
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
Office of the Council of State 

ปรับปรุงขอ้มูลถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
เล่ม ๑๐ 

บุคลำกรภำครฐั 

 

THAI  LAW 

กฎหมำยไทย 



(ก) 

สารบญักฎหมายไทย 
 

 หน้า 
พนักงานราชการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรฐั  

ค าอธบิาย ...........................................................................................  ๑ 
ขอ้มลูอา้งองิ  

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ (โปรดดู “องค์กรภาครฐั” -  
“การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (โปรดดู “เงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทน บ าเหน็จบ านาญ และการสงเคราะห”์ - “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญัติแรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (โปรดดู “แรงงาน
และสวสัดกิารสงัคม”-“แรงงานวชิาชพี” ) 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ .....  ๔ 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘......................................................................  

 
๑๗ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๗ .......................................................................................  

 
๓๗ 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผดิของพนักงานในองค์การหรอืหน่วยงาน
ของรฐั พ.ศ. ๒๕๐๒ ............................................................................  

 
๕๖ 

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน  บ าเหน็จบ านาญ และการสงเคราะห ์  
(๑) เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน  

ค าอธบิาย ...........................................................................................  ๖๐ 
ขอ้มลูอา้งองิ  

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (โปรดดู “องค์กร
อยัการ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (โปรดดู “ขา้ราชการ” - 
“บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(โปรดดู “ขา้ราชการ” - “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (โปรดดู  “ข้าราชการ” - 
“บุคลากรภาครฐั” 

 

พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(โปรดดู “ขา้ราชการ” - “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (โปรดดู “องคก์รอสิระ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 



(ข) 

 หน้า 
พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(โปรดดู “องคก์รตามรฐัธรรมนูญ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (โปรดดู “องคก์รอสิระ - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(โปรดดู “องคก์รอสิระ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ (โปรดดู “องคก์รอสิระ – “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ (โปรดดู “ขา้ราชการ” 
- “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ .ศ . ๒๕๕๑ (โปรดดู 
“ขา้ราชการ” - “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ..............  ๖๔ 
พระราชกฤษฎีกาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ (ฉบบัที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ................................................................................  

 
๘๙ 

พระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ........................................................................................  

 
 

๙๓ 
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ .........................  

 
๑๐๐ 

พระราชกฤษฎีกาการปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่าขัน้สูงของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ......................................  

 
 

๑๑๐ 
พระราชบญัญตัเิงนิเดอืนของขา้ราชการผูถู้กสัง่พกัราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ ..  ๑๑๔ 

(๒) บ าเหน็จบ านาญ และการสงเคราะห ์  
ขอ้มลูอา้งองิ  

พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ .ศ . ๒๕๕๑ (โปรดดู 
“ขา้ราชการ” - “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(โปรดดู “ขา้ราชการ” - “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(โปรดดู “ขา้ราชการ” - “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โปรดดู “องคก์รอสิระ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 
 

 



(ค) 

 หน้า 
พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(โปรดดู “องคก์รอสิระ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (โปรดดู “องคก์รตามรฐัธรรมนูญ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(โปรดดู “องคก์รอสิระ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ (โปรดดู “องคก์รอสิระ – “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญัตจิดัระเบียบบรหิารราชการฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ (โปรดดู 
“รฐัสภาและขา้ราชการการเมอืง” - “การเมอืง”) 

 

พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (โปรดดู “องค์กร
ตามรฐัธรรมนูญ” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัิสถาบนัพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ (โปรดดู “องค์กรภาครฐั” - 
“การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญัตสิถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (โปรดดู “องค์กร
ภาครฐั” - “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัสิ านักงานศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ (โปรดดู “ขา้ราชการ” 
- “บุคลากรภาครฐั”) 

 

พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (โปรดดู “แรงงานและสวสัดกิารสงัคม”- 
“แรงงานวชิาชพี” ) 

 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕ (โปรดดู  “การ
สาธารณสุข” -“สาธารณสุข”) 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (โปรดดู 
“ศาล”-“ ศาลและองคก์รอืน่ในกระบวนการยุตธิรรม”) 

 

พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ...........  ๑๑๘ 
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ...........................  

