรรดาท่ีเก่ียวข�อง แล�วแต�กรณี ร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๒๒  ในกรณีท่ีผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๘ ข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ 

แต�ง ต้ังคณะกรรมการหรือเห็นว�าไม� มี เหตุ ท่ีจะแต�ง ต้ังคณะกรรมการ ให�ผู� มี อํานาจแต�ง ต้ัง
คณะกรรมการรายงานไปยังผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู�มีอํานาจ

                                                 
๒ ข�อ ๑๒ แก�ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

155



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แต�งต้ังนั้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต�องของการแต�งต้ังหรือไม�แต�งต้ังคณะกรรมการ หากการนั้นไม�
ถูกต�องให�สั่งแก�ไขใหม�ให�ถูกต�อง 

ถ�าผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๘ ข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ ไม�แก�ไขใหม�ให�
ถูกต�องตามคําสั่งในวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแลหรือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการแทนผู�มีอํานาจแต�งต้ังนั้นได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๑๒/๑๓  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าหัวหน�าหน�วยงานของรัฐกระทําให�เกิด

ความเสียหายหรือมีส�วนกระทําให�เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐ ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับ
ดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐมีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ 

 
ข�อ ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่ง

ของกรรมการท้ังหมดจึงจะเป<นองค�ประชุม ถ�าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนทําหน�าท่ีแทน 

มติท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการท่ีไม�เห็นด�วยกับมติท่ีประชุม อาจทํา
ความเห็นแย�งมติท่ีประชุมรวมไว�ในความเห็นของคณะกรรมการได� 

 
ข�อ ๑๔  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีพิจารณาข�อเท็จจริง

อันเก่ียวกับการกระทําละเมิด โดยตรวจสอบข�อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวข�อง 
รับฟ:งพยานบุคคล หรือพยานผู�เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี 

กระทรวงการคลังอาจกําหนดแนวทางการสอบข�อเท็จจริง การทําบันทึกและการ
รายงานผล เพ่ือเป<นแนวทางปฏิบัติเป<นการท่ัวไปได� 

 
ข�อ ๑๕  คณะกรรมการต�องให�โอกาสแก�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องหรือผู�เสียหายได�ชี้แจง

ข�อเท็จจริงและโต�แย�งแสดงพยานหลักฐานของตนอย�างเพียงพอและเป<นธรรม 
 
ข�อ ๑๖  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล�วให�เสนอความเห็นไปยังผู�แต�งต้ัง ถ�าผู�

แต�งต้ังขอให�ทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ให�คณะกรรมการรีบดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีผู�
แต�งต้ังกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการต�องมีข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายท่ีแจ�งชัด และต�องมี
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนประกอบด�วย 

ความเห็นของคณะกรรมการไม�ผูกมัดผู�แต�งต้ังหรือรัฐท่ีจะมีความเห็นเป<นอย�างอ่ืน  
 

                                                 
๓ ข�อ ๑๒/๑ เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

156



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๗  เม่ือผู�แต�งต้ังได�รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล�ว ให�วินิจฉัยสั่งการ
ว�ามีผู�รับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนหรือไม� และเป<นจํานวนเท�าใด แต�ยังมิต�องแจ�งการสั่งการให�ผู�ท่ี
เก่ียวข�องทราบ 

ให�ผู�แต�งต้ังส�งสํานวนภายในเจ็ดวันนับแต�วันวินิจฉัยสั่งการให�กระทรวงการคลังเพ่ือ
ตรวจสอบ เว�นแต�เป<นเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดว�าไม�ต�องรายงานให�กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 

ให�กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม�ชักช�า และให�มีอํานาจตรวจสอบพยานหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข�อง ในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�บุคคลใดส�งพยานหลักฐานหรือมาให�ถ�อยคําเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได� 

ในระหว�างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให�ผู�แต�งต้ังสั่งการให�ตระเตรียมเรื่อง
ให�พร�อมสําหรับการออกคําสั่งให�เจ�าหน�าท่ีชําระค�าสินไหมทดแทน หรือดําเนินการฟAองคดีเพ่ือมิให�
ขาดอายุความสองปRนับจากวันท่ีผู�แต�งต้ังวินิจฉัยสั่งการ 

ให�กระทรวงการคลังพิจารณาให�แล�วเสร็จก�อนอายุความสองปRสิ้นสุดไม�น�อยกว�าหก
เดือน ถ�ากระทรวงการคลังไม�แจ�งผลการตรวจสอบให�ทราบภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ผู�แต�งต้ังมี
คําสั่งตามท่ีเห็นสมควรและแจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ เว�นแต�ในกรณีหน�วยงานของรัฐนั้นเป<นราชการ
ส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�กระทรวงการคลังพิจารณาให�แล�วเสร็จ
ก�อนอายุความสองปRสิ้นสุดไม�น�อยกว�าหนึ่งปR ถ�ากระทรวงการคลังไม�แจ�งผลการตรวจสอบให�ทราบ
ภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ผู�แต�งต้ังมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรและแจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 

 
ข�อ ๑๘๔  เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล�ว ให�ผู�แต�งต้ังมีคําสั่งตามความเห็น

ของกระทรวงการคลังและแจ�งคําสั่งนั้นให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ รวมท้ังราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ให�ผู�แต�งต้ังของหน�วยงานของรัฐแห�งนั้นสั่งการไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

เ ม่ือหน�วยงานของรัฐ ท่ี เสียหายตามวรรคหนึ่ งสั่ งการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังแล�ว ให�ผู�แต�งต้ังดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งให�ผู�ต�องรับผิดชําระค�าสินไหมทดแทนหรือ
ฟAองคดีต�อศาลอย�าให�ขาดอายุความ 

ในกรณีท่ีปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว�ามีผู�ใดต�องรับผิดชดใช�ค�า
สินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนหรือต�างไปจากสํานวนท่ีผู�แต�งต้ังส�งให�ตรวจสอบ หากยังไม�เคยมีการสอบผู�นั้น
ในฐานะผู�ต�องรับผิดมาก�อน ให�ผู�แต�งต้ังส�งเรื่องให�คณะกรรมการทําการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดผู�
นั้นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่ งการ ถ�าผลของคําวินิจฉัยของผู�แต�งต้ังตรงกับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ให�ผู�แต�งต้ังสั่งการให�ผู�นั้นรับผิดแล�วรายงานกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ถ�าผลของ
คําวินิจ ฉัยของผู�แต� ง ต้ั งต� างไปจากความเห็นของกระทรวงการคลัง  ให�ผู� แต� ง ต้ังรายงาน

                                                 
๔ ข�อ ๑๘ แก�ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทรวงการคลังพิจารณาให�ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง  ท้ังนี้ ให�นําความในข�อ ๑๗ วรรคสี่และวรรคห�า 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๙๕  (ยกเลิก) 
 
ข�อ ๒๐  ในกรณีร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการตามข�อ ๑๐ หรือข�อ ๑๑ ให�ผู�แต�งต้ัง

ร�วมร�วมกันวินิจฉัยสั่ งการ และเสนอความเห็น ท้ังหมด ไม�ว� าจะเห็นตรงกันหรือไม�  ไปยัง
กระทรวงการคลัง และเม่ือได�ดําเนินการตามข�อ ๑๗ และข�อ ๑๘ แล�ว ถ�าผลในชั้นท่ีสุดผู�แต�งต้ังร�วม
ยังมีความเห็นตามข�อ ๑๘ แตกต�างกันจนหาข�อยุติไม�ได� ก็ให�เสนอเรื่องให�คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ข�อ ๒๑  ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให�มี “คณะกรรมการพิจารณาความ

รับผิดทางแพ�ง” เป<นผู�พิจารณาให�ความเห็นต�อกระทรวงการคลัง 
ให�คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด�วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป<นประธาน

กรรมการ ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู�แทนสํานักงาน
ตรวจเงินแผ�นดิน และผู�แทนกระทรวงการคลังตามจํานวนท่ีจําเป<น ซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแต�งต้ัง 
เป<นกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ�งอาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติ
หน�าท่ีตามท่ีมอบหมายได� 

ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ�งให�นําความในข�อ ๑๓ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๒๒  ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดแก�เงิน ให�ใช�เป<นเงินแต�เพียงอย�างเดียว 
 
ข�อ ๒๓  ในกรณีท่ีความเสียหายมิได�เกิดแก�เงิน จะดําเนินการดังต�อไปนี้แทนการ

ชําระเงินก็ได� 
(๑) ชดใช�เป<นทรัพย�สินอย�างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะ

เดียวกันกับทรัพย�สินท่ีสูญหายหรือเสียหายและใช�งานแทนได�เช�นเดียวกับทรัพย�สินท่ีสูญหายหรือ
เสียหาย โดยทําสัญญายินยอมชดใช�ค�าสินไหมทดแทนเป<นทรัพย�สินดังกล�าว 

(๒) ซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินท่ีชํารุดเสียหายให�คงสภาพเดิม โดยทําสัญญาว�าจะ
จัดการให�ทรัพย�สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม�เกินหกเดือน 

(๓) การชดใช�เป<นทรัพย�สินหรือการซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินท่ีแตกต�างไปจาก 
(๑) หรือ (๒) ต�องได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก�อน 

การชดใช�ค�าเสียหายเป<นทรัพย�สินหรือการซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย�สินตามวรรค
หนึ่ง ให�มีการตรวจรับตามระเบียบว�าด�วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน�วยงานของรัฐนั้น ๆ 

                                                 
๕ ข�อ ๑๙ ยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเกี่ยวกับ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งต�องจัดให�มีผู�คํ้าประกัน และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�
วางหลักประกันด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๒๔  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดตาย ให�รีบดําเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

เพ่ือให�ได�ข�อยุติโดยเร็วและระมัดระวังอย�าให�ขาดอายุความมรดก ในกรณีท่ีผู�แต�งต้ังเห็นว�าเจ�าหน�าท่ี
ต�องรับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนแก�หน�วยงานของรัฐ ให�ส�งเรื่องให�พนักงานอัยการเพ่ือฟAองผู�จัดการ
มรดกหรือทายาทต�อไป ในกรณีของผู�แต�งต้ังร�วมถ�ามีความเห็นแตกต�างกันให�ดําเนินการไปพลางก�อน
ตามความเห็นของผู�แต�งต้ังสําหรับหน�วยงานของรัฐท่ีเสียหาย และถ�าต�อมามีข�อยุติเป<นประการใดให�
แก�ไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการไปตามนั้น 

 
ข�อ ๒๕  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีต�องรับผิดและขอผ�อนชําระค�าสินไหมทดแทน ไม�ว�าจะ

เกิดข้ึนในข้ันตอนใด ให�หน�วยงานของรัฐท่ีเสียหายกําหนดจํานวนเงินท่ีขอผ�อนชําระนั้นตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงรายได� ค�าใช�จ�ายในการดํารงชีพตามฐานานุรูปของเจ�าหน�าท่ี ความรับผิดชอบท่ี
บุคคลนั้นมีอยู�ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และพฤติการณ�แห�งกรณีประกอบด�วย 

ในการให�ผ�อนชําระ ต�องจัดให�มีผู� คํ้าประกัน และในกรณีท่ีเห็นสมควรจะให�วาง
หลักประกันด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๒๖  กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการคํ้าประกัน 

การวางหลักประกัน หนังสือผ�อนชําระ และสัญญาคํ้าประกันก็ได� 
 

ข�อ ๒๗  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทน แม�ปรากฏว�าเจ�าหน�าท่ีไม�
สามารถชําระหนี้ได� ให�หน�วยงานของรัฐท่ีเสียหายพิจารณาผ�อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ�
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและต�องไม�ดําเนินคดีล�มละลายแก�ผู�นั้น แต�ถ�าการท่ีไม�สามารถชําระหนี้ได�
นั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอย�างร�ายแรงของเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าหน�าท่ีกระทําการใด ๆ อันเป<นการ
ประพฤติชั่วอย�างร�ายแรงเพ่ือให�หน�วยงานของรัฐไม�ได�รับชําระหนี้ครบถ�วน ให�หน�วยงานของรัฐท่ี
เสียหายส�งเรื่องให�พนักงานอัยการดําเนินคดีล�มละลาย 

 
ข�อ ๒๘  การประนีประนอมยอมความไม�ว�าจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใดต�องได�รับความ

เห็นชอบจากกระทรวงการคลังก�อน เว�นแต�กระทรวงการคลังจะประกาศกําหนดเป<นอย�างอ่ืน 
 
ข�อ ๒๙  ในกรณีตามข�อ ๒๖ ข�อ ๒๗ หรือข�อ ๒๘ ถ�าเก่ียวกับหน�วยงานของรัฐท่ีเป<น

ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี การดําเนินการให�เป<นไปตาม
ระเบียบสําหรับหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
 

หมวด ๒ 
กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมิดต�อบุคคลภายนอก 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๓๐  ในหมวดนี้ 
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ี

เรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป<นกรม และราชการส�วนภูมิภาค แต�ไม�รวมถึงราชการส�วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

 
ข�อ ๓๑  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีทําให�เกิดความเสียหายต�อบุคคลภายนอก ถ�าเจ�าหน�าท่ี

ผู�นั้นเห็นว�าความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องในการท่ีตนได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นแจ�ง
ต�อผู�บังคับบัญชาโดยไม�ชักช�า และให�มีการรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐแห�งนั้น 
แต�ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีเป<นรัฐมนตรีหรือกรรมการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติงานในหน�วยงานของรัฐหรือผู�ซ่ึงไม�
สังกัดหน�วยงานของรัฐแห�งใดหรือผู�ซ่ึงไม�มีผู�บังคับบัญชา ให�ดําเนินการตามข�อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ 
(๔) และให�นําข�อ ๘ ถึงข�อ ๒๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๓๒  ในกรณีท่ีผู�เสียหายยื่นคําขอให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าสินไหมทดแทน ให�

หน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีมิได�สังกัดหน�วยงาน
ใด หรือหน�วยงานของรัฐแห�งใดแห�งหนึ่ง ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจ�าหน�าท่ี
หลายหน�วยงาน รับคําขอนั้นและดําเนินการตามระเบียบนี้โดยไม�ชักช�า 

ในกรณีท่ีผู�เสียหายยื่นคําขอผิดหน�วยงาน ให�หน�วยงานผู�รับคําขอรีบส�งเรื่องไปยัง
หน�วยงานของรัฐท่ีเห็นว�าเป<นหน�วยงานของรัฐท่ีจะต�องรับผิดชอบพิจารณาต�อไปและให�แจ�งให�ผู�ยื่นคํา
ขอทราบ กรณีดังกล�าวนี้ให�ถือว�าหน�วยงานของรัฐได�รับคําขอให�ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนนับแต�วันท่ีได�
รับคําขอท่ีส�งมานั้น 

 
ข�อ ๓๓  เม่ือได�รับคําขอตามข�อ ๓๒ และหน�วยงานของรัฐท่ีได�รับคําขอไว�เห็นว�าเป<น

เรื่องท่ีเก่ียวกับตน ให�แต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต�อไปโดยไม�ชักช�า 
 
ข�อ ๓๔  ในกรณีท่ีต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�ยื่นคําขอ ให�หน�วยงานของรัฐท่ี

ต�องชดใช�ค�าสินไหมทดแทนปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ให�คิดดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียผิดนัดนับแต�วันกระทําละเมิดในจํานวนเงินท่ีต�อง

ชดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�ยื่นคําขอจนถึงวันชําระค�าสินไหมทดแทน 
 
ข�อ ๓๕  ในกรณีท่ีผู�เสียหายฟAองคดีต�อศาล ให�ผู�มีอํานาจแต�งต้ังต้ังคณะกรรมการ

โดยไม�ชักช�า เว�นแต�จะได�มีการต้ังคณะกรรมการดังกล�าวไว�แล�ว และให�ประสานงานกับสํานักงาน
อัยการสูงสุดเพ่ือเตรียมการต�อสู�คดีต�อไป พร�อมท้ังรายงานให�กระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติตามท่ี
ได�รับคําแนะนําจากกระทรวงการคลัง 

 
ข�อ ๓๖  ถ�าผู�แต�งต้ังเห็นว�าความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติ

หน� า ท่ี  หรือ เ ม่ือได�ฟ: งความเห็นของคณะกรรมการหรือได� รับทราบผลการพิจารณาของ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทรวงการคลังแล�ว เห็นว�าความเสียหายเกิดจากเจ�าหน�าท่ีมิได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เรียก
เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นเข�ามาเป<นคู�ความในคดีด�วย 

 
ข�อ ๓๗  ถ�าผลการพิจารณาของผู�แต�งต้ังยุติเป<นท่ีสุดว�า ความเสียหายเกิดจาก

เจ�าหน�าท่ีได�กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ี จะต�องไม�มีการเรียกเจ�าหน�าท่ีเข�ามาเป<นคู�ความในคดี แต�ถ�า
ผู�เสียหายได�ฟAองเจ�าหน�าท่ีต�อศาลก�อนแล�วหรือมีการเรียกเจ�าหน�าท่ีเข�ามาเป<นคู�ความในคดีก�อนแล�ว 
ให�ผู�แต�งต้ังแจ�งผลการพิจารณาให�พนักงานอัยการเพ่ือแถลงต�อศาล เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีมีโอกาสพ�นจาก
การเป<นคู�ความในคดี และขอให�พนักงานอัยการช�วยเหลือทางคดีแก�เจ�าหน�าท่ีในระหว�างนั้นด�วย 

 
ข�อ ๓๘  ในกรณีหน�วยงานของรัฐต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอกในความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีนั้น ความรับผิดของเจ�าหน�าท่ีจะมีหรือไม� และเพียงใด เป<น
กรณีท่ีหน�วยงานของรัฐจะพิจารณาไล�เบ้ียเอาจากเจ�าหน�าท่ีในภายหลัง ซ่ึงคณะกรรมการ ผู�แต�งต้ัง 
และกระทรวงการคลัง แล�วแต�กรณี ต�องพิจารณาด�วยว�าจะมีการไล�เบ้ียหรือไม� หรือจะไล�เบ้ียให�ชดใช�
เพียงใด และให�นําข�อ ๒๒ ถึงข�อ ๒๙ มาใช�บังคับกับการชดใช�ค�าสินไหมทดแทนท่ีหน�วยงานของรัฐได�
ใช�ให�แก�ผู�เสียหาย โดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยหลักเกณฑ�การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๖ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<นต�น
ไป 

 
 

ประดิชญา/ผู�จัดทํา 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
วิชพงษ�/ผู�ตรวจ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

กัญฑรัตน�/เพ่ิมเติม 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง/หน�า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 

พ.ศ.2537 
------------------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537" 
 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2525 

(2)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2535 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ

รายจ่าย 
 

ข้อ 5  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  

 

หมวด 1 

บททั่วไป 
 

ข้อ 6  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้  
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(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 

(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

(4)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สม 

ประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(7)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง 

ประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15) กระทรวงการคลัง 

อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือ

ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไป

เกินสามปีแล้ และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 

การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 

การคลังกําหนด 
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ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจําต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม 

(7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 
 

ข้อ 7  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของลูกจ้างประจําให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให้แต่งต้ัง

ลูกจ้างประจําที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ก็ได้  
 

ข้อ 8 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 9  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปีของลูกจ้างประจํา ให้

เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือน 

การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจํา ให้นําระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ 10 ส่วนราชการใดมีความจําเป็นไม่อาจปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลงกับ 

กระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป  

 

หมวด 2 

การบรรจุและแต่งตั้ง 
 

ข้อ 11  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ให้บรรจุและ

แต่งต้ังจากผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ

คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก เว้นแต่การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําตามข้อ 19 และข้อ 20  

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก 

ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 12  ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกซึ่งอยู่ในลําดับที่ที่จะได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากกระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

จะบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้ 
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ข้อ 13 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําและการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ให้ปลัด

กระทรวงการคลัง อธิบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 

ข้อ 14  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตาม ข้อ 11 วรรคหนึ่ง  

ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับบรรจุเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าหกเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง 

กําหนดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณาว่า ผู้นั้นมีความ 

เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไปหรือไม่ ถ้าผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าผู้นั้นมีผลการประเมินตํ่ากว่า

มาตรฐานที่กําหนดไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบกําหนดเวลาทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวแล้ว และผู้มีอํานาจ

สั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป 

ลูกจ้างประจําซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอื่น ให้เริ่ม

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  

ลูกจ้างประจําซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 59 

และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามข้ออื่น ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกตามข้อ 59 เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามข้อ

อื่นนั้นได้ 

ลูกจ้างประจําผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด มีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย ให้

ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวด 5 และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตาม

วรรคสาม ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินตามวรรคสามไปก่อน 

ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคห้า ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็น

ลูกจ้างประจํา แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นใดที่

ได้รับ หรือมีสิทธิที่จะรับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ข้อ 15  ลูกจ้างประจําตําแหน่งใดจะบังคับบัญชาลูกจ้างประจําในหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไป

ตามท่ีผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มอบหมาย 
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ข้อ 16 การโอนลูกจ้างประจําไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจําในต่างกระทรวง ทบวง กรม อาจ

ทําได้เมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว โดยให้แต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งในระดับและรับค่าจ้างที่ไม่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 17  การแต่งต้ังลูกจ้างประจําผู้ดํารงตําแหน่งใดไปดํารงตําแหน่งใหม่ในกรมหรือส่วนราชการที่มี

ฐานะเป็นกรมเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 18  ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 16 หรือข้อ 17 หากภายหลังปรากฏว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อน 

ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ตามข้อ 13 แต่งต้ังให้ผู้นั้นกลับไปดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอื่นโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่

กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ และการรับค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่

ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ ในระหว่างที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับ

ค่าจ้างตามที่จะพึงได้รับตามสภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่จะได้รับแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 
 

ข้อ 19  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ 

ราชการ ทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 และ

ไม่ได้เป็นผู้ถูกเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามข้อ 59 เป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่น หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น

ลูกจ้างประจําในส่วนราชการเดิมภายในกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 สั่งบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

ลูกจ้างประจําผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจาก 

ราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุ

กลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ เว้นแต่ลูกจ้างประจํา

ผู้นั้นได้ขอรับบําเหน็จภายหลังจากที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 
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ข้อ 20  ลูกจ้างประจําผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุ ตามข้อ13 สั่งบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนดได้ 
 

ข้อ 21  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่งใด หากภายหลังปรากฏว่า

ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ 6 โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากกระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7 โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อน หรือมีกรณีต้องหา

อยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ต้องหานั้น ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้น

ออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ และการรับ

ค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับ

ราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จได้ 

 

หมวด 3 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
 

ข้อ 22  ลูกจ้างประจําผู้ ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา และปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ จะได้รับ

บําเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง ตามควรแก่กรณี 
 

ข้อ 23  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ

งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา ทั้งนี้ตามหลักและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่

จะพิจารณา  

ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปีให้ลูกจ้างประจําผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้ง 

เหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างให้ 
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ข้อ 24  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามข้อ 23 และให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 

13 เป็นผู้สั่งเลื่อน 
 

ข้อ 25  การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําซึ่งถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เป็นกรณีพิ เศษเพื่อประโยชน์ ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 26  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของลูกจ้างประจํา แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น

ลูกจ้างประจําที่ดี และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ลูกจ้างประจําผูอ้ยู่

ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อ 27 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เลื่อนขั้นค่าจ้าง พัฒนาลูกจ้างประจํา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น

ลูกจ้างประจํา และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

หมวด 4 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

ข้อ 28  ลูกจ้างประจําต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ลูกจ้างประจําผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็น

ผู้กระทําผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่กําหนดไว้ในหมวด 5 
 

ข้อ 29  ลูกจ้างประจําต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 

ข้อ 30 ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา 

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
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การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 31  ลูกจ้างประจําต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 

ข้อ 32  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์

ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง  
 

ข้อ 33  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 34  ลูกจ้างประจําต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ และรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็น 

ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 

ข้อ 35 ลูกจ้างประจําต้องรักษาความลับของทางราชการ  

การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 36 ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้

เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้

ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

คําสั่งเดิม ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

การขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 
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ข้อ 37  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
 

ข้อ 38 ลูกจ้างประจําต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 

ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 

ร้ายแรง 
 

ข้อ 39  ลูกจ้างประจําต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และให้นํา

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่กําหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่

ลูกจ้างประจําโดยอนุโลม 

 

ข้อ 40  ลูกจ้างประจําต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 41  ลูกจ้างประจําต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง

และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างลูกจ้างประจําด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 

ข้อ 42  ลูกจ้างประจําต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ 

ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม 

กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 

ร้ายแรง 
 

ข้อ 43  ลูกจ้างประจําต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย

ความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

 

ข้อ 44  ลูกจ้างประจําต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ่นส่วนหรือบริษัท 
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ข้อ 45  ลูกจ้างประจําต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ

ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง

ของข้าราชการด้วยโดยอนุโลม 
 

ข้อ 46  ลูกจ้างประจําต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของ

ตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่ประทําการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ

กระทําการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 47  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ

ป้องกันมิให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา

ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การป้องกันมิให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให้กระทําโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์  

และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยโดย

ยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี

ไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้น 

กระทําผิดวินัย 
 

ข้อ 48  โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1)  ภาคทัณฑ์ 

(2)  ตัดค่าจ้าง 

(3)  ลดขั้นค่าจ้าง 

(4)  ปลดออก 

(5)  ไล่ออก  
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ข้อ 49  การลงโทษลูกจ้างประจําให้ทําเป็นคําสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และ

มิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโสทะจริต หรือลงโทษผู้ไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให้แสดงว่า   

ผู้ถูกลงโทษได้กระทําผิดวินัยในการกรณีใดตามข้อใด 

 

หมวด 5 

การดําเนินการทางวินัย 
 

ข้อ 50  การดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้

ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการตาม

วิธีการท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น

ทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา 

เมื่อดําเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ 51 หรือข้อ 52 แล้วแต่กรณี  

ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมและอํานาจและหน้าที่ของ 

คณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 51  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด

ค่าจ้าง หรือลดค่าจ้างตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควร

ลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมี

อํานาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอํานาจเพื่อให้พิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่

กรณี 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุผลอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทํา

ทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

การลงโทษตามข้อนี้ ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษ

และอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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ข้อ 52  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งลงโทษปลดออก

หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ในกรณีที่สั่งลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษตํ่ากว่าปลดออก 

ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
 

ข้อ 53  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่

กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 จะดําเนินการตามข้อ 52 โดย

ไม่สอบสวนก็ได้ 
 

ข้อ 54  ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา หรือละเว้นกระทําการใด ที่พึงเห็นได้ว่าเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางาชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดย

ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่

ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 50 

และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่กรณีที่   

ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง ก็ให้  

งดโทษเสียได้ 
 

ข้อ 55  ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกต้ังคณะกรรมการ

สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อ

รอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดหรือกระทํา

ผิดไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมที่ผู้นั้นมี

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ลูกจ้างประจําผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลัง 

ปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มี

อํานาจดําเนินการสืบสวนหรือดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

ไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพ

เป็นลูกจ้างประจําตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพัก

ราชการ 

ค่าจ้าง เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพัก

ราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สําหรับผู้ถูกสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก

ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 56  การลงโทษลูกจ้างประจําในส่วนราชการที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัย

โดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบียบน้ี หรือลงทัณฑ์ หรือลงโทษตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนั้น

อย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้ ก็

ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 

หมวด 6 

การออกจากราชการ 
 

ข้อ 57 ลูกจ้างประจําออกจากราชการเมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)  พ้นจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

(3) ลาออกจากราชการ และได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ 58 

(4)  ถูกสั่งให้ออกตามข้อ 14 ข้อ 21 ข้อ 55 ข้อ 59 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 หรือข้อ 63 หรือ 

(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

วันออกจากราชการตาม (4) และ (5) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดย

อนุโลม 

การต่อเวลาราชการให้ลูกจ้างประจําที่ต้องออกจากราชการตาม (2) รับราชการต่อไปจะกระทํามิได้  
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ข้อ 58  นอกจากกรณีตามวรรคห้า ลูกจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ย่ืนหนังสือขอ

ลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เพื่อให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ ผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้ลูกจ้างประจําซึ่งประสงค์จะลาออกจาก 

ราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้  

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณา เห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับย้ังการ

อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยังยั้งการอนุญาตให้

ลาออก พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับย้ังแล้ว ให้การลาออกมีผลต้ังแต่วันถัด

จากวันครบกําหนดเวลาที่ยับย้ัง 

ถ้าผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้ยับย้ังการอนุญาตให้

ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลต้ังแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อ

สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อ

ผู้บังคับบัญชาและใหก้ารลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับย้ังการอนุญาตให้

ลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 59  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง

ให้ออกจากราชการตามข้ออื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลง

คําสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่นนั้นได้ 
 

ข้อ 60  ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจสั่งให้ลูกจ้างประจําออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างได้ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ นอกจากให้ทําได้ 

ในกรณีที่กําหนดไว้ในข้ออื่นของระเบียบนี้แล้ว ให้ทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(1)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ ถ้าผู้มีอํานาจ 

สั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นสมควรให้ออกจากราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(2)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (1) (4) (5) (6) (9) หรือ (10) ให้ผู้มีอํานาจสั่ง 

บรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 
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(3)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป ตาม 

ข้อ 6 (3) และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า 

และให้นําข้อ 61 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ทั่วไปตามข้อ 6 (3) ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(4)  เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งใด ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ลูกจ้างประจําผู้ดํารง

ตําแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือ 

(5)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับ 

อันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 61  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่