 
๑๕๙ 

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิของกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ......................................  

 
๑๖๓ 

กฎกระทรวงการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดของผู้ร ับบ านาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการไปเป็น
หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ......................................  
 
 

 

 
 

๑๗๑ 



(ง) 

 หน้า 
กฎกระทรวงก าหนดบญัชอีตัราเงนิเดอืน เพื่อใชใ้นการค านวณเงนิ
สะสม เงนิสมทบ เงนิชดเชย และบ าเหน็จบ านาญ ของพนักงาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ ...........................................................  

 
 

๑๗๕ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการน า
สิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้ เงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ................................................................................  

 
 

๑๘๐ 
กฎกระทรวงก าหนดสทิธกิารได้รบัเงนิชดเชยของสมาชกิกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเข้า 
รบัราชการใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ........................................................  

 
 

๑๘๔ 
กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ................................................................................  

 
๑๘๖ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ......................  ๑๘๙ 
กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ................................................................................  

 
๒๔๙ 

พระราชบญัญตัสิงเคราะห์ขา้ราชการผูไ้ด้รบัอนัตรายหรอืการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏบิตัริาชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ .................................................  

 
๒๕๒ 

พระราชบญัญตัสิงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื่องจากการช่วยเหลอืราชการ 
การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ......................................................................................................  

 
 

๒๕๘ 
บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐั  

ค าอธบิาย ...........................................................................................  ๒๖๖ 
พระราชบญัญตับิตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ .................  ๒๖๙ 

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ .................................  

 
๒๗๗ 

พระราชบญัญตัเิครื่องแบบและบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าทีก่รุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ........................................................................................  

 
๒๘๗ 

เคร่ืองหมาย  
ขอ้มลูอา้งองิ  

พระราชบัญญัติยศ และเครือ่งแบบผู้บังคบับัญชาและเจ้าหน้าทีก่องอาสา
รกัษาดินแดน พุทธศกัราช ๒๔๙๗ (โปรดดู “เครือ่งแบบเจ้าหน้าทีข่องรฐั” - 
“บุคลากรภาครฐั”) 

 
 
 



(จ) 

 หน้า 
พระราชบญัญตัเิครื่องหมายราชการ พุทธศกัราช ๒๔๘๒ .....................  ๒๙๑ 
พระราชบญัญตัใิชต้ราแผ่นดนิ ร.ศ. ๑๐๘ .............................................  ๒๙๓ 
พระราชบญัญตัเิครื่องหมายครฑุพ่าห ์พ.ศ. ๒๕๓๔ ..............................  ๒๙๘ 

เคร่ืองแบบเจา้หน้าท่ีของรฐั  
ขอ้มลูอา้งองิ  

พระราชบัญญัติเครือ่งแบบและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีก่รุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๓๐ (โปรดดู “บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั” - “บุคลากรภาครฐั”) 

 
 

พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช  
๒๔๗๘ ...............................................................................................  

 
๓๐๓ 

พระราชบญัญตัเิครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ .............  ๓๐๕ 
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ค าอธิบาย 

พนักงานราชการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรฐั 

 

พนักงานราชการ 

พนักงานราชการ เป็นบุคลากรรฐัที่เพิ่งเกิดขึ้นในระบบกฎหมายไทย โดยมี
สาเหตุจากการทีฝ่่ายบรหิารมคีวามต้องการใหม้กีารปรบัปรุงกระบวนการจา้งงานของรฐั
ในส่วนของลูกจ้างของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
ในการใช้ก าลงัคนภาครฐัและให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพ  
และประสทิธผิล โดยสอดคล้องตามแนวทางการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ จงึได้มีการ 
ออกระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อน าไปใช้ 
ในส่วนราชการต่าง ๆ 