จะปฏิบัติหน้าที่ของตน บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 

และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้วและผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จะ

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 

ข้อ 62  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 50 และคณะกรรมการ

สอบสวนเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความ

แน่ชัดพอที่จะลงโทษได้ตามข้อ 52 วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตาม ข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ

บําเหน็จได้ 
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ข้อ 63  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง

ที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือ

ไล่ออก ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จก็ได้ 

 

หมวด 7 

การอุทธรณ ์
 

ข้อ 64  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่

วันทราบคําสั่งการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้นําข้อ 55 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด 8 

การร้องทุกข์  

 
ข้อ 65  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามระเบียบน้ีด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 

ข้อ 66  ลูกจ้างประจําผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ

ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนในกรณีตามที่

กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้

ความคับข้องใจได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มิสิทธิอุทธรณ์ ตามหมวด 7 ซึ่งต้องให้สิทธิอุทธรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดนั้น  
 

ข้อ 67 การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 68  ในระหว่างที่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้นําหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2525 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ 69 กจ้างประจําผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่

ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามระเบียบนี้มีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้น หรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา

และการดําเนินการเพื่อลงโทษ หรือให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่ 

(1)  กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ไปแล้วก่อนวันที่ 

ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

(2) กรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เสร็จไปแล้วก่อน 

วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้ 
 

ข้อ 70 ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งลงโทษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ      

ส่วนราชการ พ.ศ.2525 ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อ 64 
 

ข้อ 71  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ พ.ศ.2525 ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อ 65 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

 

ไตรรงค์ สุวรรณคีร ี

(นายไตรรงค์ สุวรรณคีร)ี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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กฎ  ก.ค.ศ. 
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พ.ศ.  2561 
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จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 
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การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 
ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชนใ์นการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแตล่ะครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน 
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย

ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 
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 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 
 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 
 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 
และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย 
ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 
จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  
สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้ าที่ หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 
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ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 
การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 
การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาก 
การกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
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ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 
ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  
เป็นกรณี พิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติ ให้ปรับ เงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๑๘
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษา  
ไปนอกสถานศึกษา  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษา   

ไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้ง  

กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“นักเรียนและนักศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษาในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และให้หมายความรวมถึง

สถานศึกษาที่อยู่ในก ากับดูแล  หรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการ  หรือต าแหนง่ที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มีอ านาจ

หน้าที่ในลักษณะเดียวกันทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
“การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา”  หมายความว่า  การที่หัวหน้าสถานศึกษา

หรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย  พานักเรียนและนักศึกษาไปท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
นอกสถานศึกษาซึ่งอาจไปเวลาเปิดท าการสอนหรือไม่ก็ได้  หรือไปท ากิจกรรมการเดินทางไกลและ  
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด  แต่ไม่รวมถึงการไปนอกสถานที่ตามค าสั่ง
ในทางราชการ 

ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  จ าแนกเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม 
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร 
ข้อ ๖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจ   

ของนักเรียนและนักศึกษาโดยความยินยอมของผู้ปกครองตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
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ข้อ ๗ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก 
(๒) ต้องได้รับอนุญาตก่อน  โดยขออนุญาตตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  

เป็นผู้ควบคุม  และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน   
ต่อนักเรียนไม่เกิน  ๓๐  คน  เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม 

กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย  ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความเหมาะสม 
(๔) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง  ยานพาหนะที่จะใช้   

ในการเดินทางซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง  รวมถึงพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะที่มีความรู้  
ความช านาญด้วย 

(๕) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความรว่มมอืไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือขอค าแนะน าหรอื
ขอความร่วมมืออื่น ๆ  เท่าที่จ าเป็น  รวมถึงจัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ  กิจกรรม  และ
สถานศึกษาแสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่ด้านข้างรถ  และมีหมายเลขก ากับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังรถ  
ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน 

กรณีการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารไม่ต่ ากว่า  ๔๐  ที่นั่ง  
จ านวน  ๓  คัน  ขึ้นไป  ควรจัดให้มีรถน าขบวน  ส าหรับการใช้รถโดยสารต่ ากว่า  ๔๐  ที่นั่ง  จ านวน  ๓  คัน  
ขึ้นไป  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

(๖) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ ารถหรือยานพาหนะ  และดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาที่มีโรคประจ าตัวเป็นพิเศษ 

(๗) เพ่ือการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรียนและนักศึกษาในการ   
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศกึษา  ให้สถานศึกษาจัดใหม้ีการประกันภัยการเดินทางแก่นกัเรยีน
และนักศึกษา  เว้นแต่สถานศึกษาได้จัดให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองกรณีดังกล่าวแก่นักเรียนและ
นักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว   

ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ  ๕   
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ  ๕  (๑) 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  

ผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง  หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  ส าหรับการพา   
ไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  ๕  (๒)   

(๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ส าหรับการพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  ๕  (๓)   
ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาส่งค าขออนุญาต  พร้อมโครงการที่จะพานักเรียนและนักศึกษา   

ไปนอกสถานศึกษาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หากไม่สามารถ
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ยื่นค าขอได้ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นด้วย  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  
จึงออกเดินทางได้ 

เอกสารประกอบการยื่นค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ
กิจกรรม  รายชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ  รายชื่อผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมในการเดินทาง  
รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษา  แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง  
แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรม  เพ่ือการตรวจสอบและติดตาม 
ผลการด าเนินงานทุกระยะ  และแผนส ารองกรณีเหตุฉุกเฉิน  เป็นต้น   

ข้อ  ๑๐ ให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการให้นักเรียนและนักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัยเพ่ือให้การเดินทางเป็นไป   

ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 
(๒) ไม่เสพสุรา  สิ่งเสพติด  ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  และเล่นการพนัน  

ทุกชนิด 
(๓) จัดให้มีช่องทางหรือระบบการติดต่อสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน   

ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ 
(๔) ดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง  

และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
(๕) เมื่อปรากฏว่ามีกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย   

ของนักเรียนและนักศึกษาให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลนักเรียนและนักศึกษาด าเนินการรายงาน  
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาทราบโดยเร็ว  และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
อีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ  ๑๑ ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องก ากับให้พนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ควบคุมยานพาหนะให้เป็นไปตามล าดับหมายเลข  ตามเส้นทางที่ก าหนดในแผนการเดินทาง   
ทั้งนี้  การใช้ความเร็วของรถหรือยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรอย่างเคร่งครัด 

(๒) ตรวจสอบสภาพรถหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพดี  และพร้อมที่จะ
ใช้การได้ตลอดเวลา 

(๓) ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง  ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ   
ในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๔) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ  เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาโดยพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะไม่ต้องถือหรือ 
จับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 
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(๕) ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทระหว่างการขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ 

ข้อ  ๑๒ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพักแรมให้ผู้ควบคุมปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ  เพ่ือแจ้งกฎระเบียบ   

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่  และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรม 
(๒) จัดสถานที่พักแยกชาย - หญิง  ให้เป็นส่วนสัด 
(๓) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 
(๔) จัดเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีความรู้ในการด้านการรักษาพยาบาลเพ่ือดูแลนักเรียนนักศึกษา

ระหว่างกระท ากิจกรรม  รวมทั้งจัดรถรับ - ส่ง  กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานด้วยวาจาต่อผู้อนุญาตโดยด่วนเพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร   
อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว   

ข้อ  ๑๓ เมื่อกลับจากการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้วให้รายงาน   
ให้ผู้อนุญาตตามข้อ  ๘  ทราบ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ  ๑๔ ให้ถือว่าครู  อาจารย์  ผู้ควบคุมหรือผู้ช่วยผู้ควบคุมที่พานักเรียนและนักศึกษา   
ไปนอกสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบ   
ของทางราชการ 

ข้อ  ๑๕ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  และ 
มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  8  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน

และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  8  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ  5 
(1) หัวหน้าสถานศึกษา  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ  5  (1) 
(2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2) 
(3) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ส าหรับการพาไปนอกราชอาณาจักร 

ตามข้อ  5  (3) 
ส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  

ให้หัวหน้าสถานศกึษาเปน็ผู้มอี านาจพิจารณาอนญุาตการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามขอ้  5  (1)  
ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2)  และ
ให้ผู้รับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต
การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  5  (3)” 

ข้อ 4 ให้ เ พ่ิมความต่อ ไปนี้ เป็นวรรคสามและวรรคสี่ ของข้อ   9   แห่ งระ เบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  2562 

“ให้สถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนรายงาน
การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  วรรคท้าย  ต่อผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ในกรณีที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเห็นว่า  การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  
วรรคท้าย  อาจมีภยันตรายหรือเหตุการณ์อันกระทบต่อสวัสดิภาพของนักเรียนหรือการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียน  หรือสถานที่ที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรมมีสภาพขัดต่อสุขลักษณะ
หรืออนามัย  หรือมีเหตุอื่นอันอาจเป็นภยันตรายต่อนักเรียน  ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
มีอ านาจสั่งให้ระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  วรรคท้าย  
ได้ตามที่เห็นสมควร” 

ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  1๓  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“ส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  
นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่พาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2)  และ
การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  5  (3)  ต้องรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้กับ 
ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนทราบ  ภายใน  15  วันหลังจากการพานักเรียน 
ไปนอกสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ.  

๒๕๔๓ 
ขอ  ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”  หมายความวา  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  

อธิการบดี  หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น 

“กระทําความผิด”  หมายความวา  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ  ขอบังคับ
ของสถานศึกษา  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา 

“การลงโทษ”  หมายความวา  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด  โดยมีความมุงหมาย
เพ่ือการอบรมสั่งสอน 

ขอ ๕ โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด  มี  ๔  สถาน  ดังนี้ 
(๑) วากลาวตักเตือน 
(๒) ทําทัณฑบน 
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๔) ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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  หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๖ หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกลง  หรือลงโทษ
ดวยความโกรธ  หรือดวยความพยาบาท  โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา  และความรายแรง
ของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดี 
ของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด  และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไป 

ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผูท่ีผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา 

ขอ ๗ การวากลาวตักเตือน  ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมรายแรง 
ขอ ๘ การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับ 

สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา  ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  หรือกรณีทําให
เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือฝาฝนระเบียบของสถานศึกษา  หรือไดรับโทษวากลาว
ตักเตือนแลว  แตยังไมเข็ดหลาบ 

การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ  และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทําทัณฑบนไวดวย 

ขอ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ  ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแตละสถานศึกษากําหนด  และใหทําบนัทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๑๐ ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใชในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระทําความผิด
ท่ีสมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เก่ียวกับการแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ 
เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  และมติมหาเถรสมาคม   
ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักเรียน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

เคร่ืองแบบนักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

อาจเลือกแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากําหนดได้ตามความสมัครใจ  
ยกเว้นสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา  การแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน  
ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างวัดกับสถานศึกษา” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง  แกไขระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน 

ในที่ราชพัสดุใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๖,  ๒๗  และขอ  ๓๐  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการจัดหาประโยชนในที่ ราชพัสดุ   (ฉบับที่   ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ   (ฉบับที่   ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับการจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย

เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามขอ  ๒๓  วรรคทายแหงกฎกระทรวง 

ขอ ๔ สัญญาเชา  สัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  และเง่ือนไข 

ในสัญญา  ใหเปนไปตามแบบสัญญาที่รองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน

เห็นชอบ 
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หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดคาเชา  คาธรรมเนียม  มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสราง   

คาเส่ือมอาคารหรือส่ิงปลูกสราง  คาชดเชย  เงินชดเชยคากอสรางอาคารราคาปานกลาง  คาทดแทน  

คาปรับ  และคาเสียหาย  ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

ความในวรรคสองไมใชบังคับกับกรณีการกําหนดเง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดใหบริษัท

ที่แปร รูปจากรั ฐ วิสาหกิ จตามกฎหมายว าด วยทุน รัฐ วิสาหกิ จใชประโยชนในที่ ราชพัส ดุ   

ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสินกอน 

ขอ ๕ กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ใหรองปลัดกระทรวงการคลัง   หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน   วินิจฉัยชี้ขาด 

หรือพิจารณาสั่งการ  ในกรณีที่คูสัญญาหรือผูใชประโยชนในที่ราชพัสดุเปนรัฐวิสาหกิจหรือองคกรอื่น
ของรัฐ 

(๒) นอกเหนือจาก  (๑)  ใหอธิบดีกรมธนารักษวินิจฉัยชี้ขาด  หรือพิจารณาสั่งการ 
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมธนารักษรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๗ ในระเบียบนี้ 

(๑) “รัฐมนตรี”  หมายถึง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และใหรวมถึงผูที่รัฐมนตรีวาการ   

กระทรวงการคลังมอบหมายดวย 

(๒) “อธิบดี”  หมายถึง  อธิบดีกรมธนารักษ  และใหรวมถึงผูที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมายดวย 

(๓) “กฎกระทรวง”  หมายถึง  กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  

บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๔) “สวนราชการ”  หมายถึง  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 

(๕) “หนวยงานของรัฐ”  หมายถึง   หนวยงานของรัฐที่ จัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

(๖) “รัฐวิสาหกิจ”  หมายถึง  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

(๗) “องคกรอื่นของรัฐ”  หมายถึง  องคการของรัฐนอกเหนือจาก  (๔)  ,  (๕)  และ  (๖) 
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(๘) “การจัดใหเชา”  หมายถึง  การจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง 

(๙)  “ผูมีอํานาจจัดใหเชา”  หมายถึง  อธิบดี  หรือ  ผูที่อธิบดีมอบอํานาจตามกฎกระทรวง 

(๑๐) “การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น”  หมายถึง   การจัดหาประโยชนโดยวิธีอื่น

นอกเหนือจากการจัดใหเชาตามกฎกระทรวง 

(๑๑) “การเกษตร”  หมายถึง  การทําไร  ทํานา  ปลูกพืชสวน  พืชผัก  เลี้ยงสัตว  และการเกษตรอื่น 

ความหมายของการทําไร  ทํานา  ปลูกพืชสวน  พืชผัก  เลี้ยงสัตว  และการเกษตรอื่น  รวมทั้ง

กําหนดเวลาใหผลผลิตของพืชสวนใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

(๑๒) “อาคารตึกหองเดียว”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสรางดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญ   

มีลักษณะเปนตึกแถวแตปลกูสรางหองเดียว 

(๑๓) “ตึกแถว”  หมายถึง   อาคารที่ปลู กสร างดวยวัส ดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญ   

และติดตอกันเปนแถวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป 

(๑๔) “หองแถว”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสรางดวยไมหรือวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ   

และติดตอกันเปนแถวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป 

(๑๕) “อาคารพาณิชย”  หมายถึง  อาคารที่สรางข้ึนเพื่อใชประโยชนในการพาณิชยกรรม 

และบริการธุรกิจ 

(๑๖) “อาคารแถวอยูอาศั ย”  หมายถึ ง   อาคารที่ สร าง ข้ึนเพื่ อใชพั กอาศั ยโดยเฉพาะ 

ซ่ึงปลูกสรางดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญ  และติดตอกันเปนแถว 

(๑๗) “อาคารที่พักอาศัยรวม”  หมายถึง  อาคารที่จัดใหผูอื่นนอกเหนือจากผูเชาไดใชเปน 

ที่พักอาศัยรวมในอาคารเดียวกัน 

(๑๘) “โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายถึง  อาคารที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนสถานที่ผลิตส่ิงของ

เพื่อใหเปนสินคา  โดยใชเคร่ืองจักรเปนปจจัยหรือไมก็ตาม  และรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงานดวย 

(๑๙) “อาคารสูง”  หมายถึง  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  โดยมีความสูง 

ของอาคารต้ังแต  ๒๓  เมตรขึ้นไป 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา  สําหรับอาคารทรงจั่ว

หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นที่ดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด     
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(๒๐) “อาคารขนาดใหญ”  หมายถึง  อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ งชั้นใด 
ในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต  ๑๕  เมตรขึ้นไป  และมีพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๒๑) “อาคารขนาดใหญพิเศษ”  หมายถึง  อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป 

(๒๒) “อาคารจอดรถ”  หมายถึง  อาคารที่ใชเปนสถานที่จอดรถยนตเพื่อการบริการธุรกิจ 
หรือพาณิชยกรรม 

(๒๓) “อาคารที่พักแรม”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสรางดวยวัสดุคงทนถาวร  เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจในการใหบริการที่พักแรมแกบุคคลทั่วไป 

(๒๔) “คลังสินคา”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสรางดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญเพื่อใชเปน
สถานที่เก็บวัสดุ  สินคา  หรือพืชผลทางการเกษตร 

(๒๕) “ราคาที่ดิน”  หมายถึง  ราคาที่ดินตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ในกรณีที่ดินราชพัสดุแปลงใดที่ไมมีราคาประเมินทุนทรัพยตามวรรคแรก  ใหเทียบเคียง 
กับราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินแปลงบริเวณใกลเคียง  ที่มีทําเลที่ต้ังและลักษณะคลายกันเปนราคา
ที่ดิน 

(๒๖) “มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสราง”  หมายถึง  มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปน 
ที่ราชพัสดุ 

(๒๗) “คาชดเชย”  หมายถึง  คาจัดซ้ือที่ดิน  คากอสรางอาคาร  หรือส่ิงปลูกสรางใหแก 
ทางราชการรวมทั้งคาร้ือถอนขนยายทรัพยสิน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนเพื่อการจัดหาประโยชน 
ในที่ราชพัสดุ 

(๒๘) “เงินชดเชยคากอสรางอาคารราคาปานกลาง”  หมายถึง  เงินคากอสรางตามบัญชีราคา 
คากอสราง  คาสาธารณูปโภคที่กําหนดขึ้นเพื่อประเมินใหผูเชาเดิมหรือผูไดรับสิทธิการเชาอาคาร 
ตองจายใหแกผูลงทุนปลูกสรางอาคาร  โดยคํานึงถึงตนทุนการกอสรางรวมกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
และกําไร 

(๒๙) “เชาชวง”  หมายถึง  การที่ผู เชานําที่ราชพัสดุที่เชาไปจัดใหบุคคลอื่นเชาโดยผู เชา 
ไมไดใชประโยชนในพื้นที่ที่นําไปจัดใหเชา 
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(๓๐) “นําไปจัดหาประโยชน”  หมายถึง  การที่ผูเชานําที่ราชพัสดุที่เชาไปจัดใหบุคคลอื่น 
เขาใชประโยชนนอกเหนือจากการให เชาชวงที่ราชพัสดุ   หรือการใหบุคคลอื่นใชประโยชน 
ในอสังหาริมทรัพยของผูเชาที่ต้ังอยูบนที่ราชพัสดุโดยผูเชาไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนจาก
บุคคลนั้น 

(๓๑) “การใชที่ราชพัสดุโดยละเมิด”  หมายถึง  การใชประโยชนในที่ราชพัสดุโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมาย  ทั้งนี้  รวมถึงการบุกรุกที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงดวย 

(๓๒) “คาทดแทน”  หมายถึง  จํานวนเงินที่กําหนดเพื่อชดใชความเสียหายที่ เกิดข้ึนแก 
กรมธนารักษอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือผิดสัญญา  หรือคาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้  
รวมถึงจํานวนเงินที่กําหนดเพื่อเปนคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุทั้งในมูลละเมิดและไมละเมิดดวย 

ขอ ๘ ในการเก็บรักษาหลักประกันตามระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เงินสดใหนําสงคลังเปนประเภทเงินฝาก 
(๒) พันธบัตรหรือหนังสือคํ้าประกันใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย  ในกรุงเทพมหานครให

เก็บรักษาไว  ณ  กรมธนารักษ  สวนจังหวัดอื่นใหเก็บรักษาไว  ณ  สํานักงานธนารักษพื้นที่ 

หมวด  ๒ 
การจัดใหเชาและเง่ือนไขการเชา 

 

 

ขอ ๙ การจัดใหเชาโดยวิธีประมูล  ใหกําหนดเง่ือนไขดังนี้ 
(๑) อัตราคาเชา  คาธรรมเนียมการจัดใหเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนตอง 

ไมตํ่ากวาหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาที่กําหนดไวในขอ  ๔  วรรคสอง 
(๒) กําหนดระยะเวลาใหผูประมูลไดชําระเงินผลประโยชนที่เสนอใหทางราชการใหเสร็จส้ิน

ภายใน  ๔๕  วัน  นับต้ังแตวันที่ทางราชการไดแจงใหทราบวาเปนผูประมูลได  หากไมชําระภายใน
กําหนด  ใหริบหลักประกันซอง 

การประกาศกําหนดระยะเวลา  ๔๕  วันตามวรรคแรก  หากอธิบดีเห็นสมควรอาจกําหนด
ระยะเวลามากกวา  ๔๕  วันก็ได 

(๓) คาชดเชยในกรณีที่จําเปนตองจายคาชดเชย 
(๔) เง่ือนไขอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีเห็นสมควรเพื่อประโยชนในทางราชการ 
สวนวิธีการประมูลใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔ 
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 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๐ การประมูลเพื่อปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามขอ  ๑๔  ใหกําหนดเง่ือนไข
เพิ่มเติมจากขอ  ๙  ดังนี้ 

(๑) ใหสิทธิการเชามีกําหนดเวลาไมเกิน  ๓๐  ป  โดยหลักเกณฑการใหสิทธิการเชาใหเปนไป
ตามคําส่ังกรมธนารักษ   

(๒) ในระหวางกอสรางกระทรวงการคลังจะประกันวินาศภัยการกอสรางในอัตราไมตํ่ากวา
มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามสัญญากอสรางในนามกระทรวงการคลังเปนผูเอาประกันและเปน 
ผู รับประโยชนตลอดอายุสัญญา  โดยผูไดรับสิทธิการปลูกสรางเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทน
กระทรวงการคลังทั้งส้ิน   

เมื่อกอสรางอาคารแลวเสร็จ  จะตองประกันอัคคีภัยอาคารในอัตราไมตํ่ากวามูลคาอาคารหรือ
ส่ิงปลูกสรางในนามกระทรวงการคลังเปนผูเอาประกันและเปนผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา   
โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนกระทรวงการคลังทั้งส้ิน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนราชการอธิบดี 
จะใหผูเชาประกันวินาศภัยอาคารก็ได 

(๓) ผู ได รับสิทธิการปลูกสร างตองเ สียภาษี   คาธรรมเนียม   และคาใช จ ายต าง  ๆ   
ที่กระทรวงการคลังมีหนาที่ตองชําระอันเนื่องมาจากการใหสิทธิการปลูกสรางดังกลาว  (ถามี)  แทน
กระทรวงการคลังทั้งส้ิน 

(๔) การนําสิทธิการปลูกสรางที่ประมูลไดไปทําเง่ือนไขผูกพันในการกูเงิน  หรือเบิกเงิน 
เกินบัญชี  หรือคํ้าประกันเงินกู  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกรมธนารักษ   
โดยหลักเกณฑการอนุญาตใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

(๕) ใหกรรมสิทธิ์อาคารหรือส่ิงปลูกสรางตกเปนของกระทรวงการคลังตามเง่ือนไขที่กําหนด
ไวในสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 

(๖) ขอกําหนดตามขอ  ๑๖  และขอ  ๔๕  (๓) 
การประมูลตามวรรคแรก  จะตองประกาศโดยทั่วไปใหประชาชน  หรือชุมชนทองถิ่นทราบ

เพื่ อ ใหประชาชนหรือชุมชนทองถิ่ นได ใช สิทธิ แสดงความคิด เ ห็นของตนตอผู มี อํ านาจ 
จัดใหเชากอนวันย่ืนซองประมูล  ทั้งนี้  ตองไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศ 

ความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนทองถิ่นในวรรคสอง  ใหผูมีอํานาจจัดใหเชานําไปใช
ประกอบการพิจารณาผลการประมูลดวย   โดยหลัก เกณฑและขอกํ าหนดในการประกาศ 
ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 
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 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๑ การประมูลเพื่อจัดใหเชาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางราชพัสดุใหกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม
จากขอ  ๙  ดังนี้   

(๑) ใหสิทธิการเชาอาคารตามกําหนดเวลาที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๒) จะตองประกันอัคคีภัยอาคารในอัตราไมตํ่ากวามูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางในนาม

กระทรวงการคลังเปนผู เอาประกันและเปนผู รับประโยชนตลอดอายุสัญญาเช า   โดยผู เช า 
เปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนกระทรวงการคลังทั้งส้ิน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนราชการอธิบดีจะใหผูเชา
ประกันวินาศภัยอาคารก็ได 

(๓) ผู เชาตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  หรือภาษีอื่นใด  ตลอดจน  
คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง  ๆ  ที่ใชบังคับอยูในขณะนี้  หรือหากมีตอไปในภายหนาแทน
กระทรวงการคลังทั้งส้ิน 

(๔) การนําสิทธิการเชาที่ประมูลไดไปทําเง่ือนไขผูกพันในการกูเงิน  หรือเบิกเงินเกินบัญชี  
หรือคํ้าประกันเ งินกู   จะดํา เนินการไดตอ เมื่อได รับอนุญาตเปนหนังสือจากกรมธนารักษ   
โดยหลักเกณฑการอนุญาตใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

(๕) ขอกําหนดตามขอ  ๑๘   
ขอ ๑๒ การจัดใหเชาโดยไมตองประมูลใหกําหนดเง่ือนไขแตเฉพาะตามขอ   ๙  (๑)   

และ  ๙  (๔)  แตถาเปนการจัดใหเชาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามขอ  ๑๔  ใหกําหนดเง่ือนไขตามขอ  ๑๑  
เพิ่มเติม 

การนํ าสิทธิการปลูกสร างอาคารหรือ ส่ิงปลูกสร าง   หรือสิทธิการเช าที่ ราชพัส ดุ 
ไปทําเง่ือนไขผูกพันในการกูเงิน  หรือเบิกเงินเกินบัญชี  หรือคํ้าประกันเงินกู  จะดําเนินการไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกรมธนารักษ  โดยหลักเกณฑการอนุญาตใหเปนไปตามคาํส่ังกรมธนารักษ 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่ ไมสามารถปลูกสร า งอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
ใหกระทรวงการคลังดวยทุนทรัพยของตนเอง  หากประสงคจะใหผูอื่นเปนผูลงทุนปลูกสราง 
ตองดําเนินการหาผูลงทุนปลูกสรางโดยวิธีประมูลตามเง่ือนไขที่อธิบดีเห็นสมควร 

ขอ ๑๓ ที่ดินราชพัสดุแปลงใดมีขนาดหรือจํานวนเนื้อที่ไมเพียงพอหรือไมสามารถปลูกสราง
อาคารไดตามกฎหมายที่วาดวยการควบคุมอาคารหรือขอบัญญัติทองถิ่น  ใหเจาของที่ดินที่อยูติดกับที่ดิน
ราชพัสดุแปลงนี้มีสิทธิเชากอนโดยไมตองประมูล  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุ  
ตามกฎกระทรวงขอ  ๒๖  (๘)  และถาเปนกรณีการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางคาบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ใหเปนดุลพินิจของอธิบดีที่จะกําหนดเง่ือนไขการยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางและกําหนดเง่ือนไข
การเชาอื่นตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงสภาพทําเลและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

255



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๔ อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่มีลักษณะหรือที่สรางข้ึนเพื่อใชในกิจการดังตอไปนี้   

ตองยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 

(๑) อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ  อาคารขนาดใหญพิเศษ 

(๒) อาคารตึกหองเดียว  ตึกแถว  หองแถว  อาคารพาณิชย  อาคารแถวอยูอาศัย  อาคารที่พัก

อาศัยรวม 

(๓) อาคารโรงงานอุตสาหกรรม 

(๔) อาคารโรงมหรสพ 

(๕) อาคารโรงแรมหรืออาคารที่พักแรม 

(๖) ทาเรือ 

(๗) อาคารคลังสินคา 

(๘) อาคารโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(๙) อาคารโรงรับจํานํา  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  บริษัทประกันภัย  อาคารสํานักงาน 

(๑๐) อาคารตลาด 

(๑๑) อาคารสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแกส 

(๑๒) อาคารสถานีขนสงหรืออาคารจอดรถ 

(๑๓) อาคารสโมสร  สมาคม 

(๑๔) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่นที่อธิบดีจะประกาศเพิ่มเติมเปนคราว  ๆ  ไป  

อาคารหรือ ส่ิงปลูกสร างที่สร าง ข้ึน เพื่ อใช ในกิจการ ดังตอไปนี้ ตองยกกรรมสิทธิ์ 

ใหกระทรวงการคลังเมื่อเลิกสัญญาเชา  เลิกใชเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคการเชา  หรือทางราชการ 

มีความประสงคจะใชที่ดินเพื่อประโยชนของรัฐ   

(๑) โรงเรียน 

(๒) มูลนิธิ 

(๓) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่ใชในกิจการขององคกรอื่นของรัฐ 

(๔) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามวรรคแรก  (๑)  ถึง  (๑๓)  ซ่ึงอธิบดีเห็นสมควรเพื่อประโยชน

สาธารณะหรือมีความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ 

(๕) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่นที่อธิบดีจะประกาศเพิ่มเติมเปนคราว ๆ  ไป 
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 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๕ ใหเรียกเก็บหลักประกันการเชาที่ราชพัสดุจากผูเชาในอัตรา 
(๑) สัญญาเชาที่ดินใหเก็บเทากับคาเชา  ๑  ป 
(๒) สัญญาเชาอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นใหเก็บเทากับคาเชา  ๓  เดือน 
หลักประกันการเชาตาม  (๑)  และ  (๒)  จะใชเงินสด  เช็คเงินสด  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตร

รัฐวิสาหกิจหรือหนังสือคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชยภายในประเทศก็ได 
ความในวรรคแรกไมใชบังคับกับผูเชาซ่ึงเปนองคกรอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น   
ขอ ๑๖ กรณีผูไดสิทธิการกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามสัญญากอสรางอาคาร 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังมาโดยการประมูล  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการกอสราง 
ในระหวางการกอสราง  ใหนํามูลคาของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงในคราวเดียวกัน 
หักลบกันได  หากมูลคาของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บเงินทดแทนราคาที่ลดลงนั้นดวย 

ขอ ๑๗ กรณีผูเชาเดิมที่ไดรับสิทธิการกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามสัญญากอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการกอสรางในระหวางการกอสราง  
ใหนํามูลคาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงในคราวเดียวกันหักลบกันได  หากมูลคาลดลง 
ไมเรียกเก็บราคามูลคาสวนที่ลดลง 

ขอ ๑๘ กรณีผู เชาตองซอมแซมปรับปรุงอาคารตามเงื่อนไขในสัญญาเชา  หรือผู เชา 
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง  ร้ือถอน  ดัดแปลงอาคาร  ใหนํามูลคาของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลง
ในคราวเดียวกันหักลบกันได  แตหากมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บเงินทดแทนราคา 
ที่ลดลงนั้นดวย 

กรณีผูเชาไดรับอนุญาตใหร้ือถอนอาคารที่เชาทั้งหลังโดยไมไดปลูกสรางอาคารใหมทดแทน  
เนื่องจากเหตุที่อาคารที่เชาชํารุดเส่ือมโทรมจนไมสามารถใชประโยชนตอไปได  หรืออาจเกิดภยันตราย
จากอาคารนั้น  หรือมีเหตุอื่น ๆ  ที่จําเปนตองร้ือถอนโดยเหตุนั้นมิไดเกิดจากผูเชาหรือบริวาร  กรณีเชนนี้
ไมเรียกเก็บคาชดเชยอาคารที่ ร้ือถอนดังกลาว  แตทั้งนี้  ผู เชาจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อธิบดี
เห็นสมควรกําหนดเพื่อประโยชนของราชการเปนสําคัญ   

หมวด  ๓ 
วิธีการจัดใหเชาและระยะเวลาเชา 

 

 

ขอ ๑๙ การจัดใหเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยข้ึนใหมใหดําเนินการ  ดังนี้ 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาดําเนินการใหมีการปดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการของ

ผูมีอํานาจในการจัดใหเชา  สํานักงานธนารักษพื้นที่  สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  

หรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี  ซ่ึงที่ราชพัสดุแปลงที่จะจัดใหเชาต้ังอยู  รวมทั้ง

บริเวณที่ราชพัสดุที่จะจัดใหเชา 

(๒) ใหจัดการใหเชาเพื่ออยูอาศัยตามลําดับกอนและหลัง  ดังนี้ 

 (๒.๑) ผูที่อยูอาศัยในที่ดินแปลงที่จะจัดใหเชามาแตเดิมโดยชอบหรือสุจริต 

 (๒.๒) ผูเดือดรอนที่อยูอาศัยเพราะถูกขับไลหรือถูกไฟไหมที่อยูอาศัย 

 (๒.๓) ขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการของสวนราชการ 

 (๒.๔) พนักงาน  ลูกจางประจําและพนักงานราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (๒.๕) เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือ  องคกรอื่นของรัฐ 

 (๒.๖) ผูไมมีที่ดินเปนของตนเอง 

(๓) ใหจัดที่ดินใหเชาไดไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวาตอครอบครัว  แตหากมีเหตุผลและความจําเปน

อธิบดีอาจพิจารณาจัดใหเชาเกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาก็ได 

ความในขอนี้ไมใชบังคับกรณีการจัดใหผูเชาเดิมที่ทางราชการบอกเลิกสัญญาเชาไปแลว  หรือ

ทายาทผูเชาเดิมหรือผูไดกรรมสิทธิ์ซ่ึงปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุที่จัดใหเชาเพื่ออยูอาศัยมากอนแลว

ไดรับสิทธิการเชาตอไป 

ขอ ๒๐ การจัดใหเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ข้ึนใหมใหดําเนินการดังนี้   

(๑) ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาดําเนินการใหมีการปดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการของ

ผูมีอํานาจในการจัดใหเชา   สํานักงานธนารักษพื้นที่  สํานักงานเขต   หรือที่วาการอําเภอหรือ 

ก่ิงอําเภอหรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี  ซ่ึงที่ราชพัสดุแปลงที่จะจัดใหเชาต้ังอยู  

รวมทั้งบริเวณที่ราชพัสดุที่จะจัดใหเชา   

(๒) ใหจัดการใหเชาเพื่อเกษตรกรรมตามลําดับกอนและหลัง  ดังนี้ 

 (๒.๑) ผูที่ประกอบการเกษตรในที่ดินแปลงที่จะจัดใหเชามาแตเดิมโดยชอบหรือสุจริต   

 (๒.๒) ผูที่รัฐมีนโยบายใหความชวยเหลือในเร่ืองที่ดินทํากิน 

 (๒.๓) ผูมีอาชีพเกษตรกรซึ่งยากจนไมมีที่ดินทํากิน 

 (๒.๔) ผูมีอาชีพเกษตรกรซึ่งมีที่ดินไมพอทํากิน 
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 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๓) ใหจัดที่ดินใหเชาไดไมเกิน  ๑๕  ไร  ตอครอบครัว  แตหากมีเหตุผลและความจําเปน  
อธิบดีอาจพิจารณาจัดใหเชาเกินกวา  ๑๕  ไรก็ได   

ความในขอนี้ไมใชบังคับกรณีการจัดใหผูเชาเดิมที่ทางราชการบอกเลิกสัญญาเชาไปแลวหรือ
ทายาทผูเชาเดิมที่จัดใหเชาเพื่อเกษตรกรรมมากอนแลวไดรับสิทธิการเชาตอไป 

ขอ ๒๑ กรณีการเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย  เพื่อประกอบการเกษตร  หรือเพื่อประโยชนอยางอื่น
และกรณีการเชาอาคาร  ถาผู เชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาหรือขอปลูกสรางอาคาร 
เพื่อยกกรรมสิทธิ์ ใหกระทรวงการคลัง   ให เปนดุลพินิจของอธิบดีที่ จะพิจารณาอนุญาตได 
โดยคํานึงถึงสภาพ  ทําเลและผลประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

ในการพิจารณาอนุญาตตามความในวรรคแรก  จะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนและชุมชนทองถิ่นตามขอ  ๑๐  วรรคสองและวรรคสามกอน  

ขอ ๒๒ กรณีสัญญาเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยระงับเพราะอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด  ๆ  ของผูเชา
ถูกเพลิงไหม  ถาผู เชาเดิมประสงคจะขอเชาที่ ดินเพื่ออยูอาศัยตอไปใหเปนดุลพินิจของอธิบดี 
ที่จะพิจารณาอนุญาตได  แตถาสภาพหรือทําเลของที่ดินสมควรทําการปรับปรุงปลูกสรางอาคารเพื่อ 
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ถาผูเชาเดิมประสงคจะขอปลูกสรางและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
กรมธนารักษกําหนด  ใหอนุญาตใหผูเชาเดิมเปนผูไดรับสิทธิ   

(๒) ถาผูเชาเดิมไมสามารถปลูกสรางหรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
กรมธนารักษ กําหนด   ให ดํา เนินการเปดประมูลหาผูลงทุนปลูกสร างอาคารเปนการทั่ วไป   
และใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการเชาอาคารกอนบุคคลอื่นรายละ  ๑  คูหา  โดยผูเชาเดิมตองเสียเงินชดเชย
คากอสรางอาคารราคาปานกลางใหผูประมูลไดตามที่กรมธนารักษจะกําหนด 

ขอ ๒๓ ระยะเวลาเชาที่ราชพัสดุใหมีกําหนดไมเกิน  ๓๐  ป 
กรณีการจัดใหเชาเปนการชั่วคราวตามความในกฎกระทรวง  ขอ  ๒๕  วรรคแรก  ใหระยะเวลาเชา

เปนไปตามที่ตกลงกับกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงวนที่ราชพัสดุนั้นไว   
สําหรับระยะเวลาการจัดใหผูบุกรุกเชาที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงขอ  ๒๕  วรรคสามจะตอง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ตราข้ึนเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวกอนดวย 
ขอ ๒๔ ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุส้ินสุดลง  หากเห็นสมควรใหตอสัญญาเชาตอไป  

ใหตอสัญญาเชาได  ไมเกินกําหนดระยะเวลาเชาที่ดินตามขอ  ๒๓ 
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 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารราชพัสดุส้ินสุดลง  หากเห็นสมควรใหตอสัญญาเชาตอไป  
ใหตอสัญญาเชาไดคร้ังละไมเกิน  ๕  ป   

ในกรณีที่ผูเชาประสงคจะขอตอสัญญาเชาเกินกวากําหนดเวลาดังกลาว  ใหอธิบดีพิจารณา
อนุมัติไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๒๖ กรณีที่สัญญาเชาที่ราชพัสดุส้ินสุดลง  หากเห็นสมควรใหตอสัญญาเชาตอไป   
ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(๑) ถาผูเชาครอบครองสถานที่เชาอยูในขณะที่สัญญาเชาส้ินสุด  ใหผูเชาเปนผูไดรับสิทธิ 
การเชา 

(๒) ถาผู เชานําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงโดยได รับอนุญาตจากผูให เชา   ใหถือวาผู เชา 
ยังคงครอบครองสถานที่เชานั้นและใหเปนผูไดรับสิทธิการเชา 

(๓) ถาผู เชานําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงโดยไมไดรับอนุญาต  ใหเปนอํานาจของอธิบดี 
ที่จะพิจารณาจัดใหผู เชาชวงเปนผู เชาตอกรมธนารักษโดยตรงก็ได  โดยหลักเกณฑการพิจารณา 
ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ  

(๔) การเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัย  ถาผูเชานําที่ดินที่เชาไปใหเชาชวงหรือยินยอมให
บุคคลอื่นมาใชประโยชนโดยมิไดรับอนุญาตจากผูใหเชา  และผูเชาชวงหรือบุคคลผูใชประโยชนนั้น 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์และเขาอยูอาศัยในอาคารสิ่งปลูกสรางในที่ราชพัสดุนั้น  ใหผูมีอํานาจจัดใหเชา
ดําเนินการจัดใหผูเชาชวงหรือบุคคลผูใชประโยชนเปนผูไดรับสิทธิการเชาโดยตรง 

กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่ น เปนผู เช าและนํ าที่ ราชพัส ดุไปจัดหาประโยชน 
ตามอํานาจหนาที่  ใหเปนดุลพินิจของอธิบดีที่จะพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือผูเชา  
หรือผูครอบครองสถานที่เชาเปนผูเชาก็ได  โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมรวมทั้งผลประโยชน
ที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

หมวด  ๔ 
วิธีการประมูลจัดใหเชาที่ราชพัสดุ 

 

 

สวนที่  ๑ 
วิธีประมูล 

 

 

ขอ ๒๗ ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาดําเนินการใหมีการปดประกาศประมูลโดยเปดเผย   
ณ  ที่ทําการของผูมีอํานาจในการจัดใหเชา  สํานักงานธนารักษพื้นที่  สํานักงานเขต  หรือ  ที่วาการอําเภอ
หรือที่วาการกิ่งอําเภอแลวแตกรณีซ่ึงที่ราชพัสดุแปลงที่จะเปดประมูลต้ังอยู  รวมทั้งบริเวณที่ราชพัสดุ 

260



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ที่จะเปดประมูลดวยและสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและหรือลงประกาศในหนังสือพิมพ   
กรมประชาสัมพันธ  องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  ศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  และหากเห็นสมควร 
จะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพเกี่ยวกับงานประมูลโดยตรงหรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกก็ได 

ในการสงประกาศการประมูลใหศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันโดยมีสาระสําคัญ
ของการประมูลดังนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่ตองการใหเชา 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประมูล 
(๓) กําหนดวัน  เวลารับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประมูล 
(๔) สถานที่ขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล  และราคาของเอกสาร 
การดําเนินการในสองวรรคดังกลาวขางตน  ตองกระทํากอนวันรับซองประมูลไมนอยกวา   

๓๐  วัน 
ขอ ๒๘ การใหหรือขายเอกสารการประมูล  ในกรุงเทพมหานครใหกระทํา  ณ  กรมธนารักษ

ในจังหวัดอื่นใหกระทํา  ณ  สํานักงานธนารักษพื้นที่ซ่ึงที่ราชพัสดุแปลงที่จะเปดประมูลต้ังอยู  หรือ
สถานที่อื่นที่สะดวกและไมเปนเขตหวงหามที่ผูมีอํานาจจัดใหเชาเห็นสมควร  กับจะตองจัดเตรียมไวให
มากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือรายละ  ๑  ชุด  โดยไมมีเง่ือนไขในการใหหรือขาย  
ในกรณีที่มีการขาย  ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําสําเนา
เอกสารการประมูลนั้น  ทั้งนี้ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาประมูล 
โดยอยางนอยใหมีข้ันตอนและกําหนดเวลาในการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) การใหหรือขายเอกสารประมูล   ใหดําเนินการพรอมกับวันประกาศตามขอ  ๒๗   
และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา  ๑๕  วัน 

(๒) เมื่ อปดการใหหรือขายตาม   (๑ )   แล ว   อาจจะจัดใหผูประสงคจะเข าประมูล 
ไปดูสถานที่และหรือจัดใหมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล  ทั้งนี้ใหดําเนินการกอน 
วันรับซองไมนอยกวา  ๑๕  วัน 

ถามีการยกเลิกการประมูลคร้ังนั้นและมีการประมูลใหม   ใหผู รับหรือซ้ือเอกสาร 
การประมูลคร้ังกอนมีสิทธิใชเอกสารการประมูลนั้นหรือไดรับเอกสารการประมูลใหมโดยไมตองเสีย 
คาซ้ือเอกสารการประมูลอีก 
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ขอ ๒๙ ประกาศประมูลอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่ตองการใหเชา 
(๒) คุณสมบัติของผูเขาประมูล  ซ่ึงจะตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจ

ปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย   เวนแตรัฐบาลของผู เขาประมูลจะไดมี คําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และ 
ความคุมกันเชนวานั้น 

การประมูลจัดใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  ใหกําหนด
คุณสมบัติของผูเขาประมูล  ดังนี้ 

 (๒.๑) ที่ราชพัสดุที่เปดประมูลมีเนื้อที่ไมเกินสองไร  หรือมีราคาที่ดินไมเกินสิบลานบาท
ใหสิทธิแกเอกชน  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  โดยไมจํากัดทุนจดทะเบียนเขารวมประมูล 

 (๒.๒) ที่ราชพัสดุที่เปดประมูลมีเนื้อที่เกินกวาสองไรข้ึนไป  หรือมีราคาที่ดินเกินกวา 
สิบลานบาทขึ้นไป  ใหสิทธิเฉพาะบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามจํานวนทุนที่จดทะเบียน   
โดยขอกําหนดในเร่ืองจํานวนทุนที่จดทะเบียนใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ   

(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุใหผูเขาประมูลสงรูปแบบและรายละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 
(๔) มีเง่ือนไขดวยวาซองประมูลที่ย่ืนตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว  จะถอนคืน

มิได 
(๕) กําหนดสถานที่  วัน  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประมูล 
(๖) กําหนดวันเร่ิมทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ  สําหรับการปลูกสรางอาคาร 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
(๗) กําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองตามชนิดและจํานวนในขอ  ๔๑  และขอ  ๔๒  

และใหมีเง่ือนไขวา  ถาผูเขาประมูลถอนการเสนอราคา  หรือไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทาง
ราชการภายในกําหนด  ทางราชการจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจากผูคํ้าประกัน 

(๘) กําหนดเง่ือนไขตามความในหมวด  ๒  และอัตราการจายเงินถามี 
(๙) ขอกําหนดวาผูประมูลไดจะตองวางหลักประกันสัญญาตามอัตราที่กําหนดในขอ  ๔๒ 

(๑๐) ใบเสนอราคาตองทําเปนภาษาไทย  ลงราคารวมทั้งส้ินเปนตัวเลข  และตองมีตัวหนังสือ
กํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

(๑๑) ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนย่ืนตอทางราชการและผูเสนอราคาจะตองจัดทํา
บัญชีรายการเอกสารที่ย่ืนซองพรอมซองประมูลดวย 

(๑๒) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียดพรอมทั้งแบบสัญญา  (ถามี) 
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(๑๓) ขอสงวนสิทธิวาผูมีอํานาจจัดใหเชาทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะงดหรือเลือกผู เสนอราคา   

โดยไมจําตองเลือกผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิก 

การประมูล  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการดําเนินการประมูลกระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกัน 

ในการเสนอราคา  หรือเหตุอื่นใดตามที่ทางราชการเห็นสมควรเพื่อประโยชนของทางราชการ 

ขอ ๓๐ กอนวันเปดซองประมูล  หากมีความจําเปนที่ตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่ม 

เพื่อประโยชนแกทางราชการ  หรือมีความจําเปนตองแกไขรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ  ใหจัดทํา 

เปนประกาศประมูลเพิ่มเติมและดําเนนิการตามขอ  ๒๗  โดยอนุโลม  กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับ

หรือซ้ือเอกสารประมูลไปแลวทุกรายดวย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถย่ืนซองประมูลไดทัน

ตามกําหนดเดิม  ใหเลื่อนวัน  เวลารับซอง  ปดการรับซองและเปดซองประมูลตามความจําเปนดวย 

ขอ ๓๑ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ  ๓๐  เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประมูล  หามมิให

รนหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองประมูล 

ขอ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดพิจารณาตามขอ  ๔๐  (๑)  แลว  ปรากฏวา   

มีผูเสนอราคาถูกตองตามรายการละเอียดและเง่ือนไขที่กําหนดไวในประกาศประมูลเพียงรายเดียว   

ถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไป  โดยไมตองการยกเลิกการประมูลคร้ังนั้น  

ใหดําเนินการตามขอ  ๔๐  (๒)  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๓ ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไข 

ที่กําหนด  หรือกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตามผลการประมูล 

ขอ  ๓๒  ใหเสนอผูมีคําส่ังแตงต้ังตามขอ  ๓๖  เพื่อรายงานใหอธิบดีพจิารณายกเลิกการประมูลคร้ังนั้น 

ขอ ๓๔ หลังจากการประมูลแลว  แตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงกับผูประมูลรายใด   

ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายละเอียด

หรือเง่ือนไขที่กําหนดในประกาศประมูล  ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาประมูล

ดวยกัน  ใหอธิบดีพิจารณายกเลิกการประมูลคร้ังนั้น 

ขอ ๓๕ เมื่อผูมีคําส่ังแตงต้ังไดรับความเห็นและเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณาผล 

การประมูลตามขอ  ๔๐  (๓)  แลว  ใหพิจารณาจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามระเบียบฉบับนี้ตอไป 
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สวนที่  ๒ 
กรรมการ 

 

 

ขอ ๓๖ ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้คือ 

(๑) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล 

(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล 

ขอ ๓๗ คณะกรรมการตามขอ  ๓๖  แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ  ๑  คน  และ

กรรมการอยางนอย  ๒  คน  โดยใหแตงต้ังจากขาราชการในสังกัดกรมธนารักษโดยคํานึงถึงลักษณะงาน  

หนาที่  และความรับผิดชอบของผูไดรับการแตงต้ังเปนสําคัญ  ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน 

ของทางราชการจะแตงต้ังขาราชการจากหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงการคลัง  หรือสวนราชการอื่น

รวมเปนกรรมการดวยก็ไดแตจะตองแตงต้ังจากขาราชการในสังกัดกรมธนารักษไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

รวมเปนกรรมการดวย 

ความในวรรคกอนไม ใ ชบั ง คับในกรณีที่ กรมธนารักษ มอบใหส วนราชการอื่ น 

เปนผูมีอํานาจในการจัดใหเชาแทน  แตทั้งนี้  สวนราชการที่ไดรับมอบอํานาจจะตองแตงต้ังขาราชการ

ในสังกัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งรวมเปนกรรมการ 

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาแตงต้ัง

ขาราชการที่มีคุณสมบติัดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

ในกรณี เมื่ อ ถึ งกํ าหนดเวลารับซองหรือ เปดซองประมูลแลว   ประธานกรรมการ 

ยังไมมาปฏิบัติหนาที่  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการ 

ในเวลานั้น  โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ  ๓๙  แลว  รายงานประธานกรรมการ

ซ่ึงไดรับการแตงต้ังเพื่อดําเนินการตอไป 

ในการประมูลคร้ังเ ดียวกัน   หามแตง ต้ั งผูที่ เปนกรรมการรับและเปดซองประมูล 

เปนกรรมการพิจารณาผลการประมูล 

ในคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลอาจแตงต้ังผูชํานาญหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ

ประมูลเร่ืองนั้น ๆ  เขารวมเปนกรรมการดวยก็ได 
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ขอ ๓๘ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะตองมีกรรมการมาพรอมกัน 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียง
หนึ่งในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ผูใดไมเห็นดวยใหบันทึกความเห็นแยงไวดวย 
ขอ ๓๙ คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) รับซองประมูล  ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน  ลงชื่อกํากับซองและบันทึกไวที่ 

หนาซองวาเปนของผูใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินและใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ

ใหแกผูย่ืนซองไวเปนหลักฐาน  หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย 
กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน  ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร 

หรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือคํ้าประกันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว 

(๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา  พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด  (ถามี)  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 

(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ตามเง่ือนไข
ที่กําหนดในประกาศประมูลอีก 

(๕) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการที่เสนอพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตาง  ๆ  ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดและใหกรรมการทุกคน 
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน  แลวจดราคาและ 
หรือผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา 

ในกรณีที่ เปนการ เปดประมูลที่ตองมีขอ เสนอทางเทคนิคและหรือขอ เสนออื่น  ๆ 
ที่แยกจากขอเสนอดานราคา  ซ่ึงตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ  กอนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว  
คณะกรรมการรับและเปดซองประมูลไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  โดยใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลที่จะตองดําเนินการตอไป   

(๖) เมื่อไดดําเนินการตาม  (๕)  แลวใหสงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด  สําเนาการสงตรวจสอบ

หนังสือคํ้าประกัน  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ  บัญชีเปรียบเทียบราคา  พรอมดวยบันทึกรายงานการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน 
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ขอ ๔๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  ผลการตรวจสอบ  หนังสือคํ้าประกัน  

เอกสารหลักฐานตาง  ๆ  แบบรูปและรายการละเอียด  (ถามี)  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม
เง่ือนไขในประกาศประมูล 

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากที่กําหนดในเงื่อนไขประกาศ
ประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผู
เสนอราคารายอื่น  หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหเขาประมูลโดยไมตัด 
ผูเขาประมูลรายนั้นออก 

ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดเพิ่มเติมเพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาก็ได  แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาคัดเลือกเสนอผู เสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม   (๑)   ซ่ึงเปนประโยชน 
ตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได 

ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาให
เสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา  รายใดไมมาย่ืนซองใหถือวารายนั้นย่ืนตามราคาและ
หรือผลประโยชนที่เสนอไวเดิม 

ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม  ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 
ตํ่ากวาที่กําหนดใหเสนอความเห็นตอผูมีคําส่ังแตงต้ังตามขอ  ๓๖  วาจะสมควรเปลี่ยนแปลงรายการหรือ
ยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม 

(๓) เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด  ใหเสนอความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูมีคําส่ังแตงต้ังตามขอ  ๓๖ 

สวนที่  ๓ 
หลักประกัน 

 

 

ขอ ๔๑ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสด 
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(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจายซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้น
ไมเกิน  ๓  วันทําการ 

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ กํ าหนดทายระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือตราสารอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ใหการรับรอง 

หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลวใหใชเปนหลักประกันซองได 
โดยอนุ โลมให ใ ช แบบหนั ง สือ คํ้ าประกั นของธนาคารตามแบบที่ กํ าหนดท า ย ระ เบี ยบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

ขอ ๔๒ หลักประกันดังกลาวในขอ  ๔๑  ใหเรียกไวตามอัตราดังนี้ 
(๑) หลักประกันซอง  ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละสิบของคาธรรมเนียม

การจัดใหเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนข้ันตํ่าที่ทางราชการกําหนด  เศษของสิบบาท 
ใหปดเปนสิบบาท 

(๒) หลักประกันสัญญาเฉพาะการจัดให เชาที่ ดินเพื่อปลูกสร างอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
ใหกระทรวงการคลัง  ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละสิบของราคาคากอสรางอาคาร  
เศษของสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

ขอ ๔๓ ใหคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
(๑) หลักประกันซอง  ใหคืนใหแกผูเสนอราคาภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดพิจารณาคัดเลือก

ตามขอ   ๔๐   (๒)   เ รียบรอยแลว   เวนแตผู เสนอราคารายที่ คัดเลือกไว   ซ่ึง เสนอราคาและ 
หรือผลประโยชนสูงสุดไม เกิน  ๓   รายใหคืนไดตอเมื่อไดแจงใหผู เสนอราคารายหนึ่งรายใด 
เปนผูประมูลได  แตทั้งนี้ไมเกิน  ๖๐  วัน  นับแตวันที่รับซอง 

(๒) หลักประกันสัญญา  ใหคืนเมื่อครบกําหนด  ๑  ป  นับแตวันที่ทางราชการไดรับมอบ 
ส่ิงปลูกสรางทั้งหมดถูกตองเรียบรอยแลว  ทั้งนี้  ในกรณีที่สัญญากําหนดใหสิทธิผูกอสรางสามารถ 
สงมอบสิ่งปลูกสรางบางสวนไดและมีการรับมอบสิ่งปลูกสรางนั้นแลว  ใหคืนหลักประกันสัญญา 
ตามสัดสวนที่รับมอบ  เมื่อครบกําหนด  ๑  ป   
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การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัท
เงินทุนในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือ
คํ้าประกันคืนใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็วพรอมกับแจงให
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูคํ้าประกันทราบดวย 

หมวด  ๕ 
คาปรับและการบอกเลิกสัญญา 

 

 

ขอ ๔๔ การใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยละเมิดใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ฟองขับไลและเรียกคาเสียหาย  หรือ 
(๒) หากสมควรใหเชาใหเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียมการจัดใหเชาตามหลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาที่กําหนดไวในขอ  ๔  วรรคสอง  หลักประกันสัญญาเชา  และหากอธิบดีเห็นสมควรจะ
เรียกคาเสียหายดวยก็ได 

ขอ ๔๕ กรณีผิดสัญญาใหดําเนินการบอกเลิกสัญญา  และหรือใหร้ือถอนอาคารหรือ 
ส่ิงปลูกสรางแลวแตกรณี  รวมทั้งเรียกคาเสียหาย 

ในกรณีที่มีเหตุสมควรเพื่อการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุจะไมบอกเลิกสัญญา  และหรือให
คงสภาพอาคารหรือส่ิงปลูกสรางไว  แลวแตกรณีก็ได  โดยใหอธิบดีพิจารณากําหนดคาปรับและปฏิบัติ
ดังนี้ 

(๑) สัญญาเชาที่ดิน 
 (๑.๑) ถาผูเชาปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด ๆ  ในที่ดินที่เชาโดยมิไดรับอนุญาต   
   (๑.๑.๑) ถาเปนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางเพื่ออยูอาศัยหรืออาคารที่ไมตอง 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามขอ  ๑๔  ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๕   
แตไมเกินรอยละ  ๑๐  ของมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว  ทั้งนี้ใหเ รียกเก็บไม ตํ่ากวา   
๑,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา   

   (๑.๑.๒) ถา เปนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอย างอื่นที่ตองยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลังตามขอ  ๑๔  นอกจากใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนแลวใหเรียกเก็บ
คาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  แตไมเกินรอยละ  ๒๐  ของมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว  
ทั้งนี้ใหเรียกเก็บไมตํ่ากวา  ๑๐,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา   
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 (๑.๒) ถาผูเชาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางโดยมิไดรับอนุญาต 
   (๑.๒.๑) ถา เปนอาคารหรือส่ิงปลูกสร างอยูอาศัย   หรืออาคารที่ ไมตอง 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามขอ  ๑๔  ถาการตอเติมหรือดัดแปลงที่ตองขออนุญาตตอ 
เจาพนักงานทองถิ่น  ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๕  แตไมเกินรอยละ  ๑๐  ของมูลคา 
ที่ตอเติมหรือดัดแปลง  ทั้งนี้ใหเรียกเก็บไมตํ่ากวา  ๑,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

   ในกรณีที่เปนการตอเติมหรือดัดแปลงซึ่งไมตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  
ใหเรียกเก็บคาปรับเปนเงิน  ๕๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

   (๑.๒.๒) ถาการตอเติมหรือดัดแปลงถึงขนาดทําใหอาคารหรือส่ิงปลูกสรางนั้น
ตองยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามขอ  ๑๔  นอกจากใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดหา
ประโยชนแลว  ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  แตไมเกินรอยละ  ๒๐  ของมูลคา 
ที่ตอเติมหรือดัดแปลง  ทั้งนี้ใหเรียกเก็บไมตํ่ากวา  ๑๐,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

(๒) สัญญาเชาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางทุกชนิด 
 (๒.๑) ถาผูเชาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางโดยมิไดรับอนุญาตไมถึง

ขนาดที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือไมเปลี่ยนแปลงรูปทรงถึงขนาดเสียความเปนระเบียบ
เรียบรอยหรือความสวยงาม  ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๕  แตไมเกินรอยละ  ๑๐   
ของมูลคาที่ตอเติมหรือดัดแปลง  ทั้งนี้ใหเรียกเก็บคาปรับไมตํ่ากวา  ๑,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

 (๒.๒) ถาผูเชาร้ือถอนอาคาร  หรือส่ิงปลูกสรางไมวาทั้งหมด  หรือแตบางสวนโดยมิได
รับอนุญาตใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๕  แตไมเกินรอยละ  ๑๐  จากมูลคาอาคารหรือ
ส่ิงปลูกสรางที่ถูกร้ือถอน  แตไมตํ่ากวา  ๕,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา  โดยยังไมรวมถึงคาเสียหายอื่น 

(๓) สัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
 (๓.๑) ถาผูกอสรางลงมือกอสรางอาคารกอนเจาหนาที่ทําการปกผังอาคาร  ใหเรียกเก็บ

คาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  แตไมเกินรอยละ  ๒๐  ของมูลคาที่ไดดําเนินการไปกอนเจาหนาที่
ทําการปกผัง  ทั้งนี้ใหเรียกเก็บคาปรับไมตํ่ากวา  ๑๐,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

 (๓.๒) ถาผูกอสรางเปลี่ยนรายการกอสราง  ร้ือถอน  ตอเติม  หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่ง
หรือทั้งหมดของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางกอนไดรับอนุญาตหรือโดยไมมีสิทธิจะกระทําได  ใหเรียกเก็บ
คาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  แตไมเกินรอยละ  ๒๐  จากมูลคาที่เปลี่ยนแปลงรายการกอสราง  
ร้ือถอน  ตอเติม  หรือดัดแปลง  และถาทําใหมูลคาแหงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บ 
เงินทดแทนราคามูลคาที่ลดลงอีกสวนหนึ่งดวย 
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 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) ถากรณีตาม  (๒)  และ  (๓)  เปนเหตุใหอาคารหรือส่ิงปลูกสรางขาดความมั่นคงแข็งแรง   

อันอาจจะเปนอันตรายแกชี วิต   รางกาย   ทรัพยสิน   ถา เห็นวาสามารถเสริมความมั่นคงได 

จะใหผูผิดสัญญาเสริมความมั่นคงดวยทุนทรัพยของตนเองก็ได  และใหเรียกคาปรับดวย  โดยคาปรับ 

ใหเรียกเก็บจากมูลคาอาคารกอนเสริมความมั่นคง 

ในกรณีไมอาจดําเนินการตามวรรคแรก  หรือทําใหขาดความสวยงามใหร้ือถอนและใหเรียก

คาเสียหายดวย 

(๕) กรณีผิดสัญญาโดยนําไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยมิไดรับอนุญาต  หากมี

เหตุสมควรจะไมบอกเลิกสัญญา  ใหอนุญาตใหผูเชานําไปเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนได   

โดยหลักเกณฑการเรียกเก็บคาปรับเปนเงินคร้ังเดียวใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

ในกรณีที่จําเปนและมีเหตุผล  อธิบดีอาจกําหนดใหเรียกเก็บคาปรับตํ่ากวาอัตราตามที่กําหนด

ไวในวรรคสองก็ได 

ขอ ๔๖ ผูคางชําระคาเชา  ภาษีอากร  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีโรงเรือน  คาธรรมเนียม  คาปรับ  

หรือเงินอื่นใด  อันจะตองชําระแกทางราชการตามกําหนดเวลานอกจากจะตองชําระเงินที่คางดังกลาวแลว  

ยังตองชําระเงินที่ เพิ่ม ข้ึนอีกในอัตรารอยละ  ๑.๕  ตอเดือนของเงินที่คางชําระ  เศษของเดือน 

ใหนับเปนหนึ่งเดือน 

หมวด  ๖ 
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น 

 

 

ขอ ๔๗ กรณีเอกชนขอสรางสะพาน  ทางเชื่อม  ขอปกเสา  พาดสายไฟฟา  วางทอประปา  

ทอระบายน้ํา  วางสายโทรศัพท  หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุใหเรียกเก็บ

คาตอบแทนครั้งเดียวเทากับคาเชาเพื่ออยูอาศัย  ๓๐  ป 

หากเปนกรณีการขอเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  ใหเรียกเก็บคาตอบแทนในอัตรา  ๑.๕  เทาของ

คาตอบแทนในวรรคแรก  และถาเปนการขอเพื่อประโยชนในธุรกิจจัดสรรที่ดินใหเรียกเก็บคาตอบแทน

ในอัตรา  ๒  เทาของคาตอบแทนในวรรคแรก 

ขอ ๔๘ กรณีเอกชนขอทําทางเชื่อมในที่ราชพัสดุซ่ึงมิใชทางจําเปนตามกฎหมาย  ใหเรียกเก็บ

คาตอบแทนครั้งเดียวเทากับราคาที่ดินที่ใชทําทางเชื่อมนั้น 
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 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๔๙ การเรียกเก็บคาตอบแทนกรณีรัฐวิสาหกิจขอสรางสะพาน   ทางเชื่อม  ปกเสา   
พาดสายไฟฟา  วางทอประปา  ทอระบายน้ํา  วางสายโทรศัพท  หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ในที่ราชพัสดุ  ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

ความในวรรคแรกไมใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจที่กฎหมายใหอํานาจในการดําเนินการไดโดย 
ไมตองเสียคาตอบแทนหรือคาทดแทนแกเจาของที่ดิน  และกรณีการปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูง 

ขอ ๕๐ การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นในที่ราชพัสดุที่มีราคาที่ดินรวมกับมูลคาอาคาร
หรือส่ิงปลูกสราง  (ถามี)  ซ่ึงกําหนดตามระเบียบนี้ไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหอธิบดีเปนผูอนุญาต  
โดยกําหนดรายละเอียด  และเง่ือนไขของสัญญาตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงสภาพทําเล  และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

   หมวด  ๗ 
การจัดใหเชาเพื่อสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
  

 

 ขอ ๕๑ หลักเกณฑและวิธีการจัดใหเชาเพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหเปนไปตามคําส่ัง
กรมธนารักษ 

   บทเฉพาะกาล  
 

 

 ขอ ๕๒ ในระหวางที่ยังมิไดออกหลักเกณฑและวิธีการ  ขอกําหนด  คําส่ัง  ตามที่กําหนดไว 
ในระเบียบนี้  บรรดาหลักเกณฑ  วิธีการ  อัตราคาเชา  คาธรรมเนียม  แบบสัญญา  และคําส่ังใด ๆ   
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  ใหมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบฉบับนี้   
แตทั้งนี้ตองไมเกิน  ๖  เดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
 ขอ ๕๓ การประมูลรายใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบ
ฉบับนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 ขอ ๕๔ ในกรณีที่ผูเชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาหรือขอปลูกสรางอาคารเพื่อ   
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังหรือไดรับสิทธิเปนผูพัฒนาที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง
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 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติมอยูแลว  กอนวันที่ระเบียบนี้ 
มีผลใชบังคับ  และผูเชาไดตกลงยินยอมรับสิทธิการปลูกสรางหรือพัฒนาที่ราชพัสดุโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  แมวาการตกลงยินยอมรับนั้นจะไดสงมาในวันหรือหลังวันที่ระเบียบนี้ 
มีผลใชบังคับแลวก็ตาม  ก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ฉบับดังกลาวตอไปได 

     
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

กรณ  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ÀπÈ“ 31

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß
«Ë“¥È«¬°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ ·≈–°“√„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÙˆ

‚¥¬∑’Ë‡ªÁπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß·°È‰¢√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß «Ë“¥È«¬°“√µ√«® Õ∫

Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÚÛ ·≈–√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß «Ë“¥È«¬

°“√ ”√«®∑’Ë√“™æ— ¥ÿ °“√¢ÕÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π °“√√—ß«—¥∑’Ë¥‘π ·≈–

°“√√–«—ß™’È·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π ·≈–°“√·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑–‡∫’¬π∑’Ë

√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÛ¯ „ÀÈ Õ¥§≈ÈÕß°—∫°Æ°√–∑√«ß«Ë“¥È«¬À≈—°‡°≥±Ï·≈–«‘∏’°“√

ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ „™È ·≈–®—¥À“ª√–‚¬™πÏ‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÙı

·≈–π‚¬∫“¬¢Õß√—∞„π°“√ªÈÕß°—π·≈–·°È‰¢ª—≠À“°“√∫ÿ°√ÿ° Õ’°∑—Èß ‡æ◊ËÕ„ÀÈ°“√ªØ‘∫—µ‘

‡ªÁπ‰ª„π·π«∑“ß‡¥’¬«°—π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢ÈÕ Ù, ˜, ¯, Ò ·≈–¢ÈÕ ÚÚ ·ÀËß°Æ°√–∑√«ß

«Ë“¥È«¬À≈—°‡°≥±Ï·≈–«‘∏’°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ „™È ·≈–®—¥À“ª√–‚¬™πÏ

‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÙı ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯ °√–∑√«ß°“√§≈—ß®÷ß°”Àπ¥√–‡∫’¬∫‰«È¥—ßπ’È

¢ÈÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«Ë“ ç√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß «Ë“¥È«¬°“√ª°§√Õß

¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“·≈–°“√„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÙˆé

¢ÈÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„ÀÈ„™È∫—ß§—∫µ—Èß·µË«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªÁπµÈπ‰ª
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ÀπÈ“ 32

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

¢ÈÕ Û „ÀÈ¬°‡≈‘°

(Ò) √–‡∫’¬∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß «Ë“¥È«¬°“√µ√«® Õ∫Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÚÛ

(Ú) √–‡∫’¬∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß «Ë“¥È«¬°“√ ”√«®∑’Ë√“™æ— ¥ÿ °“√¢ÕÕÕ°Àπ—ß ◊Õ

 ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π °“√√—ß«—¥∑’Ë¥‘π ·≈–°“√√–«—ß™’È·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬

∑’Ë¥‘π ·≈–°“√·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÛ¯

∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢ÈÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ§” —ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë°”Àπ¥‰«È·≈È«„π√–‡∫’¬∫π’È

À√◊Õ´÷Ëß¢—¥À√◊Õ·¬Èß°—∫√–‡∫’¬∫π’È „ÀÈ„™È√–‡∫’¬∫π’È·∑π

¢ÈÕ Ù °√≥’∑’Ë¡’ª—≠À“À√◊Õ‰¡ËÕ“®ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫π’È À√◊Õ°√≥’∑’Ë‰¡Ë‰¥È°”Àπ¥

‰«È„π√–‡∫’¬∫π’È„ÀÈ°√–∑√«ß°“√§≈—ß«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ À√◊Õæ‘®“√≥“ —Ëß°“√ ‡«Èπ·µË°√≥’∑’Ë

√“™æ— ¥ÿ∑’Ë‡ªÁπª—≠À“„π°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ ·≈–„™È ¡’√“§“∑’Ë¥‘π√«¡°—∫

¡Ÿ≈§Ë“Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß (∂È“¡’) ÷́Ëß°”Àπ¥µ“¡√–‡∫’¬∫π’È‰¡Ë‡°‘πÀÈ“√ÈÕ¬≈È“π∫“∑

„ÀÈÕ∏‘∫¥’°√¡∏π“√—°…Ï‡ªÁπºŸÈ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ À√◊Õæ‘®“√≥“ —Ëß°“√

¢ÈÕ ı „ÀÈÕ∏‘∫¥’°√¡∏π“√—°…Ï‡ªÁπºŸÈ√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

À¡«¥ Ò

¢ÈÕ§«“¡∑—Ë«‰ª

¢ÈÕ ˆ „π√–‡∫’¬∫π’È

(Ò) çºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬∂÷ß °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Õß§Ï°√ª°§√Õß

 Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ ÀπË«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§Ï°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’Ë‡ªÁπºŸÈª°§√Õß ¥Ÿ·≈À√◊Õ
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„™Èª√–‚¬™πÏ„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–„ÀÈÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªÁππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¡’

 ‘∑∏‘„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬

(Ú) çÕ∏‘∫¥’é À¡“¬∂÷ß Õ∏‘∫¥’°√¡∏π“√—°…Ï·≈–„ÀÈ√«¡∂÷ß∫ÿ§§≈∑’ËÕ∏‘∫¥’

°√¡∏π“√—°…Ï¡Õ∫À¡“¬¥È«¬

(Û) ç∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ëé À¡“¬∂÷ß ∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë„π®—ßÀ«—¥´÷Ëß∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ—ÈßÕ¬ŸË

(Ù) ç√“§“∑’Ë¥‘πé À¡“¬∂÷ß √“§“∑’Ë¥‘πµ“¡∫—≠™’°”Àπ¥√“§“ª√–‡¡‘π∑ÿπ∑√—æ¬Ï

‡æ◊ËÕ‡√’¬°‡°Á∫§Ë“∏√√¡‡π’¬¡®¥∑–‡∫’¬π ‘∑∏‘·≈–π‘µ‘°√√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

„π°√≥’∑’Ë¥‘π√“™æ— ¥ÿ·ª≈ß„¥‰¡Ë¡’√“§“ª√–‡¡‘π∑ÿπ∑√—æ¬Ïµ“¡«√√§·√°

„ÀÈ‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫√“§“ª√–‡¡‘π∑ÿπ∑√—æ¬Ï¢Õß∑’Ë¥‘π·ª≈ß∫√‘‡«≥„°≈È‡§’¬ß∑’Ë¡’∑”‡≈∑’Ëµ—Èß

§≈È“¬°—π‡ªÁπ√“§“∑’Ë¥‘π

(ı) ç¡Ÿ≈§Ë“Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ßé À¡“¬∂÷ß ¡Ÿ≈§Ë“Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß

∑’Ë‡ªÁπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ´÷Ëß§”π«≥µ“¡À≈—°‡°≥±Ï·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥¢÷Èπ‚¥¬§” —Ëß°√¡

∏π“√—°…Ï

(ˆ) ç°“√ ”√«®é À¡“¬∂÷ß °“√À“§«“¡ —¡æ—π∏Ï¢Õß®ÿ¥µË“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬ŸË∫π

·≈–„µÈº‘«‚≈° ‚¥¬«‘∏’°“√√—ß«—¥∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕÈÕ¡ °“√«—¥∑‘»∑“ß °“√«—¥µË“ß√–¥—∫

·≈–„ÀÈÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß°“√√—ß«—¥„ÀÈ‰¥ÈÕ“≥“‡¢µ °“√√—ß«—¥∑”·ºπ∑’Ë· ¥ß∑’Ëµ—Èß

°“√√—ß«—¥∑”·ºπ∑’Ë√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–°“√§”π«≥°“√√—ß«—¥¥È«¬

(˜) çÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘πé À¡“¬∂÷ß Àπ—ß ◊Õ· ¥ß ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π

·≈–Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

(¯) çÀπ—ß ◊Õ· ¥ß ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘πé À¡“¬∂÷ß Àπ—ß ◊Õ· ¥ß°√√¡ ‘∑∏‘Ï„π∑’Ë¥‘π

·≈–„ÀÈÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßÀπ—ß ◊Õ· ¥ß ‘∑∏‘§√Õ∫§√Õß∑’Ë¥‘πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π
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(˘) çÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ßé À¡“¬∂÷ß Àπ—ß ◊Õ· ¥ß‡¢µ¢Õß∑’Ë¥‘π

Õ—π‡ªÁπ “∏“√≥ ¡∫—µ‘¢Õß·ºËπ¥‘π ª√–‡¿∑„™È‡æ◊ËÕª√–‚¬™πÏ¢Õß·ºËπ¥‘π‚¥¬‡©æ“–

(Ò) ç°“√√—ß«—¥é À¡“¬∂÷ß °“√√—ß«—¥ª—°‡¢µ·≈–∑”‡¢µ ®¥À√◊Õ§”π«≥

°“√√—ß«—¥‡æ◊ËÕ„ÀÈ∑√“∫∑’Ëµ—Èß·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π À√◊Õ∑√“∫∑’Ëµ—Èß·≈–‡π◊ÈÕ∑’Ë¢Õß∑’Ë¥‘π

(ÒÒ) ç°“√∑”·ºπ∑’Ëé À¡“¬∂÷ß °√√¡«‘∏’„¥Ê „π°“√®”≈Õß≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»

µ“¡¡“µ√“ Ë«π≈ß∫π·ºËπæ◊Èπ∑’Ë√“∫ ‚¥¬Õ“»—¬¢ÈÕ¡Ÿ≈®“°√Ÿª∂Ë“¬ ¿“æ∂Ë“¬¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»

§Ë“æ‘°—¥ À¡ÿ¥ À≈—°∞“π ·≈–°“√§”π«≥∑—Èß„π∑“ß√“∫·≈–∑“ß¥‘Ëß

(ÒÚ) ç·ºπ∑’Ë™—ÈπÀπ÷Ëßé À¡“¬∂÷ß ·ºπ∑’Ë´÷Ëß¥”‡π‘π°“√®—¥∑”‚¥¬„™È°≈ÈÕß

∏’‚Õ‚¥‰≈∑Ï∑”°“√√—ß«—¥‚¬ß¬÷¥À≈—°‡¢µ®“°À¡ÿ¥À≈—°∞“π‚§√ßß“π·ºπ∑’Ë∑’Ë∑√“∫µ”·ÀπËß

§Ë“æ‘°—¥¿Ÿ¡‘»“ µ√Ï À√◊Õ§Ë“æ‘°—¥∑’Ëπ—∫‡π◊ËÕß®“°»Ÿπ¬Ï°”‡π‘¥·≈–§”π«≥‡π◊ÈÕ∑’Ë‚¥¬«‘∏’

§≥‘µ»“ µ√Ï®“°§Ë“æ‘°—¥©“°¢Õß·µË≈–¡ÿ¡‡¢µ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√®—¥∑”‚¥¬‡∑§‚π‚≈¬’

Õ¬Ë“ßÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥Èº≈≈—æ∏Ï‡∑Ë“‡∑’¬¡°—πÀ√◊Õ¥’°«Ë“ ∑—Èßπ’È ‡ªÁπ·ºπ∑’Ë∑’Ë¥”‡π‘π°“√®—¥∑”‚¥¬

°√¡∑’Ë¥‘πÀ√◊Õ°√¡∏π“√—°…Ï´÷Ëß‰¥È¡’°“√√—∫√Õß§«“¡∂Ÿ°µÈÕß·≈È«

(ÒÛ) ç·ºπ∑’Ë™—Èπ Õßé À¡“¬∂÷ß ·ºπ∑’Ë´÷Ëß¥”‡π‘π°“√‚¥¬„™È·ºπ∑’Ë√–«“ß

‡ªÁπÀ≈—°‚¥¬«‘∏’«—¥√–¬–‡ªÁπ¡ÿ¡©“°À√◊Õ«—¥√–¬– °—¥‡ªÁπ√Ÿª “¡‡À≈’Ë¬¡®“°‡ ÈπÀ¡ÿ¥

À≈—°∞“π‚§√ßß“π·ºπ∑’Ë À√◊Õ‚¥¬„™È√Ÿª∂Ë“¬∑“ßÕ“°“»À√◊Õ°“√√—ß«—¥¥È«¬‚´ËÀ√◊Õ‡∑ª

·≈–§”π«≥‡π◊ÈÕ∑’Ë‚¥¬«‘∏’§≥‘µ»“ µ√Ï À√◊Õ‚¥¬¡“µ√“ Ë«πÀ√◊Õ‚¥¬„™È°≈ÈÕß∏’‚Õ‚¥‰≈∑Ï

«“ßÀ¡ÿ¥À≈—°∞“π·ºπ∑’Ë∫√√®∫µ—«‡Õß (√Ÿª≈Õ¬) ∑—Èßπ’È ‡ªÁπ·ºπ∑’Ë∑’Ë¥”‡π‘π°“√®—¥∑”

‚¥¬°√¡∑’Ë¥‘πÀ√◊Õ°√¡∏π“√—°…Ï´÷Ëß‰¥È¡’°“√√—∫√Õß§«“¡∂Ÿ°µÈÕß·≈È«

(ÒÙ) çÕ“≥“‡¢µ∑’Ë¥‘πé À¡“¬∂÷ß ·π«‡¢µµ‘¥µËÕ∑’Ë¥‘π¢È“ß‡§’¬ß ·≈–„ÀÈ

À¡“¬§«“¡∂÷ß√–¬–√Õ∫·ª≈ß·µË≈–¥È“π¥È«¬
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(Òı) ç∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬∂÷ß ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ßÀ√◊Õ∑–‡∫’¬π

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥∑’Ë®—¥∑”‚¥¬· ¥ß√À—  À¡“¬‡≈¢≈”¥—∫∑’Ë¢Õß°“√√—∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕ∑’Ë °“√‰¥È¡“ À≈—°∞“πÀπ—ß ◊Õ· ¥ß ‘∑∏‘ Õ“≥“‡¢µ ·≈–

·ºπ∑’Ë· ¥ß∑’Ëµ—Èß·≈–Õ“≥“‡¢µ¢Õß∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

(Òˆ) ç°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬∂÷ß °“√√—∫√“¬°“√∑’Ë¥‘πÀ√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß

¡“≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‚¥¬„ÀÈ√À— ·≈–À¡“¬‡≈¢ ”À√—∫∑’Ë¥‘π·≈– ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ßπ—Èπ

‚¥¬ºŸÈ¡’Õ”π“®®—¥∑”∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ≈ßπ“¡√—∫√Õß‡ªÁπÀ≈—°∞“π

(Ò˜) ç°“√·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬∂÷ß °“√·°È‰¢ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

√“¬°“√„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„ÀÈ∂Ÿ°µÈÕß·≈–‡ªÁπª—®®ÿ∫—π ‚¥¬®¥·®Èß‡Àµÿ·ÀËß°“√·°È‰¢

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰«È„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–ºŸÈ¡’Õ”π“®®—¥∑”∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ≈ßπ“¡√—∫√Õß

‡ªÁπÀ≈—°∞“π

(Ò¯) ç°“√‡æ‘°∂Õπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬∂÷ß °“√¬°‡≈‘°√“¬°“√∑’Ë¥‘π

·≈–À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß∑’Ë¡‘„™Ë∑’Ë√“™æ— ¥ÿÕÕ°®“°∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‚¥¬®¥·®Èß‡Àµÿ

·ÀËß°“√‡æ‘°∂Õπ‰«È„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–ºŸÈ¡’Õ”π“®®—¥∑”∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

≈ßπ“¡√—∫√Õß‡ªÁπÀ≈—°∞“π

(Ò˘) ç°“√®”ÀπË“¬∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬∂÷ß °“√·°È‰¢∑’Ë¡’º≈‡ªÁπ

°“√®”ÀπË“¬ °“√π”√“¬°“√∑’Ë¥‘π·≈–À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß´÷Ëß‡ªÁπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿÕÕ°®“°

∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‚¥¬®¥·®Èß‡Àµÿ·ÀËß°“√®”ÀπË“¬‰«È„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–ºŸÈ¡’

Õ”π“®®—¥∑”∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ≈ßπ“¡√—∫√Õß‡ªÁπÀ≈—°∞“π
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À¡«¥ Ú

°“√√—ß«—¥ °“√æ‘ Ÿ®πÏ Õ∫ «π°“√∑”ª√–‚¬™πÏ ·≈–°“√µ√«® Õ∫‡π◊ÈÕ∑’Ë

µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

¢ÈÕ ˜ °“√ ”√«®∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªÁπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ°“√√—ß«—¥ °“√æ‘ Ÿ®πÏ Õ∫ «π

°“√∑”ª√–‚¬™πÏ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫‡π◊ÈÕ∑’Ëµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

À√◊Õ„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ‡æ◊ËÕ„ÀÈ∑√“∫Õ“≥“‡¢µ∑’Ëµ—Èß ®”π«π‡π◊ÈÕ∑’Ë¢Õß∑’Ë¥‘π „ÀÈ°√¡∏π“√—°…Ï

À√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë ·≈È«·µË°√≥’ ∑”°“√µ√«® Õ∫∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–

À≈—°∞“π‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë¥‘π°ËÕπ¥”‡π‘π°“√ ”√«® ¥—ßπ’È

(Ò) ∑’Ë¥‘π ÷́Ëß‡ªÁπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë¡’À≈—°∞“π‡ªÁπ·ºπ∑’Ë™—ÈπÀπ÷ËßÀ√◊Õ·ºπ∑’Ë™—Èπ Õß

„ÀÈµ√«® Õ∫√–«“ß·ºπ∑’Ë ·ºπ∑’ËµÈπ√Ë“ß √“¬°“√√—ß«—¥ √“¬°“√§”π«≥

(Ú) ∑’Ë¥‘π∑’Ë‰¡Ë¡’À≈—°∞“π‡ªÁπ·ºπ∑’Ë™—ÈπÀπ÷ËßÀ√◊Õ·ºπ∑’Ë™—Èπ Õß „ÀÈµ√«® Õ∫

√–«“ß·ºπ∑’Ë ·ºπ∑’ËµÈπ√Ë“ß √“¬°“√√—ß«—¥ À√◊Õ√–«“ß π. .Û °. ¢Õß∑’Ë¥‘π¢È“ß‡§’¬ß

®“° ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π·≈–À≈—°∞“π°“√‰¥È¡“Õ◊ËπÊ ®“°°√¡∏π“√—°…ÏÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ï

æ◊Èπ∑’ËÀ√◊Õ Ë«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß

¢ÈÕ ¯ ‡¡◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ ”√«®∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡¢ÈÕ ˜ ·≈È« „ÀÈ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

(Ò) °√≥’Õ“≥“‡¢µ∑’Ë¥‘π‰¡Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‚¥¬¡’‡π◊ÈÕ∑’Ë¡“°¢÷ÈπÀ√◊Õ‡∑Ë“‡¥‘¡„ÀÈ

¥”‡π‘π°“√µËÕ‰ª‰¥È

(Ú) °√≥’Õ“≥“‡¢µ∑’Ë¥‘π‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–∑”„ÀÈ‡π◊ÈÕ∑’Ë¡“°¢÷ÈπÀ√◊Õ‡∑Ë“‡¥‘¡

(Ú.Ò) „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „ÀÈÕ∏‘∫¥’‡ªÁπºŸÈæ‘®“√≥“„ÀÈ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

„π°“√„™ÈÕ“≥“‡¢µÀ√◊Õ‡π◊ÈÕ∑’Ë∑’Ë¥‘πµ“¡º≈°“√ ”√«®‰ª¥”‡π‘π°“√µËÕ‰ª‰¥È
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(Ú.Ú) „π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „ÀÈ∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë‡ªÁπºŸÈæ‘®“√≥“„ÀÈ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

„π°“√„™ÈÕ“≥“‡¢µÀ√◊Õ‡π◊ÈÕ∑’Ë∑’Ë¥‘πµ“¡º≈°“√ ”√«®‰ª¥”‡π‘π°“√µËÕ‰ª‰¥È

(Û) °√≥’Õ“≥“‡¢µ∑’Ë¥‘π‰¡Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª‚¥¬∑”„ÀÈ‡π◊ÈÕ∑’Ë

∑’Ë¥‘ππÈÕ¬°«Ë“‡¥‘¡ „ÀÈ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

(Û.Ò) „π°√≥’∑’Ë¡’À≈—°∞“πÀπ—ß ◊Õ· ¥ß°√√¡ ‘∑∏‘Ï„π∑’Ë¥‘π À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ

 ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß ∂È“‰¥È‡π◊ÈÕ∑’ËπÈÕ¬°«Ë“„ÀÈ¬◊Ëπ§”¢Õ√—ß«—¥ Õ∫‡¢µµËÕ ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π

À“°º≈°“√√—ß«—¥ Õ∫‡¢µ‰¥È‡π◊ÈÕ∑’ËπÈÕ¬°«Ë“À≈—°∞“π¥—ß°≈Ë“« „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√„ÀÈ

°√¡∏π“√—°…Ï „π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ„ÀÈ∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë·µËßµ—Èß§≥–°√√¡°“√µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

æ‘®“√≥“‡ πÕÕ∏‘∫¥’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„ÀÈ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–¥”‡π‘π°“√

¢Õ®¥∑–‡∫’¬π ≥  ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ·°È‰¢√Ÿª·ºπ∑’Ë·≈–‡π◊ÈÕ∑’Ë„πÀ≈—°∞“π¥—ß°≈Ë“«

µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π √«¡∑—Èß·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„ÀÈ∂Ÿ°µÈÕßµ√ß°—π

(Û.Ú) „π°√≥’∑’Ë‰¡Ë¡’À≈—°∞“πÀπ—ß ◊Õ· ¥ß°√√¡ ‘∑∏‘Ï„π∑’Ë¥‘π À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ

 ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß ∂È“‰¥È‡π◊ÈÕ∑’ËπÈÕ¬°«Ë“√“¬°“√„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ À√◊ÕÀ≈—°∞“π

Õ◊ËπÊ „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√„ÀÈºŸÈÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ„ÀÈ∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ëæ‘®“√≥“π”‡ πÕÕ∏‘∫¥’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„ÀÈ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

„π°“√¥”‡π‘π°“√°ËÕπ·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„ÀÈ∂Ÿ°µÈÕßµ√ß°—π

¢ÈÕ ˘ °“√¢ÕÕÕ°‚©π¥∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

À√◊Õ„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ ´÷Ëß°√–∑√«ß°“√§≈—ß¡‘‰¥È¡Õ∫Õ”π“®„ÀÈºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥”‡π‘π°“√

‡ªÁπ°“√‡©æ“–√“¬„ÀÈ°√¡∏π“√—°…ÏÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

(Ò) µ√«® Õ∫∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ«Ë“∑’Ë¥‘π·ª≈ß„¥¬—ß‰¡Ë¡’‚©π¥∑’Ë¥‘πÀ√◊Õ

Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß „ÀÈ®—¥∑”∫—≠™’∑’Ë√“™æ— ¥ÿª√–‡¿∑∑’Ë “∏“√≥ ¡∫—µ‘¢Õß·ºËπ¥‘π
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∑’Ë„™È‡æ◊ËÕª√–‚¬™πÏ¢Õß·ºËπ¥‘π‚¥¬‡©æ“–∫—≠™’Àπ÷Ëß ·≈–ª√–‡¿∑∑√—æ¬Ï ‘π¢Õß·ºËπ¥‘π

∏√√¡¥“Õ’°∫—≠™’Àπ÷Ëß

(Ú) „ÀÈ¥”‡π‘π°“√ ”√«®∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡¢ÈÕ ˜ ·≈–¢ÈÕ ¯ ‡æ◊ËÕ„ÀÈ∑√“∫

Õ“≥“‡¢µ∑’Ë¥‘π°ËÕπ¬◊Ëπ§”¢Õ·≈–π”∑”°“√√—ß«—¥µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

(Û) „ÀÈπ”‡Õ° “√°“√‰¥È¡“¢Õß∑’Ë¥‘π  ”‡π“∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ√◊Õ‡Õ° “√

Õ◊ËπÊ ‡™Ëπ  .§. Ò À√◊Õ π. . Û ‰ªª√–°Õ∫°“√¬◊Ëπ§”¢Õ

(Ù) ·®ÈßºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ (∂È“¡’) „ÀÈ·µËßµ—ÈßºŸÈ·∑π‰ª√Ë«¡π”∑”°“√√—ß«—¥·≈–

„ÀÈ∂ÈÕ¬§”µËÕæπ—°ß“π‡®È“ÀπÈ“∑’Ë¥È«¬

(ı) π”∑”°“√√—ß«—¥µ“¡À≈—°∞“π¢Õß∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–¢Õß∑’Ë¥‘π¢È“ß‡§’¬ß ·≈–

µ“¡ ¿“æ°“√§√Õ∫§√Õß √Ë«¡°—∫ºŸÈ·∑π¢ÕßºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ (∂È“¡’)

(ˆ) ‡¡◊ËÕ∑√“∫º≈°“√√—ß«—¥®“°æπ—°ß“π‡®È“ÀπÈ“∑’ËºŸÈ∑”°“√√—ß«—¥·≈È« À“°‡π◊ÈÕ∑’Ë

πÈÕ¬°«Ë“º≈°“√ ”√«®µ“¡¢ÈÕ ˘ (Ú) ‰¡Ë‡°‘π√ÈÕ¬≈– Õß „ÀÈ¥”‡π‘π°“√ÕÕ°‚©π¥

∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ßµËÕ‰ª‰¥È ·µË∂È“‡π◊ÈÕ∑’ËπÈÕ¬°«Ë“º≈°“√ ”√«®

µ“¡¢ÈÕ ˘ (Ú) ‡°‘π°«Ë“√ÈÕ¬≈– Õß„ÀÈ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢ÈÕ ¯ °ËÕπ

(˜) °“√§—¥§È“π°“√π”√—ß«—¥∑—Èß·ª≈ßÀ√◊Õ∫“ß Ë«π

(˜.Ò) °“√ÕÕ°‚©π¥∑’Ë¥‘π À“°¡’ºŸÈ§—¥§È“π°“√π”√—ß«—¥∑—Èß·ª≈ßÀ√◊Õ

∫“ß Ë«π„ÀÈ¢Õæπ—°ß“π‡®È“ÀπÈ“∑’Ë∑”°“√√—ß«—¥· ¥ß‡¢µæ‘æ“∑„ÀÈ™—¥‡®π·≈–„ÀÈ∫—π∑÷°

°“√§—¥§È“π ·≈È«„ÀÈ°√¡∏π“√—°…ÏÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë¥”‡π‘π°“√µ√«® Õ∫

æ√ÈÕ¡∑—Èß√«∫√«¡À≈—°∞“π‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∑’Ë¥‘π¢È“ß‡§’¬ß ‡æ◊ËÕ„™Èª√–°Õ∫

°“√æ‘®“√≥“ Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢ÈÕæ‘æ“∑¢Õß‡®È“æπ—°ß“π∑’Ë¥‘πÀ√◊Õ„™Èª√–°Õ∫

°“√æ‘®“√≥“∞“π–∑“ß§¥’
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(˜.Ú) °“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß À“°¡’ºŸÈ§—¥§È“π°“√π”

√—ß«—¥∑—Èß·ª≈ßÀ√◊Õ∫“ß Ë«π „ÀÈ¢Õæπ—°ß“π‡®È“ÀπÈ“∑’Ë∑”°“√√—ß«—¥· ¥ß‡¢µæ‘æ“∑„ÀÈ

™—¥‡®π·≈–„ÀÈ∫—π∑÷°°“√§—¥§È“π ·≈È«„ÀÈ°√¡∏π“√—°…ÏÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë

¥”‡π‘π°“√µ√«® Õ∫æ√ÈÕ¡∑—Èß√«∫√«¡À≈—°∞“π‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ  Ëß„ÀÈ

‡®È“æπ—°ß“π∑’Ë¥‘π¥”‡π‘π°“√µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

(¯) °“√ Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫À√◊Õ°“√√–ß—∫¢ÈÕæ‘æ“∑‡°’Ë¬«°—∫·π«‡¢µ

(¯.Ò) „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „ÀÈ°√¡∏π“√—°…Ï√«∫√«¡‡Õ° “√À≈—°∞“π

µË“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∑’Ë¥‘π¢È“ß‡§’¬ßæ√ÈÕ¡·µËßµ—Èß‡®È“ÀπÈ“∑’Ë‰ª„ÀÈ∂ÈÕ¬§”µËÕ

‡®È“æπ—°ß“π∑’Ë¥‘π √Ë«¡°—∫ºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ À“°º≈°“√ Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢Õß‡®È“æπ—°ß“π

∑’Ë¥‘π‰¡Ë‡ªÁπ‰ªµ“¡º≈°“√ ”√«®√—ß«—¥∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡¢ÈÕ ¯ „ÀÈÕ¬ŸË„π¥ÿ≈æ‘π‘®¢ÕßÕ∏‘∫¥’

∑’Ë®–æ‘®“√≥“µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‚¥¬„ÀÈ§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πÏ¢Õß∑“ß√“™°“√‡ªÁπ ”§—≠

(¯.Ú) „π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „ÀÈ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë√«∫√«¡‡Õ° “√À≈—°∞“π

µË“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∑’Ë¥‘π¢È“ß‡§’¬ßµ≈Õ¥®π‡ªÁπºŸÈ„ÀÈ∂ÈÕ¬§”µËÕ‡®È“æπ—°ß“π

∑’Ë¥‘π √Ë«¡°—∫ºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ À“°º≈°“√ Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢Õß‡®È“æπ—°ß“π∑’Ë¥‘π

‰¡Ë‡ªÁπ‰ªµ“¡º≈°“√ ”√«®√—ß«—¥∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡¢ÈÕ ¯ „ÀÈ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë

√«∫√«¡·ºπ∑’Ë ‡Õ° “√À≈—°∞“πµË“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß∑—ÈßÀ¡¥æ√ÈÕ¡∑—Èß§«“¡‡ÀÁπ‡ πÕ

Õ∏‘∫¥’æ‘®“√≥“ —Ëß°“√

¢ÈÕ Ò °√≥’∑’Ë‰¥È¢ÕÕÕ°‚©π¥∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß‰ª°ËÕπ

√–‡∫’¬∫π’È„™È∫—ß§—∫‚¥¬¡‘‰¥È¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢—ÈπµÕπ∑’Ë°”Àπ¥‰«È„πÀ¡«¥π’È·≈–¬—ß‰¡Ë‰¥È

√—∫‚©π¥∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß¡“ „ÀÈ°√¡∏π“√—°…ÏÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ï

æ◊Èπ∑’Ë√—∫‚©π¥∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ßπ—Èπ¡“°ËÕπ ·≈È«¥”‡π‘π°“√

µ“¡¢ÈÕ ¯ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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¢ÈÕ ÒÒ °“√√–«—ß™’È·π«‡¢µ·≈–°“√≈ßπ“¡√—∫√Õß·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π „ÀÈ¥”‡π‘π°“√

¥—ßπ’È

(Ò) ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë¡’À≈—°∞“πÀπ—ß ◊Õ· ¥ß°√√¡ ‘∑∏‘Ï„π∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠

 ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß ‡ªÁπ√Ÿª·ºπ∑’Ë™—ÈπÀπ÷ËßÀ√◊Õ√Ÿª·ºπ∑’Ë™—Èπ Õß „ÀÈµ√«® Õ∫√–«“ß·ºπ∑’Ë

·ºπ∑’ËµÈπ√Ë“ß √“¬°“√√—ß«—¥ √“¬°“√§”π«≥ ·≈È«√–«—ß™’È·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πÀ√◊Õπ”√—ß«—¥

ª—°À≈—°‡¢µ∑’Ë¥‘π„ÀÈµ√ß°—∫√“¬°“√√—ß«—¥µ“¡√Ÿª·ºπ∑’ËÀ≈—ßÀπ—ß ◊Õ· ¥ß°√√¡ ‘∑∏‘Ï

„π∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß

(Ú) ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë‰¡Ë¡’À≈—°∞“πµ“¡ (Ò) ·µË∑’Ë¥‘π·ª≈ß∑’Ë¢Õ√—ß«—¥‡ªÁπ‚©π¥

√Ÿª·ºπ∑’Ë™—ÈπÀπ÷ËßÀ√◊Õ√Ÿª·ºπ∑’Ë™—Èπ Õß „ÀÈµ√«® Õ∫√–«“ß·ºπ∑’Ë ·ºπ∑’ËµÈπ√Ë“ß

√“¬°“√√—ß«—¥ √“¬°“√§”π«≥ ¢Õß∑’Ë¥‘π·ª≈ßπ—Èπ·≈È«√–«—ß™’È·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πÀ√◊Õπ”√—ß«—¥

ª—°À≈—°‡¢µ∑’Ë¥‘π„ÀÈµ√ßµ“¡À≈—°∞“π¥—ß°≈Ë“« ‡«Èπ·µËµ√«® Õ∫æ∫«Ë“°“√≈ßπ“¡√—∫√Õß

·π«‡¢µ§√—Èß°ËÕπ°√–∑”‰ª‚¥¬§≈“¥‡§≈◊ËÕπÀ√◊Õ‰¡Ë™Õ∫¥È«¬°ÆÀ¡“¬ °Á„ÀÈ°√¡∏π“√—°…Ï

À√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë ·≈È«·µË°√≥’ √Ë«¡°—∫ºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ§—¥§È“π·π«‡¢µ

·≈È«¥”‡π‘π°“√¢Õ·°È‰¢À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„ÀÈ∂Ÿ°µÈÕßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘πµËÕ‰ª

(Û) ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë‰¡Ë¡’À≈—°∞“πµ“¡ (Ò) ·≈–∑’Ë¥‘π·ª≈ß∑’Ë¢Õ√—ß«—¥‰¡Ë¡’

À≈—°∞“πµ“¡ (Ú) „ÀÈ°√¡∏π“√—°…ÏÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë ·≈È«·µË°√≥’ ¥”‡π‘π°“√

 ”√«®∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡¢ÈÕ ˜ ·≈–¢ÈÕ ¯ „ÀÈ∑√“∫Õ“≥“‡¢µ·≈–‡π◊ÈÕ∑’Ë¢Õß∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

°ËÕπ√–«—ß™’È·π«‡¢µ·≈–≈ßπ“¡√—∫√Õß·π«‡¢µ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‡«Èπ·µË∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ‰¥È

¥”‡π‘π°“√ ”√«®µ“¡¢ÈÕ ˜ ·≈–¢ÈÕ ¯ ‰«È·≈È« °Á„ÀÈ„™È‡ªÁπÀ≈—°∞“π„π°“√√–«—ß™’È

·π«‡¢µ·≈–≈ßπ“¡√—∫√Õß·π«‡¢µ∑’Ë√“™æ— ¥ÿµËÕ‰ª‰¥È

282



ÀπÈ“ 41

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

°“√√–«—ß™’È·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πµ“¡«√√§·√° À“°‰¡Ë “¡“√∂µ°≈ß·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π°—π‰¥È

„ÀÈ°√¡∏π“√—°…ÏÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë ·≈È«·µË°√≥’ ∑”°“√§—¥§È“π·π«‡¢µ

∑’Ë¥‘π·≈–¥”‡π‘π°“√µ“¡¢ÈÕ ˘ (˜) ·≈– (¯)

¢ÈÕ ÒÚ „ÀÈ°√¡∏π“√—°…Ï°”Àπ¥«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ ·∫∫√“¬ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√√—ß«—¥

°“√æ‘ Ÿ®πÏ Õ∫ «π°“√∑”ª√–‚¬™πÏ °“√µ√«® Õ∫‡π◊ÈÕ∑’Ë °“√√–«—ß™’È·π«‡¢µ·≈–

°“√≈ßπ“¡√—∫√Õß·π«‡¢µµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π ‚¥¬ÕÕ°‡ªÁπ§” —Ëß°√¡∏π“√—°…Ï

¢ÈÕ ÒÛ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·ª≈ß„¥‡ªÁπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑√—æ¬Ï ‘π¢Õß·ºËπ¥‘π∏√√¡¥“

·≈–‰¡Ë “¡“√∂¢ÕÕÕ°‚©π¥∑’Ë¥‘π‰¥È „ÀÈ¢ÕÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√∑”ª√–‚¬™πÏ

‚¥¬¥”‡π‘π°“√µ“¡¢ÈÕ ˜ ¢ÈÕ ¯ ·≈–¢ÈÕ ˘ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢ÈÕ ÒÙ „π°√≥’∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√µ“¡À¡«¥π’È ‡ªÁπ°”·æß‡¡◊Õß

§Ÿ‡¡◊Õß °“√ ”√«®‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®–µÈÕß‰¥È√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°

§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ°”·æß‡¡◊Õß §Ÿ‡¡◊Õß ∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’·µËßµ—Èß¥È«¬

À¡«¥ Û

°“√·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡æ‘°∂Õπ ·≈–®”ÀπË“¬∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢ÈÕ Òı ‡¡◊ËÕ‰¥È√—∫‚©π¥∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß ÷́Ëß‰¥È¥”‡π‘π°“√

µ“¡¢ÈÕ ˘ À√◊Õ¢ÈÕ Ò ·≈È« „ÀÈ°√¡∏π“√—°…ÏÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…Ïæ◊Èπ∑’Ë¥”‡π‘π°“√

·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„ÀÈ∂Ÿ°µÈÕßµ“¡‚©π¥∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫

∑’ËÀ≈«ß‰¥È
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ÀπÈ“ 42

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „ÀÈ®—¥ Ëß ”‡π“‚©π¥∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß‰ª

æ√ÈÕ¡°—∫·®Èß°“√·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„ÀÈ°√¡∏π“√—°…Ï‡æ◊ËÕ·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„ÀÈ∂Ÿ°µÈÕßµ√ß°—π

¢ÈÕ Òˆ „π°√≥’¡’°“√π”∑’Ë¥‘π¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‚¥¬º‘¥æ≈“¥À√◊Õ È́” È́Õπ

„ÀÈÕ∏‘∫¥’‡ªÁπºŸÈæ‘®“√≥“„ÀÈ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π°“√‡æ‘°∂ÕπÀ√◊Õ®”ÀπË“¬ÕÕ°®“°∑–‡∫’¬π

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„π°√≥’∑’Ë°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§·√°®–µÈÕß‡æ‘°∂ÕπÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π

„ÀÈ∂Ÿ°µÈÕßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π „ÀÈÕ∏‘∫¥’‡ªÁπºŸÈæ‘®“√≥“„ÀÈ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

À¡«¥ Ù

°“√µ√«® Õ∫∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ∫—≠™’§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫

∑’Ë¥‘π·≈– ¿“æÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªÁπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢ÈÕ Ò˜ „ÀÈ°√¡∏π“√—°…Ï·µËßµ—Èß‡®È“ÀπÈ“∑’ËÀ√◊Õ§≥–‡®È“ÀπÈ“∑’Ë‡æ◊ËÕ¡’ÀπÈ“∑’Ë„π

°“√µ√«® Õ∫∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ∫—≠™’§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠

 ”À√—∫∑’Ë¥‘π ·≈– ¿“æ¢ÕßÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªÁπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢ÈÕ Ò¯ °“√µ√«® Õ∫µ“¡§«“¡„π¢ÈÕ Ò˜ „ÀÈ¥”‡π‘π°“√Õ¬Ë“ßπÈÕ¬ª’≈–

Ú §√—Èß ‡¡◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·≈È«‡ √Á® „ÀÈ√“¬ß“πÕ∏‘∫¥’∑√“∫¿“¬„π Û «—ππ—∫µ—Èß·µË

«—π∑’Ëµ√«® Õ∫‡ √Á®
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ÀπÈ“ 43

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

¢ÈÕ Ò˘ °“√√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫ „ÀÈ√“¬ß“πµ“¡·∫∫√“¬ß“π°“√µ√«® Õ∫

∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ∫—≠™’§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π ·≈– ¿“æ¢Õß

Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π ÷́Ëß‡ªÁπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë°√¡∏π“√—°…Ï°”Àπ¥

¢ÈÕ Ú À“°º≈°“√µ√«® Õ∫µ“¡¢ÈÕ Ò˜ ª√“°Ø«Ë“∫—≠™’À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ

 ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π¡’°“√™”√ÿ¥ À√◊Õ Ÿ≠À“¬ „ÀÈÀπË«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√ Ë́Õ¡

À√◊Õ®—¥∑”„ÀÈÕ¬ŸË„π ¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√„™Èß“π·≈–À√◊Õ¥”‡π‘π°“√¢ÕÕÕ°„∫·∑π

À¡«¥ ı

°“√®”ÀπË“¬Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß∑’Ë®–∑”°“√√◊ÈÕ∂Õπ «— ¥ÿ∑’Ë√◊ÈÕ∂Õπ·≈È«

À√◊Õ°“√®”ÀπË“¬µÈπ‰¡È ¥‘π À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢ÈÕ ÚÒ „π°√≥’∑’Ë®–®”ÀπË“¬Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß∑’Ë®–∑”°“√√◊ÈÕ∂Õπ À√◊Õ

°“√®”ÀπË“¬«— ¥ÿ∑’Ë√◊ÈÕ∂Õπ·≈È« À√◊Õ°“√®”ÀπË“¬µÈπ‰¡È ¥‘π À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¥È¡“®“°

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „ÀÈºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√®”ÀπË“¬ ·µËßµ—Èß§≥–°√√¡°“√¡’®”π«π

‰¡ËπÈÕ¬°«Ë“ Û §π ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π√“§“Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß «— ¥ÿ∑’Ë√◊ÈÕ∂Õπ µÈπ‰¡È

¥‘π À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊ËπÊ ∑’Ë®–®”ÀπË“¬ ∑—Èßπ’È °√√¡°“√Õ¬Ë“ßπÈÕ¬ Ò §π ®–µÈÕß‡ªÁπ

ºŸÈ™”π“≠°“√À√◊Õ¡’§«“¡√ŸÈ‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π√“§“Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß µÈπ‰¡È

¥‘π À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢ÈÕ ÚÚ °“√®”ÀπË“¬Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß∑’Ë®–∑”°“√√◊ÈÕ∂Õπ À√◊Õ°“√®”ÀπË“¬

«— ¥ÿ∑’Ë√◊ÈÕ∂Õπ·≈È« À√◊Õ°“√®”ÀπË“¬µÈπ‰¡È ¥‘π À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„ÀÈ¥”‡π‘π°“√µ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«Ë“¥È«¬°“√æ— ¥ÿ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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ÀπÈ“ 44

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

À¡«¥ ˆ

À≈—°‡°≥±Ï°“√Õπÿ≠“µ„ÀÈπ”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰ª„™Èª√–‚¬™πÏ

¢ÈÕ ÚÛ °“√π”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰ª„™È‡æ◊ËÕª√–‚¬™πÏ·°Ë∑“ß√“™°“√

®–µÈÕß‡ªÁπ°“√π”«— ¥ÿ‰ª„™È„π°√≥’¥—ßµËÕ‰ªπ’È

(Ò) °ËÕ √È“ßÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √È“ß ÷́Ëß®–µÈÕßπ” Ëß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

(Ú) ®—¥∑”‡ªÁπ«— ¥ÿ Õÿª°√≥ÏµË“ßÊ ∑’Ë„™È‡æ◊ËÕª√–‚¬™πÏ·°Ë∑“ß√“™°“√ ‡™Ëπ

‚µÍ– ‡°È“Õ’È ‡ªÁπµÈπ ·≈–«— ¥ÿ Õÿª°√≥Ïπ—Èπ®–µÈÕß≈ß∫—≠™’À√◊Õ∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡

æ— ¥ÿµ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«Ë“¥È«¬°“√æ— ¥ÿ

πÕ°®“°°√≥’¥—ß°≈Ë“«·≈È« À“°¡’§«“¡®”‡ªÁπ®–µÈÕßπ”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë

√“™æ— ¥ÿ‰ª„™È‡æ◊ËÕª√–‚¬™πÏ·°Ë√“™°“√Õ¬Ë“ßÕ◊Ëπ „ÀÈÕ∏‘∫¥’‡ªÁπºŸÈæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µµ“¡

§«“¡‡À¡“– ¡‚¥¬§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πÏ∑’Ë∑“ß√“™°“√®–‰¥È√—∫‡ªÁπ ”§—≠

¢ÈÕ ÚÙ °“√π”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰ª„™È‡æ◊ËÕ “∏“√≥ª√–‚¬™πÏÀ√◊Õ

 “∏“√≥°ÿ»≈„ÀÈºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªÁπºŸÈ¢ÕÕπÿ≠“µµËÕÕ∏‘∫¥’À√◊ÕºŸÈ«Ë“√“™°“√®—ßÀ«—¥

·≈È«·µË°√≥’ ‚¥¬®–µÈÕß· ¥ß‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªÁπ·≈–ª√–‚¬™πÏ∑’Ë “∏“√≥™π®–æ÷ß

‰¥È√—∫ Ëß‰ªª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥È«¬

¢ÈÕ Úı ºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë‰¥È√—∫Õπÿ≠“µ„ÀÈ„™È«— ¥ÿ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ®–µÈÕß

·µËßµ—Èß§≥–°√√¡°“√®”π«π‰¡ËπÈÕ¬°«Ë“ Û §π ‡æ◊ËÕµ√«®π—∫·≈–§«∫§ÿ¡°“√„™È«— ¥ÿ

∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢ÈÕ Úˆ „ÀÈ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’§ÿ¡¬Õ¥«— ¥ÿ∑’Ë√◊ÈÕ∂Õπ«Ë“¡’®”π«π‡∑Ë“„¥ π”‰ª„™È

‡∑Ë“„¥·≈–§ß‡À≈◊Õ‡∑Ë“„¥ ∑—Èßπ’È À“°¡’«— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ®“°°“√„™Èª√–‚¬™πÏ„ÀÈ¥”‡π‘π°“√

®”ÀπË“¬µ“¡«‘∏’∑’Ë°”Àπ¥‰«È„πÀ¡«¥ ı
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ÀπÈ“ 45

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

¢ÈÕ Ú˜ ºŸÈ„™È∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®–µÈÕßπ”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰ª„™È‡©æ“–µ“¡∑’Ë

‰¥È√—∫Õπÿ≠“µ‡∑Ë“π—Èπ ·≈–®–µÈÕß‰¡Ëπ”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰ª ¡∑∫°—∫ß∫ª√–¡“≥

∑’Ë‰¥È√—∫‡ªÁπ§Ë“°ËÕ √È“ßÕ“§“√„À¡Ë ‡«Èπ·µË‰¥È√—∫Õπÿ¡—µ‘®“° ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈È«

À“°¡‘‰¥È√—∫Õπÿ¡—µ‘®“° ”π—°ß∫ª√–¡“≥®–µÈÕßπ”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥È¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®”ÀπË“¬

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«È„π√–‡∫’¬∫π’È

∫∑‡©æ“–°“≈

¢ÈÕ Ú¯ „π√–À«Ë“ß∑’Ë°√¡∏π“√—°…Ï¬—ß‰¡Ë‰¥ÈÕÕ°§” —Ëß‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

∫√√¥“À≈—°‡°≥±Ï «‘∏’ ·∫∫√“¬ß“π ·≈–§” —Ëß„¥Ê ∑’ËÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡√–‡∫’¬∫

°√–∑√«ß°“√§≈—ß«Ë“¥È«¬°“√µ√«® Õ∫Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÚÛ

√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß«Ë“¥È«¬°“√ ”√«®∑’Ë√“™æ— ¥ÿ °“√¢ÕÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠

 ”À√—∫∑’Ë¥‘π °“√√—ß«—¥∑’Ë¥‘π ·≈–°“√√–«—ß™’È·π«‡¢µ∑’Ë¥‘πµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

·≈–°“√·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÛ¯ ·≈–§” —ËßÕ◊Ëπ„¥¢Õß°√¡

∏π“√—°…Ï„ÀÈ¡’º≈„™È∫—ß§—∫µËÕ‰ª‰¥È‡∑Ë“∑’Ë‰¡Ë¢—¥À√◊Õ·¬Èß°—∫√–‡∫’¬∫π’È ∑—Èßπ’È µÈÕß‰¡Ë‡°‘π

À°‡¥◊Õππ—∫·µË«—π∑’Ë√–‡∫’¬∫π’È„™È∫—ß§—∫

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ

√ÈÕ¬‡Õ°  ÿ™“µ‘ ‡™“«Ï«‘»‘…∞

√—∞¡πµ√’«Ë“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß
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เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๒  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  
ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กระทรวงการคลัง   
จึงกําหนดระเบียบไว  ดังนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  
และการใชที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ  ๒๒  ทวิ  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 

การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
“ขอ  ๒๒  ทวิ  เมื่อปรากฏวา  ที่ราชพัสดุที่ เปนทางน้ําชลประทานตามพระราชบัญญัติ 

การชลประทานหลวง  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  แหงใดต้ืนเขินและผูใชที่ราชพัสดุคือกรมชลประทาน 
หรือกรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบทางน้ําชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล  บํารุงรักษา  และใชประโยชน  
เห็นสมควรขุดลอกเพื่อนําเอากรวด  หิน  ดิน  ทราย  ที่ทับถมอยูใตทางน้ําชลประทานที่ต้ืนเขินนั้น 
ข้ึนมาบนพื้นดิน  เพื่อปองกัน  หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลง  หรือน้ําทวม  โดยประสงค
จะนํากรวด  หิน  ดิน  ทรายที่ไดจากการขุดลอกนั้น  ไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก  ในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ  ในจังหวัดอื่นใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถาราคากรวด  หิน  ดิน  ทราย  ที่คณะกรรมการประเมินราคา
ตามขอ  ๒๑  ไดประเมินราคาไวมีราคาเกินกวาคาจาง  ผูรับจางตองจายเงินคากรวด  หิน  ดิน  ทราย  
สวนที่เกินใหแกทางราชการ  และใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นนําเงินสวนที่เกินสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
ในนามของกรมธนารักษ 

ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยสินที่ไดจากการขุดลอกเปนแร  ทรัพยากรไม  หรือวัตถุโบราณ  
จะตองแจงกรมธนารักษและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว  เพื่อรวมกันดําเนินการใหถูกตอง 
ตามกฎหมายตอไป” 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๔ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ  ๒๒  ตรี  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

“ขอ  ๒๒  ตรี  การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย 
ที่เกิดจากปญหาภัยแลง  หรือน้ําทวม  เมื่อไดรับอนุญาตใหใชไดแลว  หากผูใชที่ราชพัสดุจําเปนตองขุดดิน
ในที่ราชพัสดุเพื่อจัดทําเปนแหลงน้ําและประสงคจะนํากรวด  หิน  ดิน  ทราย  ที่ไดจากที่ราชพัสดุไปตีราคา
เปนคาจางในการขุดดิน  ใหดําเนินการตามความในขอ  ๒๒  ทวิ  โดยอนุโลม  แตกอนดําเนินการขุด  
จะตองมีการรังวัดตรวจสอบอาณาเขตที่ราชพัสดุใหถูกตอง  และใหกรมธนารักษ  หรือกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแลวแตกรณี  ตรวจแบบแปลน  แผนผังการจัดสราง
แหลงน้ําใหถูกตองและปลอดภัยกอน 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองขุดลอกแหลงน้ําหลังจากที่ไดมีการใชประโยชนแลว  และประสงค
จะนํากรวด  หิน  ดิน  ทราย  ที่ไดจากที่ราชพัสดุไปตีราคาเปนคาจางในการขุดลอก  ใหดําเนินการขออนญุาต  
โดยปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม” 

ขอ ๕ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ  ๒๒  จัตวา  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

“ขอ  ๒๒  จัตวา  ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนตามที่ไดรับแจงจากคณะรัฐมนตรีหรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผูวาราชการจังหวัด  ใหขุดลอกทางน้ําชลประทานตามขอ  ๒๒  ทวิ  
หรือขุดดินในที่ราชพัสดุที่อยูในอาณาเขตที่ผูใชประโยชนครอบครอง  ดูแล  บํารุงรักษาอยู  เพื่อจัดทํา
เปนแหลงน้ํา  หรือขุดลอกแหลงน้ําตามขอ  ๒๒  ตรี  เพื่อประโยชนในการปองกัน  หรือบรรเทาสาธารณภัย  
ที่เกิดจากปญหาภัยแลง  หรือน้ําทวม  ใหผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ  วาจางเพื่อดําเนินการดังกลาวไปพลางกอนแลวเสนอเรื่องใหอธิบดีกรมธนารักษ  หรือ
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่วาจาง” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ  ๒๒  เบญจ  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“ขอ  ๒๒  เบญจ  การดําเนินการวาจางขุดลอกทางน้ําชลประทาน  หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ
ตามระเบียบนี้  ผูใชที่ราชพัสดุจะตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการขุดลอก  หรือขุดดิน
ในที่ราชพัสดุและกําหนดเง่ือนไขใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหาย  และวางหลักประกัน 
ความเสียหายใด  ๆ  ที่อาจเกดิข้ึนตอผูวาจางหรือบุคคลภายนอก  จากการดําเนินการดังกลาวดวย 
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หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