ลักษณะที่ส าคัญของพนักงานราชการ คือ เป็นการจ้างตามสัญญาจ้าง  
ซึ่งกระท าได้ครัง้ละไม่เกิน ๔ ปี หรอืตามโครงการที่ก าหนดเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดไว ้ 
เพื่อความเหมาะสมและความจ าเป็นของทางราชการ และวนัเวลาการท างานหรอืวธิกีาร
ท างานไม่จ าเป็นต้องอยู่ปฏบิตังิานประจ า ซึ่งขึน้กบัต าแหน่งหน้าทีข่องพนักงานราชการ 
จะเน้นความส าเรจ็ของงานเป็นส าคญั 

พนักงานราชการแบ่งเป็น ๒ ประเภท คอื 

๑. พนักงานราชการทัว่ไป ไดแ้ก่ พนักงานราชการซึ่งปฏบิตังิานในลกัษณะเป็น
งานประจ าทัว่ไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทัว่ไป  
งานวชิาชพีเฉพาะหรอืงานเชีย่วชาญเฉพาะ 

๒. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบตัิงานในลกัษณะ 
ที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มี
ความส าคญัและจ าเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ หรือมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคล  
ในลกัษณะดงักล่าว 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จะมอี านาจหน้าทีก่ าหนด
แผนงานและแนวปฏิบตัิในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบฯ ที่ก าหนด การให้ความเห็นชอบ
กรอบอตัราก าลงั การตีความและวนิิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบฯ รวมถึง  
การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีเ่หน็สมควร 

 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ ฉบับแรกนั ้น 
พนักงานรฐัวสิาหกจิ มสีถานภาพทางกฎหมายเป็นขา้ราชการพลเรอืน โดยแยกประเภท
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๒ 

ออกไปเป็นการเฉพาะเรียกว่า “ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ” เนื่ องจากมีลักษณะ 
การท างานตลอดจนการได้รบัค่าตอบแทนในลกัษณะที่แตกต่างจากขา้ราชการพลเรอืน
ทัว่ไป ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก าห นด 
ใหพ้นักงานรฐัวสิาหกจิเป็นขา้ราชการพลเรอืนประเภทขา้ราชการพลเรอืนรฐัพาณิชย ์ 

ต่อมาเมื่อได้มกีารปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืน ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่าข้าราชการพลเรือนรฐัพาณิชย์มิได้ถูกก าหนดเป็นข้าราชการ 
พลเรือน ดงัเช่นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืนฉบับที่ผ่าน ๆ มา ท าให้
พนักงานในรฐัวสิาหกิจไม่ถือเป็นข้าราชการพลเรอืนอีกต่อไป แต่เป็นบุคลากรของรฐั 
อีกรูปแบบหนึ่ง และพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็น
กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนักม็ไิดก้ าหนดไวเ้ช่นกนั ส่วนการบรหิารงานบุคคลของ
พนักงานในรัฐวิสาหกิจจะเป็นไปตามกฎหมายจัดตัง้รัฐวิสาหกิจนัน้  ๆ นอกจากนี้  
ยงัมกีฎหมายกลางทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานในรฐัวสิาหกจิอกี ๒ ฉบบั คอื  

๑. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รฐัวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะ
ตอ้งหา้มในภาพรวมของผูท้ีจ่ะมาเป็นพนักงานในรฐัวสิาหกจิ และ 

๒. พระราชบญัญตัิแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ก าหนดให้ฝ่ายบรหิารกับพนักงานและลูกจ้างของรฐัวิสาหกิจมสีิทธิ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบในขอบเขตทีเ่หมาะสม 

 