เง่ือนไขตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม” 
ขอ ๗ ใหอธิบดีกรมธนารักษรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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Àπâ“ 14
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

°Æ°√–∑√«ß
«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ „™â

·≈–®—¥À“ª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ ·≈–¡“µ√“ ÒÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÒ¯

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ßÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°

(Ò) °Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÒ˘) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÒ¯

(Ú) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÚÒ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(Û) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÚı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(Ù) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˆ (æ.». ÚıÛ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(ı) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˜ (æ.». ÚıÛÒ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(ˆ) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛÛ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(˜) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯
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Àπâ“ 15
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

(¯) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ÒÚ (æ.». ÚıÛ˜) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(˘) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ÒÛ (æ.». ÚıÙÚ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

¢âÕ Ú „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

çºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞ ∑’Ë¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È

çºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’Ë‡ªìπºŸâª°§√Õß ¥Ÿ·≈ À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–„Àâ

À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¡’ ‘∑∏‘„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬

çÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘πé À¡“¬§«“¡«à“ Àπ—ß ◊Õ· ¥ß ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π ·≈–Àπ—ß ◊Õ ”§—≠

 ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

À¡«¥ Ò

°“√ª°§√Õß¥Ÿ·≈·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ Û „Àâ°√¡∏π“√—°…å®—¥∑”·≈–‡°Á∫√—°…“∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ß ‚¥¬„Àâ¡’√“¬°“√µ√ß°—∫

∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ ∑—Èßπ’È  ”À√—∫„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ °√¡∏π“√—°…å®–„™â∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

®—ßÀ«—¥∑’Ë∑”¢÷Èπµ“¡¢âÕ Ù (Ò) ‡ªìπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ß°Á‰¥â

∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ß·≈–∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥

·≈–„π∑–‡∫’¬π¥—ß°≈à“«„Àâ¡’·ºπ∑’Ë· ¥ß∑’Ëµ—Èß·≈–Õ“≥“‡¢µ¢Õß∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ¥â«¬

¢âÕ Ù „π°“√®—¥∑”∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ „Àâ°”Àπ¥Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¥—ßπ’È

(Ò) „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ°√¡∏π“√—°…å¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥∑” ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π ·≈–‡°Á∫√—°…“

∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ ·≈–¡’Õ”π“®„π°“√·°â‰¢∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥∑’Ë∑”¢÷Èπ„Àâ∂Ÿ°µâÕß

(Ú) „π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥∑” ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

·≈–‡°Á∫√—°…“∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ ·≈–¡’Õ”π“®„π°“√·°â‰¢∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥∑’Ë∑”¢÷Èπ

„Àâ∂Ÿ°µâÕß ·µà°“√·°â‰¢∑’Ë¡’º≈‡ªìπ°“√®”Àπà“¬√“¬°“√∑’Ë¥‘πÕÕ°®“°∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ ®–¥”‡π‘π°“√

‰¥â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√¡∏π“√—°…å·≈â«

292



Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

‡¡◊ËÕ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊Õ·°â‰¢√“¬°“√„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥·≈â«

„Àâ·®âß°√¡∏π“√—°…å‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊Õ·°â‰¢√“¬°“√„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ß„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ√ß°—π

°“√¥”‡π‘π°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß

°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ı ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„¥¬—ß‰¡à‰¥â ”√«®√“¬°“√‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „Àâ°√¡∏π“√—°…å À√◊Õ

 ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâ∑”°“√ ”√«® À√◊Õ·®âß„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“πºŸâ„™â

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ”√«®√“¬°“√‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ˆ „π°√≥’∑’Ë°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡„¥ª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„π∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ√◊Õ„π∑’Ë¥‘πÕ◊Ëπ „Àâ·®âß°√¡∏π“√—°…åÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπµ“¡·∫∫∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

ª≈Ÿ° √â“ß‡ √Á® ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„Àâπ”§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡“„™â∫—ß§—∫°—∫°“√¥—¥·ª≈ßÀ√◊ÕµàÕ‡µ‘¡Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë‡ªìπ

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–¡’¡Ÿ≈§à“¢Õß°“√¥—¥·ª≈ßÀ√◊ÕµàÕ‡µ‘¡‰¡àµË”°«à“Àπ÷Ëß· π∫“∑¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢âÕ ˜ ∂â“∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·ª≈ß„¥¬—ß‰¡à¡’Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π À√◊Õ¡’·≈â«·µà Ÿ≠À“¬

À√◊Õ™”√ÿ¥®π‰¡àÕ“®„™â°“√‰¥â À√◊Õ°√≥’∑’Ë¥‘π ÷́Ëß¡’ºŸâ¬°„Àâ∑“ß√“™°“√·≈–®”‡ªìπµâÕß¡’°“√·∫àß·¬°„Àâ

°√¡∏π“√—°…åÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷ËßÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫

∑’Ë¥‘π·ª≈ßπ—Èπ ∑—Èßπ’È µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ¯ °√≥’∑’Ë¡’°“√√—ß«—¥ °“√æ‘ Ÿ®πå Õ∫ «π°“√∑”ª√–‚¬™πå À√◊Õµ√«® Õ∫‡π◊ÈÕ∑’Ëµ“¡

ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ°√¡∏π“√—°…å√à«¡°—∫ºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‡ªìπºŸâπ”∑”°“√

 ”√«®√—ß«—¥ „Àâ∂âÕ¬§”µàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë √–«—ß™’È·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π·≈–≈ßπ“¡√—∫√Õß·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π

√«¡∑—Èß∑”§«“¡µ°≈ß„π°“√ Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈– Õ∫ «π‰°≈à‡°≈’Ë¬  à«π„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ ”π—°ß“π

∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘°“√¥—ß°≈à“«√à«¡°—∫À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“πª√–®”®—ßÀ«—¥

¢ÕßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„Àâ°√¡∏π“√—°…å À√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‡ªìπºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ√—ß«—¥ ¢Õ„Àâ

æ‘ Ÿ®πå Õ∫ «π°“√∑”ª√–‚¬™πå À√◊Õ¢Õ„Àâµ√«® Õ∫‡π◊ÈÕ∑’Ëµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß ∂â“ª√“°Ø«à“∑’Ë¥‘π ÷́Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’Õ“≥“‡¢µ

‡π◊ÈÕ∑’Ë À√◊Õ√“¬°“√Õ◊Ëπ„¥‰¡àµ√ßµ“¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀ≈—°∞“π∑“ß∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„Àâ°√¡∏π“√—°…åÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

¢âÕ ˘ „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ°√¡∏π“√—°…å‡ªìπºŸâ®—¥∑”∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∫—≠™’

§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–‡°Á∫√—°…“Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π‰«â„π∑’Ëª≈Õ¥¿—¬

 à«π„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâ®—¥∑”∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∫—≠™’

§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–‡°Á∫√—°…“Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π‚¥¬Ω“°§≈—ß

®—ßÀ«—¥‰«â„π≈—°…≥–À’∫ÀàÕ

∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∫—≠™’§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë

°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥

¢âÕ Ò „Àâ¡’°“√µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡∫Ÿ√≥å¢Õß∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∫—≠™’

§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ √«¡∑—Èßµ√«® Õ∫ ¿“æ¢ÕßÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π

´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë®—¥‡°Á∫‰«âÕ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èßµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ÒÒ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „Àâ°√¡∏π“√—°…å

¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√·∑π°√–∑√«ß°“√§≈—ß„π‡√◊ËÕß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¥”‡π‘π°“√„¥Ê µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬åµ≈Õ¥®π

°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(Ú) ¥”‡π‘π§¥’∑—Èß„π∑“ß·æàß·≈–∑“ßÕ“≠“‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–∑√—æ¬å ‘π„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß °√¡∏π“√—°…å®–¡Õ∫Õ”π“®„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√·∑π

‚¥¬ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®Õ“®¡Õ∫Õ”π“®µàÕ‰ª„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¥”‡π‘π°“√·∑πÕ’°™à«ßÀπ÷Ëß°Á‰¥â

¢âÕ ÒÚ §à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ Ù ¢âÕ ˜ ¢âÕ ¯ ·≈–¢âÕ ÒÒ

„Àâ®à“¬®“°ß∫ª√–¡“≥¢Õß°√¡∏π“√—°…å

¢âÕ ÒÛ °√≥’∑’Ë°√¡∏π“√—°…å À√◊ÕºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’ªí≠À“À√◊Õ‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥„πÀ¡«¥π’È „Àâ‡ πÕªí≠À“„Àâ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿæ‘®“√≥“

À¡«¥ Ú

°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ÒÙ ºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ëª√– ß§å®–¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√ ∂â“∑’Ë

√“™æ— ¥ÿπ—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å ·µà∂â“∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà„π

®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµàÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ æ√âÕ¡∑—Èß·®âß‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ„π°“√¢Õ„™â
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Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·≈â« „Àâ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å

·≈–„Àâ‡¢â“„™âª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰¥â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°°√¡∏π“√—°…å·≈â«

„Àâ°√¡∏π“√—°…åæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√

‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‚¥¬ºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµâÕß‡¢â“∑”ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë

¢ÕÕπÿ≠“µ¿“¬„π°”Àπ¥ “¡ªïπ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ ·≈–°√¡∏π“√—°…å®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë

°√¡∏π“√—°…å‡ÀÁπ ¡§«√°Á‰¥â

„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È‰¥â

‚¥¬‰¡àµâÕß∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å°àÕπ ·µà‡¡◊ËÕÕπÿ≠“µ„Àâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«·≈â« „Àâ·®âß„Àâ

°√¡∏π“√—°…å∑√“∫∑—π∑’

(Ò) °“√¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« „π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ·≈–‡√àß¥à«π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå

„π°“√ªÑÕß°—πÀ√◊Õ∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬

(Ú) °“√¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ°àÕ √â“ß∑’Ë∑”°“√À√◊Õ∫â“πæ—°À√◊Õ°‘®°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§µ“¡

À≈—°‡°≥±å∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥

¢âÕ Òı °√≥’∑’ËºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªìπÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞ ‡¡◊ËÕ°√¡∏π“√—°…å ‰¥â√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë

√“™æ— ¥ÿ À√◊Õ‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡·≈â« ·≈–®—¥ àß§”¢Õ„Àâ°√¡∏π“√—°…åÕπÿ≠“µ„Àââ

°√¡∏π“√—°…åπ”‡ πÕ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°àÕπ∑’Ë®–Õπÿ≠“µ„Àâ„™â

À√◊Õ„Àâ‡™à“µ“¡À¡«¥ Û

°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„ÀâÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „Àâ§”π÷ß∂÷ß«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√¥”‡π‘πß“π

À√◊Õ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π √“¬‰¥â·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥À“√“¬‰¥â¢ÕßºŸâ¢Õ„™â∑’Ë

√“™æ— ¥ÿ √«¡∑—Èßª√–‚¬™πå∑’Ë®–‡°‘¥·°à∑“ß√“™°“√‡ªìπ ”§—≠

¢âÕ Òˆ ‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¥â√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈â« „Àâæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µÀ√◊Õ„Àâ

§«“¡¬‘π¬Õ¡„Àâ·≈â«‡ √Á® ·≈–·®âß„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑√“∫ À√◊Õ àß„Àâ°√¡∏π“√—°…å ·≈â«·µà°√≥’

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ ‡«âπ·µà¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ „Àâ¢¬“¬°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«ÕÕ°‰ª‰¥â

·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ

‡¡◊ËÕ°√¡∏π“√—°…å ‰¥â√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®“°ºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ√◊Õ®“°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

„Àâ°√¡∏π“√—°…åæ‘®“√≥“§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«„Àâ·≈â«‡ √Á® ·≈–·®âß„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑√“∫

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ ‡«âπ·µà¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√„Àâ¢¬“¬°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«ÕÕ°‰ª‰¥â

·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ
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Àπâ“ 19
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

 ”À√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë®–µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°àÕπ

‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’¡µ‘ª√–°“√„¥·≈â« „Àâ°√¡∏π“√—°…å·®âß„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑√“∫¿“¬„π

 “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’¡µ‘

„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ À√◊Õ°“√„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡„Àâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß ·≈–ºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß°√¡∏π“√—°…å¬◊π¬—π∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ∑’ËµâÕß„™â

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√ „Àâ°√¡∏π“√—°…å‡ πÕªí≠À“∑’Ë‰¡àÕ“®∑”§«“¡µ°≈ß°—π‰¥â

æ√âÕ¡∑—Èß‡Àµÿº≈„Àâ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

¢âÕ Ò˜ °√≥’∑’ËºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿª√– ß§å®–‡ª≈’Ë¬π°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π∑“ß

√“™°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ·µ°µà“ß‰ª®“°∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ‰«â‡¥‘¡ ∂â“∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ—ÈßÕ¬Ÿà„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ∑”§«“¡

µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å À√◊Õ∂â“∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ—ÈßÕ¬Ÿà„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

¢âÕ Ò¯ „ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‚¥¬„ÀâºŸâ·∑π°√¡∏π“√—°…å

‡¢â“µ√«® Õ∫ ¿“æ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰¥â‡ªìπ§√—Èß§√“«„π√–¬–‡«≈“Õ—π§«√

„π°√≥’∑’ËºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡‘‰¥â¥Ÿ·≈·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ®π∑”„Àâ‡ÀÁπ‰¥â«à“®–‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥

§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ „Àâ°√¡∏π“√—°…å·®âß„ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—¥°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥‡æ◊ËÕ∫”√ÿß

√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ∂â“ºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«‰¡à®—¥°“√‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ °√¡∏π“√—°…å®–·®âß„Àâ

 àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ°Á‰¥â

¢âÕ Ò˘ °√≥’∑’ËºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿª√– ß§å®–√◊ÈÕ∂ÕπÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°Õ∏‘∫¥’°√¡∏π“√—°…å°àÕπ ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â√◊ÈÕ∂Õπ·≈â«„Àâ·®âß„Àâ

°√¡∏π“√—°…å∑√“∫

°“√√◊ÈÕ∂ÕπÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°

ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥°àÕπ ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â√◊ÈÕ∂Õπ·≈â«„Àâ·®âß∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥∑√“∫

¢âÕ Ú Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ√◊ÈÕ∂Õπ®“°Õ∏‘∫¥’

°√¡∏π“√—°…åÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ Ò˘ ¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë°àÕ √â“ß¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“¬’Ë ‘∫Àâ“ªï

(Ú) Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë™”√ÿ¥®π„™â„π√“™°“√‰¡à‰¥â

(Û) Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√≈—∫∑“ß∑À“√

(Ù) Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß‡¥‘¡‡æ◊ËÕª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß„À¡à∑¥·∑πµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫

ß∫ª√–¡“≥
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Àπâ“ 20
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

‡¡◊ËÕ‰¥â√◊ÈÕ∂ÕπÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ·®âß„Àâ°√¡∏π“√—°…åÀ√◊Õ ”π—°ß“π

∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥∑√“∫

¢âÕ ÚÒ „π°√≥’∑’ËÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë®–√◊ÈÕ∂Õπµ“¡¢âÕ Ò˘ À√◊Õ¢âÕ Ú ¡’≈—°…≥–

∑’Ë¬—ß¡’§ÿ≥§à“∑“ßª√–«—µ‘»“ µ√å »‘≈ª°√√¡ À√◊Õ ∂“ªíµ¬°√√¡∑’Ë§«√Õπÿ√—°…å‰«â À√◊Õ¡’ ¿“æ∑’Ë¬—ß„™â

ª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√µàÕ‰ª‰¥â °àÕπ·®âß¢ÕÕπÿ≠“µ√◊ÈÕ∂Õπµ“¡¢âÕ Ò˘ À√◊Õ°àÕπ∑”°“√√◊ÈÕ∂Õπ

µ“¡¢âÕ Ú ·≈â«·µà°√≥’ „ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡§π æ‘®“√≥“

‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπµ≈Õ¥®πªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπª√–°Õ∫°“√

æ‘®“√≥“¢ÕßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ÚÚ °“√®”Àπà“¬Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë®–∑”°“√√◊ÈÕ∂ÕπÀ√◊Õ°“√®”Àπà“¬«— ¥ÿ∑’Ë

√◊ÈÕ∂Õπ·≈â« À√◊Õ°“√®”Àπà“¬µâπ‰¡â ¥‘π À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¥â¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë

°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

∂â“®”‡ªìπ®–µâÕßπ”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥â¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à

∑“ß√“™°“√ À√◊Õ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ “∏“√≥°ÿ»≈ ®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°

°√¡∏π“√—°…åÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥°àÕπ ·≈â«·µà°√≥’ À≈—°‡°≥±å°“√Õπÿ≠“µ„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë

°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

‡ß‘π∑’Ë‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâπ” àß§≈—ß‡ªìπ√“¬‰¥â¢Õß°√¡∏π“√—°…å

°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µµ“¡«√√§ Õß„Àâπ”§«“¡„π¢âÕ Òˆ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ Û

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ÚÛ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë‰¡à‰¥â„™âª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√ À√◊Õ∑’Ë‰¡à‰¥â ß«π‰«â‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πå

„π∑“ß√“™°“√ ®–π”¡“®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬°“√®—¥„Àâ‡™à“ À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊Ëπ

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“°Á‰¥â

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß‡ªìπ°“√„Àâ‡™à“„π≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

(Ú) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™âª√–°Õ∫‡°…µ√°√√¡

(Û) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√‚¥¬¬°°√√¡ ‘∑∏‘ÏÕ“§“√∑’Ëª≈Ÿ° √â“ß„Àâ·°à°√–∑√«ß

°“√§≈—ß
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Àπâ“ 21
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

(Ù) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåÕ¬àà“ßÕ◊Ëπ

(ı) °“√„Àâ‡™à“Õ“§“√´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬«‘∏’®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“

°√¡∏π“√—°…å®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß

°“√„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‡æ◊ËÕæ“≥‘™¬°√√¡·≈–

Õÿµ “À°√√¡®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß

§≥–√—∞¡πµ√’

¢âÕ ÚÙ °“√®—¥„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ °“√„™â ‘∑∏‘µ“¡ —≠≠“‡™à“ ·≈–°“√∫Õ°‡≈‘° —≠≠“‡™à“

(Ò) „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡∏π“√—°…å

(Ú) „π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π

∑’ËºŸâ‡™à“„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ À√◊Õ°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™âª√–°Õ∫‡°…µ√°√√¡∑’Ë¡’°”Àπ¥‡«≈“‡°‘π “¡ªï

°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√‚¥¬¬°°√√¡ ‘∑∏‘ÏÕ“§“√∑’Ëª≈Ÿ° √â“ß„Àâ·°à°√–∑√«ß°“√§≈—ß

°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ À√◊Õ°“√„Àâ‡™à“Õ“§“√´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ®–µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°°√¡∏π“√—°…å°àÕπ

°“√®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µ≈Õ¥®π°“√„™â ‘∑∏‘

µ“¡ —≠≠“·≈–°“√∫Õ°‡≈‘° —≠≠“¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√¡∏π“√—°…å

¢âÕ Úı ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ß«π‰«â

·µà¬—ß‰¡à‰¥â„™âª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√ ®–π”¡“®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬°“√®—¥„Àâ‡™à“À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√®—¥∑”

 —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“°Á‰¥â ·µà®–µâÕß‡ªìπ°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå‡ªìπ°“√

™—Ë«§√“«

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß‡ªìπ°“√„Àâ‡™à“µ“¡¢âÕ ÚÛ (Ò) (Ú)

(Ù) ·≈– (ı) ·≈–®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ÕÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¥—ß°≈à“«

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå‚¥¬«‘∏’®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

¥—ß°≈à“« ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß

¢âÕ Úˆ °“√®—¥„Àâ‡™à“·≈–°“√®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“

„Àâ¥”‡π‘π°“√‚¥¬«‘∏’ª√–¡Ÿ≈µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥ ‡«âπ·µà„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È ®–¥”‡π‘π°“√

‚¥¬‰¡àµâÕß„™â«‘∏’ª√–¡Ÿ≈°Á‰¥â
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Àπâ“ 22
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

(Ò) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

(Ú) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™âª√–°Õ∫‡°…µ√°√√¡

(Û) °“√„Àâ√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ∑’Ë¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞«‘ “À°‘®

(Ù) °“√„ÀâÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ„™â¥”‡π‘πß“πµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

(ı) °“√„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πåµ“¡Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë

(ˆ) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ„™â„π°‘®°“√Õ—π‡ªìπ “∏“√≥°ÿ»≈∑’Ë‰¡à‰¥â¡ÿàßÀ“°”‰√

(˜) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„π∑“ß ß‡§√“–Àå¢â“√“™°“√À√◊Õ‡æ◊ËÕ «— ¥‘°“√¢Õß

¢â“√“™°“√

(¯) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿÕ¬à“ßÕ◊ËπÀ√◊Õ°“√®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑π„¥∑’Ë§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

‡ÀÁπ«à“‚¥¬ ¿“æ‰¡à‡À¡“– ¡∑’Ë®–∑”°“√ª√–¡Ÿ≈

„π°√≥’°“√‡™à“µ“¡ (ı) Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢

∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ Ú˜ ‡ß◊ËÕπ‰¢ —≠≠“‡™à“ √–¬–‡«≈“°“√‡™à“ °“√∫Õ°‡≈‘° —≠≠“‡™à“ ·≈–·∫∫ —≠≠“‡™à“

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

Õ—µ√“§à“‡™à“ §à“ª√—∫ ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡µà“ßÊ „π°“√®—¥„Àâ‡™à“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß

°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ Ú¯ °“√ª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√‡æ◊ËÕ¬°°√√¡ ‘∑∏‘Ï„Àâ·°à°√–∑√«ß°“√§≈—ß µâÕß„™â·∫∫·ª≈π

°“√°àÕ √â“ß∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥ À√◊Õ∑’Ë°√¡∏π“√—°…å„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â«

¢âÕ Ú˘ °√≥’∑’Ë —≠≠“‡™à“√–ß—∫‡æ√“–‡Àµÿ∑’ËºŸâ‡™à“µ“¬ À“°∑“¬“∑¢ÕßºŸâ‡™à“ª√– ß§å®–¢Õ‡™à“

·∑πµàÕ‰ªµ“¡ —≠≠“‡™à“‡¥‘¡ ®–Õπÿ≠“µ„Àâ∑“¬“∑π—Èπ‡ªìπºŸâ‡™à“µàÕ‰ª®π§√∫°”Àπ¥Õ“¬ÿ —≠≠“‡™à“‡¥‘¡

°Á‰¥â

¢âÕ Û √“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ÛÒ „Àâ√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’ ‘∑∏‘„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰¥â ‚¥¬¡‘µâÕß‡ ’¬§à“µÕ∫·∑π

µ“¡∫∑‡©æ“–°“≈ À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ √—∫¿“√–„π°“√‡ ’¬¿“…’‚√ß‡√◊Õπ·≈–∑’Ë¥‘π

¿“…’∫”√ÿß∑âÕß∑’ËÀ√◊Õ¿“…’Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·∑π°√–∑√«ß°“√§≈—ßµ—Èß·µà«—π∑’Ë‰¥â‡¢â“„™â

ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ‡ªìπµâπ‰ª ‚¥¬ àß‡ß‘π§à“¿“…’¥—ß°≈à“«„Àâ·°à°√¡∏π“√—°…å¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“

Õ¬à“ß™â“‰¡à‡°‘π ‘∫Àâ“«—π°àÕπ«—π ‘Èπ ÿ¥°”Àπ¥°“√™”√–§à“¿“…’π—Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª
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Àπâ“ 23
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

„π°√≥’∑’Ë¡‘‰¥â¡’°“√ àß‡ß‘π§à“¿“…’¥—ß°≈à“«„Àâ·°à°√¡∏π“√—°…å¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâ àß‡ß‘π§à“¿“…’æ√âÕ¡‡ß‘π‡æ‘Ë¡·≈–§à“ª√—∫ ”À√—∫§à“¿“…’∑’Ë§â“ß™”√– ∂â“¡’ „Àâ·°à°√¡∏π“√—°…å‚¥¬‡√Á«

¢âÕ ÛÚ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë à«π√“™°“√πÕ°®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“„π —ß°—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰¥â√—∫∫√‘®“§ ‚¥¬ºŸâ∫√‘®“§¡’‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ à«π√“™°“√π—Èπ¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå·≈–π”√“¬‰¥âÀ√◊Õ

º≈ª√–‚¬™πå®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«‰ª„™â®à“¬„π°‘®°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë√—∫∫√‘®“§

¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–π”√“¬‰¥âÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πå®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ‰ª„™â®à“¬

„π°‘®°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ‰¥âµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßºŸâ∫√‘®“§

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ÛÛ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß√—∞„π —ß°—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â√—∫∫√‘®“§À√◊Õ

‰¥â¡“‚¥¬ª√–°“√Õ◊Ëπ „Àâ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¥—ß°≈à“«¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–π”√“¬‰¥â

À√◊Õº≈ª√–‚¬™πå®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ‰ª„™â®à“¬„π°‘®°“√¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“π—Èπ‰¥âµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß

 ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“À√◊Õµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßºŸâ∫√‘®“§

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

À¡«¥ Ù

°“√ àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ÛÙ „ÀâºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡≈‘°„™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

(Ú) ¡‘‰¥â„™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

(Û) „™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰¡à§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

(Ù) „™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·µ°µà“ß‰ª®“°∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

(ı) ‡¢â“§√Õ∫§√Õß„™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‚¥¬¡‘‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ°àÕπ

(ˆ) ¡‘‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢°“√Õπÿ≠“µ∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥

„π°√≥’µ“¡ (Ò) „Àâ àß§◊π°√¡∏π“√—°…å¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‡≈‘°„™âª√–‚¬™πå „π∑’Ë

√“™æ— ¥ÿπ—Èπ

300



Àπâ“ 24
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

„π°√≥’µ“¡ (Ú) ∂÷ß (ˆ) „Àâ àß§◊π°√¡∏π“√—°…å¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π§√∫°”Àπ¥

 “¡ªï∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ „™âÀ√◊Õ§√Õ∫§√Õß À√◊Õπ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß®“°°√¡∏π“√—°…å „Àâ àß§◊π∑’Ë

√“™æ— ¥ÿπ—Èπ ·µà∂â“ºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¬—ß¡’§«“¡®”‡ªìπ®–µâÕß„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π∑“ß√“™°“√µàÕ‰ª

„Àâ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…åæ√âÕ¡∑—Èß™’È·®ß‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

§√∫°”Àπ¥Õπÿ≠“µ¥—ß°≈à“«

¢âÕ Ûı ‡¡◊ËÕ°√¡∏π“√—°…å ‰¥â·®âß„ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’ËµâÕß àß§◊πµ“¡¢âÕ ÛÙ

·≈–ºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡‘‰¥â ‚µâ·¬âß¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß °√¡∏π“√—°…åÕ“®æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ

„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ√“¬Õ◊Ëπ‡¢â“„™âÀ√◊Õ§√Õ∫§√Õß∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ·∑π ‚¥¬‰¡à®”µâÕß√Õ„ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ

 àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°àÕπ°Á‰¥â

‡¡◊ËÕ¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ À√◊Õ°“√„™âª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–‰¡à “¡“√∂

∑”§«“¡µ°≈ß‰¥â√–À«à“ßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°—∫°√¡∏π“√—°…å „Àâ°√¡∏π“√—°…å‡ πÕªí≠À“µàÕ§≥–°√√¡°“√

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

¢âÕ Ûˆ °“√ àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë¡’ºŸâ∫ÿ°√ÿ°À√◊ÕºŸâ≈–‡¡‘¥∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“« „ÀâºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¡’Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√°—∫ºŸâ∫ÿ°√ÿ°À√◊ÕºŸâ≈–‡¡‘¥°àÕπ àß§◊π ∑—Èßπ’È ‡«âπ·µà°√¡∏π“√—°…å®–æ‘®“√≥“‡ÀÁπ ¡§«√

·°â‰¢ªí≠À“‡Õß À√◊Õ·°â‰¢ªí≠À“√à«¡°—∫ºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿºŸâ àß§◊π  à«π√“™°“√Õ◊Ëπ À√◊ÕºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

∂â“ª√“°Ø«à“¡’§«“¡‡ ’¬À“¬ À√◊Õπà“®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬„¥Ê ·°à∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ÷́Ëß‡ªìπ°“√°√–∑”

‚¥¬®ß„® À√◊Õª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕÕ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊Õ¡’‡®µπ“∑ÿ®√‘µÀ√◊Õ°√–∑”°“√‚¥¬ª√“»®“°Õ”π“®

À√◊ÕπÕ°‡Àπ◊ÕÕ”π“®Àπâ“∑’Ë „Àâ°√¡∏π“√—°…åÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·®âß¢âÕ¡Ÿ≈°“√°√–∑”¥—ß°≈à“«

„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π¢ÕßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·≈–¥”‡π‘π°“√

‡√’¬°√âÕß„Àâ¡’°“√√—∫º‘¥∑“ß·æàßµàÕ‰ª

∫∑‡©æ“–°“≈

¢âÕ Û˜ ∫√√¥“√–‡∫’¬∫·≈–§” —Ëß∑’ËÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÒ˘)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÒ¯ „Àâ¡’º≈„™â∫—ß§—∫µàÕ‰ª‰¥â‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß

°—∫°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È

¢âÕ Û¯ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπª°§√Õß¥Ÿ·≈

À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå‚¥¬™Õ∫Õ¬Ÿà·≈â«°àÕπÀ√◊Õ„π«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ§ß„™âµàÕ‰ª‚¥¬‰¡àµâÕß¢Õ∑”

§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å „À¡à ·µà„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È
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Àπâ“ 25
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

¢âÕ Û˘ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ª°§√Õß¥Ÿ·≈À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå ‚¥¬™Õ∫

Õ¬Ÿà·≈â«°àÕπÀ√◊Õ„π«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫ ·≈–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ§à“µÕ∫·∑π°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¡“°àÕπ „Àâ·®âß¢Õ∑”§«“¡µ°≈ß‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«°—∫°√¡∏π“√—°…å¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬

·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫ ·≈–À“°æâπ°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«·≈â«‚¥¬‰¡à¡’°“√·®âß

¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°Á„Àâ ‘∑∏‘°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“« ‘Èπ ÿ¥≈ß

‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „Àâ°√¡∏π“√—°…åæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„Àâ√—∞«‘ “À°‘®„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¥—ß°≈à“«‚¥¬‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“µÕ∫·∑πµàÕ‰ª‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¡§«√ ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ·≈â«

„Àâ√—∞«‘ “À°‘®π—ÈπªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„Àâ√—∞«‘ “À°‘®„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

·≈–«√√§ Õß „Àâ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙı

 ¡§‘¥  ®“µÿ»√’æ‘∑—°…å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’

°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ „™â ·≈–®—¥À“ª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°Æ°√–∑√«ßÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÒ¯ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫°“√·∫àß à«π√“™°“√

¢Õß°√¡∏π“√—°…å °√–∑√«ß°“√§≈—ß ·≈–‡æ◊ËÕ°√–®“¬Õ”π“®„Àâ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช 

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความในขอ  ๒๕  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๕ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไว 
แตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ  จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได  แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการชั่วคราว 

การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่งตองเปนการใหเชาตามขอ  ๒๓  (๑)  (๒)  
(๔)  หรือ  (๕)  และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว 

การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุก  อาจดําเนินการจัดใหเชาในระยะยาวตามขอ  ๒๓  
(๑)  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  ได  ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งกอน 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึง่  
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาว  และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ทนง  พิทยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ปรากฏวา  ไดมีประชาชนบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
ท่ีกระทรวง   ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ  
รัฐบาลจึงมีนโยบายแกปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ  โดยใหกรมธนารักษนําท่ีราชพัสดุท่ีถูกบุกรุกไปจัดให
ประชาชนเชา  สมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับท่ีราชพัสด ุ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา    ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช 

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.  ๒๕๑๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหแกไขคําวา  “สํานักงานธนารักษจังหวัด”  ในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  
และขอ  ๒๐  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เปนคําวา  “สํานักงานธนารักษพื้นที่” 

ขอ  ๒  ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๖  ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนที่ราชพัสดุไมวา
จะปลูกสรางในที่ดินซ่ึงเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น  ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษ
พื้นที่ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ  เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปน
ที่ราชพัสดุ  และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารไมตํ่ากวาหนึ่งลานบาทดวย  โดยอนุโลม” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๑๑  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
และใหใชความตอไปนี้แทน 
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หนา    ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

“ขอ  ๑๑  เพื่อประโยชนในการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์  รวมทั้งการปกครอง  ดูแล  และบํารุงรักษา
ที่ราชพัสดุ  ใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) รับโอนอสังหาริมทรัพยในนามกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์  รวมทั้งดําเนินการใด   ๆ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินคดีแพง  คดีอาญา  คดีปกครอง  และคดีอื่น  ๆ  เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและทรัพยสินในที่
ราชพัสดุ” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๒  คาธรรมเนยีมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ  ๔  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๑๑  
ใหจายจากเงินงบประมาณของกรมธนารักษ  ยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตาม 
ขอ  ๑๑  (๒)  เฉพาะกรณีที่เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการหารายไดและผลประโยชนของผูใช 
ที่ราชพัสดุที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชน
ในที่ราชพัสดุ  และนํารายไดที่ไดรับไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน  ใหผูใช 
ที่ราชพัสดุนั้นเปนผูจายคาธรรมเนียมและคาใชจายเอง” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๔  ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ 
ถาที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ  แตถาที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยูใน
จังหวัดอื่น  ใหย่ืนคําขอใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพื้นที่  พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนใน
การขอใชที่ราชพัสดุนั้น  โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด  และใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ  โดยจะเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารกัษแลว 

ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการได
ตามความจําเปน  โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาต
ภายในกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต  และกรมธนารักษจะกําหนดเง่ือนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ
เห็นสมควรก็ได 
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หนา    ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได  
โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน  แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว  ใหสํานักงาน 
ธนารักษพื้นที่แจงใหกรมธนารักษทราบทันที 

(๑) การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว  ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชน
ในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตาม
หลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของขอ  ๑๖  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๖  เมื่อสํานักงานธนารักษพื้นที่ไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว  ใหเสนอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาใหความยินยอมใหแลวเสร็จ  และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ  หรือสงใหกรมธนารักษ 
ตามขอ  ๑๔  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวออกไปได  แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุ  หรือจากสํานักงานธนารักษ
พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จและแจงใหผูขอใช
ที่ราชพัสดุหรือธนารักษพื้นที่ทราบ  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับ
แจงจากธนารักษพื้นที่  เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได  แตตองไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับแจงจากธนารักษพื้นที่” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๗  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๗  กรณีผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
อยางอื่นแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม  ใหนําความในขอ  ๑๔  และขอ  ๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๙  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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หนา    ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

“ขอ  ๑๙  กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร  ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน  และเมื่อไดร้ือถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ 

การร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น  ตองไดรับอนุญาตจาก 
ผูวาราชการจังหวัดกอน  และเมื่อไดร้ือถอนแลวใหแจงสํานักงานธนารักษพื้นที่ทราบ 

การอนุญาตตามวรรคสอง  ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่เปนผูอนุญาต
แทนก็ได” 

ขอ ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ  ๒๒  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ  
หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล  จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ
หรือธนารักษพื้นที่  แลวแตกรณี  หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๔  การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ  การใชสิทธิตามสัญญาเชา  การบอกเลิกสัญญาเชา   
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา  การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน  และ
การบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน  ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  
ธนารักษพื้นที่  หรือผูใชที่ราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได” 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ  ๓๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บาํรุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีตาม  (๒)  ถึง  (๖)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสองป
ที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง  หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น  
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หนา    ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  ใหทําความตกลง
กับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดอนุญาต
ดังกลาว” 

ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๓๖  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๓๖  การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือผูละเมิดที่ราชพัสดุดังกลาว  ใหผูใชที่ราชพัสดุ 
มีหนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน  ทั้งนี้  เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควร
แกไขปญหาเอง  หรือแกไขปญหารวมกับผูใชที่ราชพัสดุผูสงคืน  สวนราชการอื่น  หรือผูเกี่ยวของ 

ในกรณีที่กรมธนารักษดําเนินการตามวรรคหนึ่งเอง  ใหผูใชที่ราชพัสดุรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการไดมา  หลักฐานการเขาครอบครอง  การใชประโยชนของผูบุกรุกหรือผูละเมิด  
หรือหลักฐานอื่น  ๆ  ใหแกกรมธนารักษ 

ถาปรากฏวามีความเสียหายหรือนาจะเกิดความเสียหายใด  ๆ  แกที่ราชพัสดุซ่ึงเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  หรือมีเจตนาทุจริต  หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  ใหกรมธนารักษแจงขอมูลการกระทําดังกลาวแกหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุ  เพื่อดําเนินการทางวินัยและเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงตอไป  
และในกรณีที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยูในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหแจงผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบ
ดวย” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หนา    ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ  
กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กําหนดใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเปนสวนราชการในกรมธนารักษ   
ซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของอธิบดีกรมธนารักษ  โดยไมมีสํานักงานธนารักษจังหวัด  ทําใหผูวาราชการจังหวัด 
ไมสามารถมอบอํานาจใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได  จึงขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน  ประกอบกับสถานการณในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไป
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
ใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการของกรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง  และเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 
 
 
 

            กฎกระทรวง 
         วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา 

                                       ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๔) 

                                                                        พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.  ๒๕๑๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๖/๑  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 “ขอ  ๑๖/๑  กรณีที่ผู ใชที่ราชพัสดุมีเหตุผลและความจําเปนในการใชที่ราชพัสดุ 
เพื่อประโยชนแกการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหถือวาเปนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน 
ในทางราชการตามที่ไดรับอนุญาตไวแตเดิม” 

 ขอ  ๒  ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสามของขอ  ๑๘  แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 “ใหผูใชที่ราชพัสดุจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองหรือใชประโยชนตอกรมธนารักษภายในเดือนสิงหาคมของ
ทุกป  ตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด” 

 ขอ  ๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๒๕/๑  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
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หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 “ขอ  ๒๕/๑  ที่ราชพัสดุที่กระทรวง  ทบวง  กรม  สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทาง
ราชการ  จะนํามาจัดหาประโยชนเพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได  ทั้งนี้  การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา 
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  นั้น  แลวแตกรณีสําหรับการ
จัดหาประโยชนโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาจะตองไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย 

 ที่ราชพัสดุที่ใชประโยชนเปนสนามบินในความครอบครองหรือใชประโยชนของสวน
ราชการ  และยังไมไดใหบริษัททาอากาศยานไทย  จํากัด  (มหาชน)  ใชประโยชนเพื่อดําเนินกิจการทา
อากาศยานจะนํามาจัดหาประโยชนในกิจการดังกลาวหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทาอากาศยาน  
และสวนราชการที่ครอบครองหรือใชประโยชนไดใชประโยชนรวมกัน  โดยการจัดใหเชาหรือโดย
วิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได  ทั้งนี้  การจัดหาประโยชนโดยการ 
จัดใหเชาจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากสวนราชการนั้น  สําหรับการจัดหาประโยชน
โดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาจะตองได รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย” 

 ขอ  ๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๓๒  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๓๒  ที่ราชพัสดุที่สวนราชการไดรับบริจาค  โดยผูบริจาคมีเง่ือนไขใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของสวนราชการนั้น   ใหสวนราชการที่ไดรับบริจาคดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ   
และนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนั้นไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นไดตาม
วัตถุประสงคของผูบริจาค” 

 ขอ  ๕  ใหยกเลิกขอ  ๓๓  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 ขอ  ๖  ใหยกเลิกความในขอ  ๓๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
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หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

โดยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๓๔  ใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุ  ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) เลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุ 

 (๒) มิไดใชประโยชนที่ราชพัสดุตามที่ไดรับอนุญาต 

 (๓) ใชประโยชนที่ราชพัสดุไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต 

 (๔) ใชประโยชนที่ราชพัสดุแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต 

 (๕) เขาครอบครองใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน 

 (๖) มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษกําหนด 

 (๗) เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหสงคืนตามเหตุผลจากการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ 

ตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  หรือจากการพิจารณารายงานตามขอ  ๑๘  วรรคสาม  ของผูใชที่ราชพัสดุแลวเห็นวา  

มีที่วาง  หรือมีการใชประโยชนไมเหมาะสม  หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ  และที่ดินนั้น

สามารถนํามาใชประโยชนตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวา 

 ในกรณีตาม  (๑)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกใชประโยชน 

ในที่ราชพัสดุนั้น 

 ในกรณีตาม  (๒)  ถึง  (๖)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด

สองปที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง  หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืน 

ที่ราชพัสดุนั้น  แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  

ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ครบกําหนดอนุญาตดังกลาว 

 ในกรณีตาม  (๗)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับแจง 

จากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น  แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุ 

เพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผล 

และความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษ  และใหกรมธนารักษเสนอ

เร่ืองใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณา” 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ขอ  ๗  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๓๕  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๓๕  เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุที่ตองสงคืน 
ตามขอ  ๓๔  และผูใชที่ราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  กรมธนารักษ 
อาจพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน  หรือนํามาดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวา  โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราชพัสดุ
นั้นสงคืนที่ราชพัสดุกอนก็ได” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

          กรณ  จาติกวณิช 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปจจุบันมีท่ีราชพัสดุท่ีสวนราชการ
สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชน  สมควรจะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่น  หรือเม่ือมีการตรวจสอบที่ราชพัสดุแลวพบวามีท่ีวาง  หรือมีการใชประโยชน         
โดยไมเหมาะสม  หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ  อันเปนเหตุใหการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ        
ไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสมควรใหสงคืนกรมธนารักษเพ่ือนําไปใชประโยชนในทางราชการตาม 
นโยบายรัฐบาล  และภารกิจอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีความคุมคากวาตอไป  ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดกําหนดใหใชท่ีราชพัสดุเพ่ือจัดสวัสดิการ            
ภายในสวนราชการได  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไดบัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลมีอํานาจ
ในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชนในที่ราชพัสดุไดเองสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ       
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใหมีการใชประโยชน        
ในที่ราชพัสดุเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา  ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังตอไปนี้ 
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
(๒) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
(๔) ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ 

ยาเสพติด 
(๕) ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น 
(๖) กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใด  ๆ  อันนาจะ

กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
(๘) เกี่ยวของกับการคาประเวณี 
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หนา  ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตรหรือรวมกลุม อันเปนการสรางความ
เดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

ขอ ๒ ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษากําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตรุนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หนา  ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหนักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดควำมประพฤตขิองนกัเรียนและนักศกึษำ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๖๔  แห่งพระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมใน  (๖)  และ  (๗)  ของข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดควำมประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๖) ก่อเหตุทะเลำะวิวำท  ท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่น  เตรียมกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ  อันน่ำจะ
ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน   หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม 
เพื่อกระท ำกำรดังกล่ำว 

(๗) แสดงพฤติกรรมทำงชู้สำวอันไม่เหมำะสม  กระท ำกำรลำมกอนำจำร  แต่งกำยล่อแหลม
หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ  หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษำไม่เรียบร้อย” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมใน  (๙)  ของข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดควำมประพฤติ 
ของนักเรียนและนักศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๙) เที่ยวเตร่นอกสถำนที่พัก  รวมกลุ่ม  หรือมั่วสุมอันเป็นกำรสร้ำงควำมเดือดร้อน 
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  14  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่กฎกระทรวงก ำหนดควำมประพฤติ 
ของนักเรียนและนักศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกำรก ำหนด 
ควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น   เพ่ือส่งเสริมควำมประพฤติของนักเรียน 
และนักศึกษำที่เหมำะสม  มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษำ  
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒
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 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยการกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๘๓  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ. ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้ 

ตอขาราชการดวยกัน  หรือผูรวมปฏิบัติราชการ   ไมวาจะเกิดข้ึนในหรือนอกสถานที่ราชการ   

โดยผูถูกกระทํามิไดยินยอมตอการกระทํานั้น  หรือทําใหผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญ  ถือวาเปน 

การกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ตามมาตรา  ๘๓  (๘) 

(๑) กระทําการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอไปในทางเพศ  เชน  การจูบ  การโอบกอด  

การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง  เปนตน 

(๒) กระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ  เชน  วิพากษวิจารณรางกาย  พูดหยอกลอ  พูดหยาบคาย  

เปนตน 

(๓) กระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ  เชน  การใชสายตาลวนลาม  การทําสัญญาณ

หรือสัญลักษณใด ๆ  เปนตน 
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 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) การแสดงหรือส่ือสารดวยวิธีการใด ๆ  ที่สอไปในทางเพศ  เชน  แสดงรูปลามกอนาจาร  

สงจดหมาย  ขอความ  หรือการส่ือสารรูปแบบอื่น  เปนตน 

(๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศ   ซ่ึงผู ถูกกระทํา  ไมพึงประสงคหรือ

เดือดรอนรําคาญ 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 
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 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๓  (๘)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑  บัญญัติวาขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใด 
อันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดใน  กฎ  ก.พ.  สมควรกําหนดหลักเกณฑการกระทํา
การอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น   

“อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังดวย 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา  แตไมรวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๒ การรองทุกขคําส่ังใหออกจากราชการ  ใหรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  ภายในสามสิบวันนับ

แตวันไดรับแจงคําส่ัง  โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยการอุทธรณและ

การพิจารณาอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓ การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา

หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 

กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๔ เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีกรณีรองทุกขตามขอ  ๓  และแสดงความประสงคที่จะ
ปรึกษาหารือ  รับฟงหรือสอบถามกับผูบังคับบัญชา  ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟงหรือ
สอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นตน 

ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือ
ไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ  หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใด ๆ  หรือดําเนินการแลวแตไมเปนที่
พอใจ  ก็ใหรองทุกขตามขอ  ๕  

ขอ ๕ การรองทุกข  ใหทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  
ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข  และให 
รองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นรองทุกขแทนไมได 

หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อ  ที่อยู  และตําแหนงของผูรองทุกข  และตองประกอบดวย
สาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา  หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางใด   
และความประสงคของการรองทุกข 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นการพิจารณา  ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือรองทุกข  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  โดยย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  กอนเร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข 

ขอ ๖ การรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ  ย่ืนหรือสงที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง   

การรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน  ก.ค.ศ.  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  
พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับโดยย่ืนหรือสงที่สํานักงาน  ก.ค.ศ. 

ผู รองทุกขจะ ย่ืนหรือสงหนังสือร องทุกขพรอมกับสํา เนารับรองถูกตองหนึ่ งฉบับ 
ผานผูบังคับบัญชาหรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขก็ได  และใหผูบังคับบัญชานั้น
ดําเนินการตามขอ  ๑๑   

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมาย่ืนเอง  ใหผูรับออกใบรับ  พรอมทั้งประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไวเปนหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือ 
ตามหลักฐานดังกลาวเปนวันย่ืนหนังสือรองทุกข 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก
เปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ  เปนวันสง
หนังสือรองทุกข 

เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว  ผูรองทุกขจะย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขหรือ 
เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได  
โดยย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณ ี

ขอ ๗ การรองทุกขสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ เหตุรองทุกข เกิดจากนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี  เลขาธิการ   หรือคําส่ัง 
ของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังการตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือกรณีเหตุรองทุกขเกิดจาก
การถูกส่ังพักราชการตามมาตรา  ๑๐๓  ใหรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) ในกรณีที่ เหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาต้ังแตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลงมา  ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
เปนผูพิจารณา 

ขอ ๘ การรองทุกขสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิไดสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ เหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง   
หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังการตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือกรณีเหตุรองทุกข 
เกิดจากการถูกส่ังพักราชการตามมาตรา  ๑๐๓  ใหรองทกุขตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  อธิการบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา  ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  และให  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  เปนผูพิจารณา 

ขอ ๙ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข   
ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
(๒) มีสวนไดเสียในเร่ืองที่รองทุกข 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข 

(๔) เปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา

กับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 

การคัดคานอนุกรรมการหรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปน

เหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกข  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง  อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัว 

ไมรวมพิจารณาเรื่ องรองทุกขนั้นก็ได   ถาอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว   

ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูนอกจากผูถูกคัดคานพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการ

คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวม

พิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  เวนแตจะพิจารณาเห็นวาการใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณา

เร่ืองรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนย่ิงกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะให

อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป  จะขอถอน

เร่ืองรองทุกขกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จส้ินก็ได  

โดยทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  และเมื่อไดถอนเร่ือง

รองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนอันระงับ 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ  ๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา  หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือสํานักงาน  

ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ 

แหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นสงเอกสารหรือ

หลักฐานที่เกี่ยวของโดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต

วันไดรับหนังสือ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาได รับหนังสือรองทุกขที่ได ย่ืนหรือสงตามขอ   ๖   วรรคสาม   

ใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบังคับบัญชาผู เปนเหตุแหงการ 

รองทุกขภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขแลว  หรือกรณีที่ผูรองทุกข

ไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขโดยตรงตามขอ  ๖  วรรคสาม  

ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสาร 

หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ  โดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  ไปยังประธาน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  

หรือหัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือประธาน  ก.ค.ศ.  

แลวแตกรณี  ภายในเจ็ดวันทําการนับแตไดรับหนังสือรองทุกข 

ขอ ๑๒ การพิจารณาเรื่องรองทุกข  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณา

ถึงเหตุแหงการไมไดรับความเปนธรรมหรือเหตุแหงความคับของใจเนื่องจากการกระทําของ

ผูบังคับบัญชาหรือเหตุแหงการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  และในกรณีจําเปนและสมควร

อาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หนวยงานอื่นของรัฐ   หางหุนสวน   บริษัท   หรือบุคคลใด ๆ  หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือชี้แจง

ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หาก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  

พิจารณาเห็นวา  การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข  จะให 

งดแถลงการณดวยวาจาก็ได   

ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปน

เหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลง  หรือมอบหมายเปนหนังสือให

ขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงตอที่ประชุมคร้ังนั้นก็ได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี  

และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูแทน 

เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

ขอ ๑๓ ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข 

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหรือหลักฐานตามขอ  ๑๑  
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หรือขอ  ๑๒  แลวแตกรณี  แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  ใหขยาย

เวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวันและใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน  แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนด

มาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุม 

ขอ ๑๔ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขแลว 

(๑) ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม  หรือเหตุแหงความคับของใจ  หรือการ

แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกข

โดยชอบดวยกฎหมายแลวใหมีมติยกคํารองทุกข 

(๒) ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรมหรือเหตุแหงความคับของใจหรือการแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกขโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย  ใหมีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ  หรือใหขอแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อให

ผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

(๓) ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี

ความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

(๔) ถาเห็นวาการรองทุกขไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ  ๕  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง   

ขอ  ๗  หรือขอ  ๘  ใหมีมติไมรับคํารองทุกข 

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง  ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงาน 

การประชุมดวย 

ขอ ๑๕ มติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ตามขอ  ๑๔  ใหเปนที่สุด 

ขอ ๑๖ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดมีมติเปนประการใดแลว  ใหผูมี

อํานาจตามมาตรา  ๕๓  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีที่มีเหตุผล
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุมเสียกอนก็ได  และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติ

ดังกลาวแลว  ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

ขอ ๑๗ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตน  ใหนับวันถัดจากวันแรก

แหงเวลานั้นเปนวันเ ร่ิมนับระยะเวลา   สวนเวลาสิ้นสุด   ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ

วันหยุดราชการ  ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังใหออก
จากราชการ   หรือเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ   เนื่องจากการกระทําของ
ผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก .ค.ศ.   
จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
วาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมใิหเกี่ยวของกบัยาเสพติด  

พ.ศ. 2542 
------------------------------- 

 
    โดยที่ปรากฏวา ในปจจุบันเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนรวมในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เพิ่มขึ้น   อันเปนมูลเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลไมบรรลุ
วัตถุประสงค  จําเปนตองกําหนดมาตรการวางแนวทางการปฏิบัติตนขั้นตนของเจาหนาที่ของรัฐ  โดยมิใหเขาไป
ชวยเหลือหรือรับความชวยเหลือหรือคบคาสมาคมกับบุคคลซึ่งมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด อันจะเปนวิธีการ
ปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนรวมในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
                      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8)      แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
                    ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    วาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิให
เกี่ยวของกับยาเสพติด พ.ศ 2542" 
                           ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                           ขอ 3 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ   เพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามระเบียบนี้ 
                           ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
                                       "ยาเสพติด" หมายความวา ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ   และวัตถุออก
ฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 
                                    "ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" หมายความวา การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
                 "กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด" หมายความวา กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ    กฎหมายวา
ดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท และกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
                "เกี่ยวของกับยาเสพติด" หมายความวา พฤติการณซ่ึงพิจารณาจากขอมูล   หรือขาวสารหรือ
พยานหลักฐานใด ๆ แลวมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต  นําเขา  สงออก    จําหนาย
หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดอันเปนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไวใน
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ครอบครอง ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดอันเปนความผิดตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
                   "ป.ป.ส." หมายความวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกฎหมาย วา
ดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
                    "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลหรือขาวสารการกระทําที่
เกี่ยวของกับยาเสพติดประจํากรุงเทพมหานครหรือประจําภาคตาง ๆ แลวแตกรณี 
       "เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา   ขาราชการ   พนักงาน     หรือลูกจางของราชการ
สวนกลางราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน และใหหมายความความถึงเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย 
 

หมวดที่ 1 
การปองกันเจาหนาท่ีของรัฐมิใหเก่ียวของกับยาเสพตดิ 

 
   ขอ 5 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ   รณรงคใหขาวสารเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด  การดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดตลอดถึงโทษอาญาในความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด   ทั้งนี้  เพื่อเปนการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิให เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
            ขอ 6 ใหกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงาน ป.ป.ส.   สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ   กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ    และสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ ป.ป.ส.  ดําเนินการจัดใหมีระบบขาวและ
ศูนยรับแจงขาวเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกีย่วของกับยาเสพติด  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ ป.ป.ส. 
    ขอ 7 เพื่อเปนการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด    ใหสํานักงาน ป.ป.ส. มี
หนาที่  ดังนี้ 
                               (1) ขอความรวมมือจากสื่อมวลชนในการเสนอขาวสารที่เปนการชมเชยเจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึง
มีหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐซึ่งชวยเหลือ หรือสนับสนุน
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเพสติด ซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีผลงาน
ดีเดน 
                                       (2) สงเสริมและสนับสนุนใหส่ือมวลชนหรือประชาชนสอดสอง  หรือแจงการกระทํา
เกี่ยวของกับยาเสพติดของเจาหนาที่ของรัฐ 
                                       (3) จัดใหมีสถานที่หรือศูนยรับแจงขอมูลหรือขาวสาร  เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
กับยาเสพติดอยางเพียงพอ 
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                                (4) ชวยเหลือและสนับสนุนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ  ในการ
ดําเนินการตามขอ 5 และขอ 6 

หมวด 2 
คณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลหรือ 

ขาวสารการกระทําท่ีเก่ียวของกับยาเสพตดิ  
 

    ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลหรือขาวสารการกระทําที่เกี่ยวของกับยาเสพติด    ประจํา
กรุงเทพมหานคร  คณะหนึ่ง และคณะกรรมการประจําภาค    อันไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคใต ภาคละหนึ่งคณะ  
    ใหนายกรัฐมนตรี  โดยคําแนะนําของ ป.ป.ส.  ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแตละ 
คณะกรรมการ 
                ขอ 9 ใหคณะกรรมการประจํากรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกองบัญชาการทหารสูงสุด ผูแทนกรมพระธรรมนูญ ผูแทน
กองบัญชาการ  ตํารวจนครบาล  ผูแทนกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  และผูแทนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  ตามความเหมาะสมของกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของ ป.ป.ส. จํานวนไม เกินสามคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการกองปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงาน ป.ป.ส. เปนกรรมการและเลขานุการ 
                  ใหคณะกรรมการประจําภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต   แตละภาค
ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกองทัพบก 
ผูแทนกองทัพเรือ   ผูแทนกองทัพอากาศ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ผูแทนตํารวจภูธรภาค และ
ผูแทนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามความเหมาะสมของแตละภาค   ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ ป.ป.ส.จํานวนไมเกินสามคนในแตละคณะกรรมการ   เปนกรรมการ    และให
ผูอํานวยการศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําภาค  สํานักงาน ป.ป.ส. เปนกรรมการและเลขานุการ 
              ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ 
    ขอ 10 การประชุมของคระกรรมการตองมีกรรมการประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม 
                      การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก   กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน      ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
                ขอ 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
                                        (1) พิจารณากรณีที่มีการกลาวหารองเรียนหรือขอมูลหรือขาวสารที่ไดรับจากแหลงขาวเพื่อ
วินิจฉัยเบื้องตน  การกระทําที่เกี่ยวของกับยาเสพติดของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งแสวงหาขอมูลหรือขาวสารในเรื่อง
ดังกลาวเพิ่มเติม 

361



 4

                                        (2) ติดตามการดําเนินการของผูบังคับบัญชาตอเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับยาเสพติด  เพื่อ
รายงานไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. 
                   ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหผูที่เกี่ยวของใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 
 

หมวด 3 
การดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับยาเสพตดิ 

  
(1) ขอ 12 เจาหนาที่ของรัฐผูใด 
           (1) สนับสนุนหรือชวยเหลือผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด    โดยรูหรือควรจะไดรูวาผูนั้น

เกี่ยวของกับยาเสพติด 
          (2) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ  เพื่อประโยชนหรือ

ให คว ามสะดวกแก ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกับย า เสพติ ดโดยรู ห รือควรจะได รู ว า ผู นั้ น เ กี่ ย วข อ งกั บย า เสพติ ด 
                                         (3) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด   โดยรูหรือควรจะ
ไดรูวาผูนั้นเกี่ยวของกับยาเสพติด 

           (4) คบคาสมาคมเปนอาจิณกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด  โดยรูหรือควรจะรูวาผูนั้นเกี่ยวของ
กับยาเสพติด 

            (5) เปนผูประกันผูตองหาหรือจําเลยโดยใชหลักทรัพยหรือสถานะการเปนเจาหนาที่ของ
รัฐ ในชั้นพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหาผลิตนําเขา สงออก 
จําหนาย  หรือมีไวในครอบครอง เพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด หรือในขอหามีไวในครอบครอง  ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์    ใน
ประเภท 1 หรือประเภท  2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท 

ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐนั้นเกี่ยวของกับยาเสพติด เวนแตการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐนั้น   การ
กระทํากับบุคคลซึ่งเปนสามีหรือภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ ของเจาหนาที่ของรัฐนั้น 
   ขอ 13 เมื่อมีการกลาวหารองเรียนหรือมีพฤติการณปรากฏแกคณกรรมการวา    เจาหนาที่ของรัฐผูใด
เกี่ยวของกับยาเสพติด ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยในเบื้องตนกอนวา     เร่ืองที่กลาวหารองเรียนหรือพฤติการณ
นั้นมีมูลเพียงพอที่จะเสนอใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการตามขอ 15 ไดหรือไม 
                                         ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยในเบื้องตนแลววาเรื่องที่กลาวหารองเรียนหรือพฤติการณ
นั้น มีมูลเพียงพอ ก็ใหแจงไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดวินิจฉัยนั้น    เพื่อใหเลขาธิการป.ป.ส. 
แจ งไปยั ง ผู บั งคับบัญชา  ของ เจ าหน าที่ ของรั ฐที่ เ กี่ ย วของทราบภายในสิบวัน  นับแต วันที่ ได รับแจ ง 
   ขอ 14 ใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับสอดสอง ดูแล     หรือปองกันมิใหเจาหนาที่
ของรัฐเกี่ยวของกับยาเสพติด 
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    ขอ 15 เมื่อมีการกลาวหารองเรียนหรือกรณีเปนที่สงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐใดเกี่ยวของกับยาเสพติด 
หรือเมื่อไดรับแจงตามขอ 13 ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ทันที 

           ในกรณีที่มีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนกอนการดําเนินการทางวินัย   เพื่อพิจารณา
วากรณีมีมูลควร กลาวหาเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวของกับยาเสพติดหรือไม  ใหผูสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนนั้นขอ
ขอมูลหรือขาวสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ จากคณะกรรมการนั้นดวย 

          ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาเบื้องตนแลว        มีคําสั่งใหยุติเร่ืองหรือส่ังใหดําเนินการ
ทางวินัย   ใหผูบังคับบัญชาแจงใหคณะกรรมการนั้นทราบภายในสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่ง   เพื่อใหคณะกรรมการ
รายงานตอไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. 

ขอ 16 ในกรณีที่มีการดําเนินการทางวินัย   เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับแจงผลการสอบสวนทางวินัยจาก 
คณะกรรมการสอบสวนแล ว  ต องพิ จ ารณาดํ า เนินการตามอํ านาจหน าที่ ต อไปโดย เร็ ว 
                                         เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ไมวาจะลงโทษหรือไม ก็ตามตองแจงให
คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งเพื่อใหคณะกรรมการรายงานตอไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. 
           ขอ 17 ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมดําเนินการตามขอ 15 หรือขอ 16     ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้น
กระทําผิดวินัย 

ขอ 18 ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจาหนาที่ของรัฐวาเกี่ยวของกับยาเสพติด  และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นเกี่ยวของกับยาเสพติด แตการสอบสวนไมไดความแนชัด
พอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยได ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใชมาตรการทางบริหารดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐนั้น
ได อันไดแก 

        (1) มีคําสั่งยายเจาหนาที่ของรัฐนั้นออกนอกเขตพื้นที่ที่เจาหนาที่ของรัฐนั้น       มีหนาที่
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน โดยอาจมีคําสั่งใหรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กําหนดดวยก็ได หรือ 
                                         (2) นําพฤติการณนั้นมาประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ยศหรือระดับ รวมตลอดถึงการพิจารณาความดีความชอบประจําป    และการจายเงินโบนัสหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะ
เดียวกันแกเจาหนาที่ของรัฐนั้น 

 
หมวดที่ 4 

การรายงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐ 
ท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
   (2)  ขอ 19 เมื่อมีการจับกุมเจาหนาที่ของรัฐซึ่งตองหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ใหพนักงาน
สอบสวนแจงไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.ภายในสามวันนับแตวันจับกุมตามแบบ ป.ป.ส.6 - 41  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
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               เมื่อเลขาธิการ ป.ป.ส. ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหสรุปขอเท็จจริงและแจงตอ ป.ป.ส.  และแจง
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐนั้นโดยเร็ว     เพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการของ
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชแกเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกจับกุมนั้น 
                        ขอ 20 เมื่อมีการจับกุมบุคคลดังตอไปนี้ 
                                 (1) เจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหา ผลิต นําเขา สงออก
จําหนาย  หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด 

   (2) เจาหนาที่ของรัฐครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือ ประเภท 2   เกินปริมาณ
ที่  รัฐมนตรี  ประกาศกํ าหนดอัน เปนความผิดตามกฎหมายว าดวยวัต ถุที่ ออกฤทธิ์ ตอจิตและประสาท 
                             (3) เจาหนาที่ของรัฐที่เปนเจาพนักงาน   ซ่ึงตองหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ    หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา    และความผิดดังกลาวนั้น
เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหาตาม (1) หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตาม (2) ใหเจา
พนักงานผูจับแจงไปยังกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดภายใน 48 ช่ัวโมง  นับแตเวลาจับกุม  หาก
ผูบังคับบัญชาตํารวจปราบปรามยาเสพติดพิจารณาเห็นวาควรดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด  ก็ใหแจงพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนพรอมตัว
ผูตองหาและของกลาง  (ถามี) ไปยังกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดําเนินคดี 
    ในกรณีที่ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเห็นวาเปนคดีสําคัญ  หรืออาจเกี่ยวพันกับการ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด    จะสงนายตํารวจตั้งแต
ตําแหนงสารวัตรขึ้นไปไปตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสอบสวนคดีนั้นก็ได 
   ในกรณีตามวรรคสาม     หากผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดจะใหพนักงานสอบสวน กอง
บังคับการสอบสวน ดําเนินคดีดังกลาวฝายเดียวหรือรวมสอบสวนดวยก็ใหเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาสั่ง
การ                            
    ขอ 21 เมื่อปรากฏผลการสอบสวนตามขอ 20 วา เจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดใหผูบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติดแจงผลการสอบสวนไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.  เพื่อจะไดสรุปขอเท็จจริงและรายงานตอ 
ป.ป.ส.    และแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอไป 
      ใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง      ดําเนินการทางวินัยตาม
หลักเกณฑและวิธีการของกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับที่ใชแกเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําความผิดนั้น 
    (3) ขอ 22 เมื่อปรากฏผลการสอบสวนตามขอ 20 วา      เจาหนาที่ของรัฐมิไดกระทําความผิด  และ
พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี   ใหพนักงานอัยการแจงไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. ตามแบบ  ป.ป.ส.               
6-45  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ เพื่อที่จะรายงาน
ตอ ป.ป.ส. และแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐนั้น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
    ขอ 23 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตกเปนผูตองหาตามขอ 20  และไดยื่นคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวตอ
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือเมื่อผูตองหานั้นตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล  และได
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ยื่นคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวตอศาล  ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการพิจารณาคํารองดังกลาวดวยความ
รอบคอบ โดยคํานึงถึงสิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 108 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากเห็นวาไมควรใหปลอยช่ัวคราว    ก็ใหพนักงานอัยการสอบสวน
หรือพนักงานอัยการพิจารณาสั่งไมอนุญาตหรือคัดคานคํารองขอปลอยช่ัวคราวตอศาล แลวแตกรณี   โดยใหแสดง
เหตุผลและความจําเปนที่ไมสมควรใหปลอยช่ัวคราวไวดวย 
               ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตกเปนจําเลยตามขอ 20    และไดยื่นคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวในชั้น
พิจารณาคดีของศาล ใหพนักงานอัยการพิจารณาคัดคานคํารองขอปลอยช่ัวคราวนั้น ตามควรแกกรณี 
    ขอ 24 ในกรณีที่กระทรวงการตางประเทศไดรับแจงหรือทราบวา        เจาหนาที่ของรัฐกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกราชอาณาจักร ใหกระทรวงการตางประเทศ     แจงไปยังเลขาธิการป.ป.ส. โดยเร็ว
เพื่อใหเลขาธิการป.ป.ส. สรุปขอเท็จจริงและรายงานตอ ป.ป.ส. และแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐนั้น 
    ใหสํานักงาน ป.ป.ส.    ติดตามผลการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง     และเมื่อคดีถึงที่สุดเปนประการ
ใด   ใหรายงาน ป.ป.ส.และแจงใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐนั้นและสํานักงานตํารวจแหงชาติ   เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป        
 
 

                    ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2542 
            ลงชื่อ        ชวน หลักภัย 

                             (นายชวน  หลีกภยั) 
                             นายกรัฐมนตรี 
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÚ¯ ß Ò˜ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˜

√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

«à“¥â«¬°“√™—°∏ß™“µ‘„π ∂“π»÷°…“

æ.». ÚıÙ˜

‚¥¬∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å«à“¥â«¬°“√™—°∏ß™“µ‘„π ∂“π»÷°…“„Àâ

‡À¡“– ¡·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ ÒÚ (Ù) ·Ààß√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬°“√„™â

°“√™—° À√◊Õ°“√· ¥ß∏ß™“µ‘·≈–∏ß¢Õßµà“ßª√–‡∑»„π√“™Õ“≥“®—°√ æ.». ÚıÚ˘

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ «à“¥â«¬°“√™—°∏ß™“µ‘

„π ∂“π»÷°…“ æ.».‹ ÚıÙ˜é

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „Àâ¬°‡≈‘°√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√«à“¥â«¬°“√™—°∏ß™“µ‘„π

 ∂“π»÷°…“¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.».‹ ÚıÛ

¢âÕ Ù „π√–‡∫’¬∫π’È

ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ‚√ß‡√’¬π »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π

«‘∑¬“≈—¬  ∂“∫—π ¡À“«‘∑¬“≈—¬ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞À√◊Õ

¢Õß‡Õ°™π∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“

çÀ—«Àπâ“ ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ §√Ÿ„À≠à Õ“®“√¬å„À≠à ºŸâÕ”π«¬°“√

Õ∏‘°“√∫¥’ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ ∂“π»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ∑—Èß¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π∑’Ë¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÚ¯ ß Ò˜ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˜

¢âÕ ı °”Àπ¥‡«≈“™—°∏ß™“µ‘¢÷Èπ·≈–≈ß

(Ò) „π«—π‡ªî¥‡√’¬π ™—°¢÷Èπ‡«≈“‡¢â“‡√’¬π ·≈–™—°≈ß‡«≈“ Ò¯.‹ π“Ãî°“

(Ú) „π«—πªî¥‡√’¬π™—°¢÷Èπ‡«≈“ ¯. π“Ãî°“ ·≈–™—°≈ß‡«≈“ Ò¯. π“Ãî°“

 ∂“π»÷°…“„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ‰¡àÕ“®®–™—°∏ß™“µ‘¢÷Èπ·≈–≈ßµ“¡‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

‰«â„π (Ò) À√◊Õ (Ú) ‰¥â „ÀâÀ—«Àπâ“ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“µ“¡§«“¡

‡À¡“– ¡

 ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ „Àâ‡ªìπÕ”π“®¢ÕßÀ—«Àπâ“

 ∂“π»÷°…“π—ÈπÊ ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

¢âÕ ˆ °“√ªØ‘∫—µ‘„π°“√™—°∏ß™“µ‘¢÷Èπ·≈–≈ß ·≈–°“√∑”§«“¡‡§“√æ∏ß™“µ‘

µ“¡¢âÕ ı „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë ∂“π»÷°…“°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È„ÀâªØ‘∫—µ‘

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬°“√„™â °“√™—° À√◊Õ°“√· ¥ß∏ß™“µ‘

·≈–∏ß¢Õßµà“ßª√–‡∑»„π√“™Õ“≥“®—°√ æ.». ÚıÚ˘

¢âÕ ˜ „π‚Õ°“ ·≈–«—πæ‘∏’ ”§—≠ „Àâ™—°·≈–ª√–¥—∫∏ß™“µ‘ ≥  ∂“π»÷°…“

µ“¡°”Àπ¥«—π·≈–√–¬–‡«≈“¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) «—π¢÷Èπªï„À¡à «—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ Ò «—π

(Ú) «—π¡“¶–∫Ÿ™“ Ò «—π

(Û) «—πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏¬Õ¥øÑ“®ÿÃ“‚≈°¡À“√“™ ·≈–«—π∑’Ë√–≈÷°

¡À“®—°√’∫√¡√“™«ß»å «—π∑’Ë ‹̂ ‡¡…“¬π Ò «—π

(Ù) «—π ß°√“πµå «—π∑’Ë ÒÛ ‡¡…“¬π Ò «—π

(ı) «—π©—µ√¡ß§≈ «—π∑’Ë ı æƒ…¿“§¡ Ò «—π

(ˆ) «—πæ◊™¡ß§≈ Ò «—π
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÚ¯ ß Ò˜ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˜

(˜) «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ Ò «—π

(¯) «—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ Ò «—π

(˘) «—π‡¢â“æ√√…“ Ò «—π

(Ò) «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ «—π∑’Ë ÒÚ  ‘ßÀ“§¡

Ò «—π

(ÒÒ) «—π Àª√–™“™“µ‘ «—π∑’Ë ÚÙ µÿ≈“§¡ Ò «—π

(ÒÚ) «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« «—π∑’Ë ı, ˆ

·≈– ˜ ∏—π«“§¡ Û «—π

(ÒÛ) «—π√—∞∏√√¡πŸ≠ «—π∑’Ë Ò ∏—π«“§¡ Ò «—π

°“√™—°·≈–ª√–¥—∫∏ß™“µ‘„π‚Õ°“ À√◊Õ«—πæ‘∏’ ”§—≠Õ◊ËπÊ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

∑“ß√“™°“√®–ª√–°“»„Àâ∑√“∫‡ªìπ§√—Èß§√“«

 à«π°“√™—°·≈–ª√–¥—∫∏ß™“µ‘„πß“πæ‘∏’ ”§—≠Õ◊ËπÊ µ“¡ª√–‡æ≥’π‘¬¡ „ÀâªØ‘∫—µ‘

µàÕ∏ß¥â«¬§«“¡‡§“√æ

¢âÕ ¯ °“√ªØ‘∫—µ‘„π°√≥’∑’Ë∑“ß√“™°“√ª√–°“»„Àâ≈¥∏ß™“µ‘§√÷Ëß‡ “ „Àâ™—°

∏ß™“µ‘¢÷Èπ®π∂÷ß ÿ¥¬Õ¥‡ “ ‡¡◊ËÕ∏ß∂÷ß¬Õ¥‡ “·≈â«®÷ß≈¥≈ß„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫§«“¡ Ÿß

ª√–¡“≥ Õß„π “¡ à«π¢Õß§«“¡ Ÿß¢Õß‡ “∏ßπ—Èπ ·≈–‡¡◊ËÕ®–™—°∏ß≈ß„Àâ™—°∏ß¢÷Èπ

„Àâ∂÷ß¬Õ¥‡ “°àÕπ ·≈â«®÷ß™—°∏ß≈ßµ“¡ª°µ‘

¢âÕ ˘ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ˜

Õ¥‘»—¬ ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

371



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา  (ฉบับที่  2)   

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการชักธงชาติ   
ในสถานศึกษา  พ.ศ.  2547  ในส่วนของการชักและประดับธงชาติ  ณ  สถานศึกษา  ในโอกาสและวันพิธีสําคัญ
ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการใช้  การชัก  
หรือการแสดงธงชาติ  และธงของตา่งประเทศในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2560   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  12  (4)  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการใช้  การชัก  
หรือการแสดงธงชาติ  และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2529  กระทรวงศึกษาธิการ   
จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “หัวหน้าสถานศึกษา”  ในข้อ  4  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการ  อธิการบดี  หรือหัวหน้าสถานศึกษา   

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอํานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา”   
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ   

ในสถานศึกษา  พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 7 ในโอกาสและวันพิธีสําคัญ  ให้ชักและประดับธงชาติ  ณ  สถานศึกษา  ตามกําหนด

วันและระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(1) วันขึ้นปีใหม่  วันที่  1  มกราคม 1  วัน 
(๒) วันมาฆบูชา    ๑  วัน 
(๓) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1  วัน 
 และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  วันที่  ๖  เมษายน   
(๔) วันสงกรานต์  วันที่  ๑๓  เมษายน   ๑  วัน 
(๕) วันพืชมงคล    ๑  วัน 
(6) วนัวิสาขบูชา    ๑  วัน 
(7) วันอาสาฬหบูชา    ๑  วัน 
(8) วันเข้าพรรษา    ๑  วัน 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(9) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2  วัน 
 มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
 วันที่  28  และวันที่  29  กรกฎาคม 

(๑0) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1  วัน 
 วันที่  12  สิงหาคม 
(11) วันพระราชทานธงชาติไทย  วันที่  28  กันยายน 1  วัน 
(12) วันสหประชาชาติ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม   ๑  วัน 
(๑3) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 2  วัน 
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 
 วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  วันที่  5  และวันที่  6  ธันวาคม 
(๑4) วันรัฐธรรมนูญ  วันที่  ๑๐  ธันวาคม   ๑  วัน 
การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสําคัญอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ   

จะประกาศให้ทราบเป็นคร้ังคราว 
ส่วนการชักและประดับธงชาติในงานพิธีสําคัญอื่น ๆ  ตามประเพณีนิยม  ให้ปฏิบัติต่อธง   

ด้วยความเคารพ” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการชักธงชาติในสถานศึกษา  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการชักธงชาติ  
ในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการชักธงชาติ 
ในสถานศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในส่วนของการชักและประดับธงชาติ  ณ  สถานศึกษา   
ในโอกาสและวันพิธีส าคัญ  ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการใช้  การชัก  
หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้  การชัก  หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศ  
ในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๒  วรรคหนึ่ง  (๔)  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
การใช้  การชัก  หรือการแสดงธงชาติ  และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๙
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการชักธงชาติ 
ในสถานศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ 

ในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการชักธงชาติ 
ในสถานศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  ในโอกาสและวันพิธีส าคัญ  ให้ชักและประดับธงชาติ  ณ  สถานศึกษา  ตามก าหนด  
วันและระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันขึ้นปีใหม่  วันที่  ๑  มกราคม ๑  วัน 
(๒) วันมาฆบูชา ๑  วัน 
(๓) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๑  วัน 
 และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  วันที่  ๖  เมษายน 
(๔) วันสงกรานต์  วันที่  ๑๓  เมษายน ๑  วัน 
(๕) วันฉัตรมงคล  วันที่  ๔  พฤษภาคม ๑  วัน 
(๖) วันพืชมงคล ๑  วัน 
(๗) วันวิสาขบูชา ๑  วัน 
(๘) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ๑  วัน 
 พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  วันที่  ๓  มิถุนายน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๔
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(๙) วันอาสาฬหบูชา ๑  วัน 
(๑๐) วันเข้าพรรษา ๑  วัน 
(๑๑) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ๒  วัน 
 พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 วันที่  ๒๘  และวันที่  ๒๙  กรกฎาคม 
(๑๒) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑  วัน 
 พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 และวันแม่แห่งชาติ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม 
(๑๓) วันพระราชทานธงชาติไทย  วันที่  ๒๘  กันยายน ๑  วัน 
(๑๔) วันสหประชาชาติ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม   ๑  วัน 
(๑๕) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๒  วัน 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ   
 วันที่  ๕  และวันที่  ๖  ธันวาคม 
(๑๖) วันรัฐธรรมนูญ  วันที่  ๑๐  ธันวาคม   ๑  วัน 

การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีส าคัญอื่น  ๆ  ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ 
จะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว 

ส่วนการชักและประดับธงชาติในงานพิธีส าคัญอื่น  ๆ  ตามประเพณีนิยม  ให้ปฏิบัติต่อธง 
ด้วยความเคารพ” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๔
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการไว้ทรงผมของนกัเรียน 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดขอ้ปฏิบตัิและขอ้ห้ามปฏิบัตใินการไวท้รงผมของนักเรียนเพ่ือใหเ้กดิ
ความชัดเจนในการด าเนินการของสถานศึกษา  มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตน
ของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“นักเรียน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาในสังกัดหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการ  หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ที่มีอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
ข้อ ๔ นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม  ดังนี้   
(๑) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้  กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง  ด้านหลังต้องยาว  

ไม่เลยตีนผม  ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 
(๒) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้  กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

และรวบให้เรียบร้อย 
ข้อ ๕ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน  ดังนี้ 
(๑) ดัดผม 
(๒) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
(๓) ไว้หนวดหรือเครา 
(๔) การกระท าอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  เช่น  การตัดแต่งทรงผม  

เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 
ข้อ ๖ ความในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  มิให้น ามาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจ าเป็น 

ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจง
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 
ของนักเรียน  และการมีส่วนร่วมของนักเรียน  สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนท้องถิ่น 

ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร  คณุสมบัต ิ หลักเกณฑ ์ วิธกีำรสรรหำ 
กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน 
พ.ศ.  2564 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๔๐  วรรคสำม  แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๓๘  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรสรรหำ   
กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่ละแห่ง 
“กรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่ละแห่ง 
“สถำนศึกษำ”  หมำยควำมวำ่  โรงเรียน  วิทยำลัย  หรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอืน่ 

ของรัฐที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ได้รับงบประมำณจำกรัฐ  
แต่ละแห่ง  ยกเว้นสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยและศูนย์กำรเรียน 

“สถำนศึกษำขนำดเล็ก”  หมำยควำมว่ำ  สถำนศึกษำที่มีนักเรียนไม่เกินสำมร้อยคน 
“สถำนศึกษำขนำดใหญ่”  หมำยควำมว่ำ  สถำนศึกษำที่มีนักเรียนเกินสำมร้อยคนขึ้นไป 
“ผู้ปกครอง”  หมำยควำมว่ำ  บิดำมำรดำ  หรือบิดำหรือมำรดำ  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ ำนำจปกครอง 

หรือผู้ปกครองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ของนักเรียน  และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคล 
ซึ่งนักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจ ำหรือซึ่งนักเรียนอยู่รับใช้กำรงำน 
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“ครู”  หมำยควำมว่ำ  บุคลำกรวิชำชีพซึ่งท ำหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและ 
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ  ในสถำนศึกษำของรัฐ 

“องค์กรชุมชน”  หมำยควำมว่ำ  ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชำชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่ำเจ็ดคน
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
หนึ่งปี  มีผลงำนที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับรอง  และมีที่ตั้งแน่นอน 
อยู่ในท้องที่ต ำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล ำเนำของนักเรียนในสถำนศึกษำ   หรือท้องที่ต ำบล  หรือ 
แขวงที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เทศบำล  องค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล  กรุงเทพมหำนคร  เมืองพัทยำ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับกำรจัดตั้ง 
ตำมกฎหมำยที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ 

“ศิษย์เก่ำ”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ซึ่งสถำนศึกษำรับรองว่ำส ำเร็จกำรศึกษำจำกหรือเคยศึกษำ 
ในสถำนศึกษำนั้น 

“ผู้อ ำนวยกำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
“ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ 
ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในสถำนศึกษำขนำดเล็กและสถำนศึกษำ

ขนำดใหญ่  ประกอบด้วย 
(๑) ประธำนกรรมกำร 
(๒) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ ำนวนหนึ่งคน 
(๓) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนครู  จ ำนวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ ำนวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวนหนึ่งคน 
(๖) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ  จ ำนวนหนึ่งคน 
(๗) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศำสนำในพื้นที่  จ ำนวนหนึ่งรูปหรอื

หนึ่งคนส ำหรับสถำนศึกษำขนำดเล็ก  และจ ำนวนสองรูปหรือสองคนหรือหนึ่งรูปและหนึ่งคนส ำหรับ
สถำนศึกษำขนำดใหญ่ 

(๘) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  จ ำนวนหนึ่งคนส ำหรับสถำนศึกษำขนำดเล็ก  และจ ำนวนหกคน
ส ำหรับสถำนศึกษำขนำดใหญ่ 

ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ข้อ ๔ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  ต้อง 
(๑) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
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(๓) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด 

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญำกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้น  

หรือกรณีสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่เป็นคู่สัญญำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ใดมีลักษณะตำม  (๕)  ต้องออกจำก 
กำรเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะดงักล่ำวหรือแสดงหลักฐำนให้เป็นที่เชื่อได้ว่ำตนไดเ้ลิกประกอบกิจกำรหรือกำรใด ๆ    
อันมีลักษณะดังกล่ำวแล้วต่อผู้อ ำนวยกำรภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง   หำกมิได้ด ำเนินกำร 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร 

ขอ้ ๕ นอกจำกคุณสมบัติตำมข้อ  ๔  แล้ว  กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) กรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๒)  ต้องเป็นผู้ปกครองตำมทะเบียนนักเรียนซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ใน 

สถำนศึกษำนั้น   
(๒) กรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๓)  ต้องเป็นข้ำรำชกำรครู 
(๓) กรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๖)  ต้องเป็นศิษย์เก่ำ 
(๔) กรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๘)  ต้องไม่เป็นกรรมกำรของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เกินสำมแห่งในเวลำเดียวกัน   
(๕) กรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๒)  (๔)  (๖)  หรือ  (๘)  ต้องไม่เป็นครู  เจ้ำหน้ำที่  หรือลูกจ้ำง 

ของสถำนศึกษำ  หรือที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญซึ่งมีสัญญำจ้ำงกับสถำนศึกษำนั้น 
ข้อ ๖ ให้ผู้อ ำนวยกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๒)  และ  (๓)  ให้บุคคลแต่ละประเภทเสนอชื่อ 

ผู้ซึ่งเห็นสมควรเป็นกรรมกำร  ซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ  ๔  และข้อ  ๕  จำกนั้น  ให้ผู้ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อ 
เลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน  ทั้งนี้  โดยให้แต่ละประเภทแยกกันด ำเนินกำร 

(๒) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๔)  ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ซึ่งเห็นสมควร 
เป็นกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ  ๔  และข้อ  ๕  จำกนั้น  ให้ผู้ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 
จ ำนวนหนึ่งคน  ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต ำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล ำเนำของนักเรียน 
ในสถำนศึกษำหรือต ำบลหรือแขวงที่สถำนศึกษำตั้งอยู่  หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำร   
ให้ผู้อ ำนวยกำรสรรหำผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต ำบลหรือแขวงใกล้เคียงหรือในท้องที่ต ำบลหรือ  
แขวงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใกล้เคียงเป็นกรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชนในสถำนศึกษำนั้น 

(๓) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๕)  ให้ด ำเนินกำรโดยสภำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
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(๔) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๖)  ให้ด ำเนินกำรโดยให้ศิษย์เก่ำเสนอชื่อ 
ผู้ซึ่งเห็นสมควรเป็นกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ  ๔  และข้อ  ๕  จำกนั้น  ให้ผู้ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อ 
เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน  ในกรณีสถำนศึกษำตั้งใหม่และไม่มีศิษย์เก่ำ  ให้สรรหำและเลือกเฉพำะ 
กรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๗)  และ  (๘)  จนกว่ำจะมีศิษย์เก่ำซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ  ๔   
และข้อ  ๕  ท ำหน้ำที่ผู้แทนศิษย์เก่ำ 

(๕) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๘)  ให้ด ำเนินกำรโดยกำรพิจำรณำร่วมกัน 
ของผู้ซึ่งได้รับกำรสรรหำและได้รับเลือกให้เป็นกรรมกำรตำมข้อ   ๓  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)   
และผู้อ ำนวยกำรให้ได้จ ำนวนสองคนส ำหรบัสถำนศึกษำขนำดเล็ก  และจ ำนวนเจ็ดคนส ำหรับสถำนศึกษำ 
ขนำดใหญ่ 

(๖) กำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำร  ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมกำรตำมข้อ  ๓  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และผู้อ ำนวยกำร  ร่วมกันเลือกประธำนกรรมกำรจำกผู้ซึ่งได้รับเลือก
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม  (๕) 

ข้อ ๗ ให้ผู้อ ำนวยกำรเสนอรำยชื่อผู้ซึ่งได้รับกำรสรรหำและได้รับเลือกตำมข้อ  ๖   
ต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 

ในกรณีสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้อ ำนวยกำรเสนอรำยชื่อผู้ซึ่งได้รับ 
กำรสรรหำและได้รับเลือกตำมข้อ  ๖  ต่อนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็น
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  และให้แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 

ข้อ ๘ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  มีวำระกำรด ำต ำแหน่ง 
ครำวละสี่ปี  และอำจได้รับแตง่ตัง้ใหม่อีกได้  แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกินสองวำระติดตอ่กันมิได้  ไม่ว่ำจะเปน็ 
กรรมกำรประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตำม  เว้นแต่สถำนศึกษำที่มีข้ำรำชกำรครูเพียงคนเดียวให้ด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรตำมข้อ  ๓  (๓)  ติดต่อกันเกินสองวำระได้ 

ข้อ ๙ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ  ๓  
วรรคหนึ่ง  พ้นจำกต ำแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ออกเพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่  มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย   

หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
(๔) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕ 
(๕) พ้นจำกกำรเป็นพระภิกษุ  เฉพำะกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรตำมข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  พ้นจำกต ำแหน่ง

ก่อนครบวำระ  ให้ด ำเนินกำรสรรหำ  เลือก  และแต่งตั้งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรแทนภำยใน 
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เก้ำสิบวัน  เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลืออยู่ไม่ถึงหนึง่ร้อยแปดสิบวนั  จะไม่ด ำเนินกำรก็ได ้ และให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรตำมข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ 
ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรหรือ
กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ  ให้กรรมกำร 
ที่เหลืออยู่เลือกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรเป็นกำรชั่วครำว 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  จะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
ให้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ภำยในเก้ำสิบวันก่อนวันครบวำระ   และให้ผู้ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ำมำรับหน้ำที่ 

ข้อ ๑๑ สถำนศึกษำตั้งใหม่  ให้ผู้อ ำนวยกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ตั้งสถำนศึกษำ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  คงอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัท่ี  5  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจำกกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรสรรหำ  กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   
และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน   
ไม่เหมำะสมกับกำลปัจจุบัน  รวมทั้งมีกำรยุบเลิกคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโอนอ ำนำจหน้ำที่ 
ไปเป็นของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  สมควรปรับปรุงจ ำนวนกรรมกำร  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์   
วิธีกำรสรรหำ  กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ของกรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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