พนักงานในมหาวิทยาลยั 

พนักงานในมหาวทิยาลยัมขีึน้เนื่องจากรฐัต้องการจะปรบัลดจ านวนขา้ราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนสถานะจาก
มหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เนื่ องจาก
มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นอิสระทางด้านวิชาการและการวิจัยโดยปราศจาก 
การแทรกแซงจากภาครฐั ซึง่เมื่อมหาวทิยาลยัเปลีย่นสถานะจากส่วนราชการเป็นองคก์ร
ในก ากบัของรฐัแล้ว บุคลากรของมหาวทิยาลยักจ็ะต้องเปลี่ยนสถานภาพจากขา้ราชการ
ไปเป็นพนักงานของรฐัด้วย โดยต้องปฏิบตัิตามสญัญาจ้างซึ่งจะมีการประเมนิผลงาน 
เป็นระยะ ๆ เพื่อการต่อสญัญาจา้ง 

 

พนักงานขององคก์ารมหาชน 

พนักงานขององค์การมหาชน เกดิขึน้จากการจดัตัง้หน่วยงานของรัฐในรปูแบบ
พเิศษทีม่ใิช่ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ หรอืทีเ่รยีกว่า “องคก์ารมหาชน” ซึง่มสีถานภาพ
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๓ 

ทางกฎหมายเป็นหน่วยงานของรฐัและเป็นนิติบุคคล เพื่อลดปัญหาความสลบัซบัซ้อน 
ในการด าเนินการของส่วนราชการและเปิดโอกาสให้มีการจดัระบบบริหารแนวใหม่  
โดยให้ฝ่ายบริหารตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อจัดตัง้หน่วยงานบริหารดังกล่าวที่แตกต่างไปจากส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจได้ ส่วนการบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชนนั ้นจะเป็นไป 
ตามกฎหมายจดัตัง้องค์การมหาชนนัน้ ๆ  ดงันัน้ พนักงานขององค์การมหาชนจงึเป็น
บุคลากรภาครฐัทีม่ลีกัษณะรปูแบบใกล้เคยีงกบัพนักงานในรฐัวสิาหกจิ 
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๔ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐ 
ในส่วนของลูกจ้างของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
ในการใช้ก าลงัคนภาครฐัและให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยสอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
คณะรฐัมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการส าหรบัการปฏิบัติงานของ  
ส่วนราชการ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี 
จงึวางระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่อ
อย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม หรอืหน่วยงานอื่นใดของรฐัที่มฐีานะเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบด ี 
หรอืหวัหน้าส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม หรอืหวัหน้าหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงาน
ราชการ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๕ ง/หน้า ๑/๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 
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๕ 

“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง 
โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐ 
ในการปฏบิตังิานใหก้บัส่วนราชการนัน้ 

“สญัญาจา้ง” หมายความว่า สญัญาจา้งพนักงานราชการตามระเบยีบนี้ 
 

ข้อ ๔   บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  ค าสัง่  หรือ 
มตคิณะรฐัมนตร ีที่ก าหนดใหข้า้ราชการหรอืลูกจา้งของส่วนราชการมหีน้าที่ต้องปฏบิตัิ 
หรอืละเวน้การปฏิบตัิหรอืเป็นขอ้ห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานราชการมหีน้าที่ต้อง
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการห รือลูกจ้างด้วย   
ทัง้นี้ เวน้แต่เรื่องใดมกี าหนดไวแ้ล้วโดยเฉพาะในระเบยีบนี้หรอืตามเงื่อนไขของสญัญาจา้ง
หรอืเป็นกรณีทีส่่วนราชการประกาศก าหนดใหพ้นักงานราชการประเภทใดหรอืต าแหน่ง
ในกลุ่มงานลกัษณะใด ได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัเิช่นเดยีวกบัขา้ราชการหรอืลูกจ้างใน
บางเรื่องเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการปฏบิตังิานของพนักงานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏบิตักิไ็ด้ 

 

ขอ้ ๕  ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนรกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

พนักงานราชการ 

   
 

ขอ้ ๖  พนักงานราชการมสีองประเภท ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานราชการทัว่ไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบตัิงานในลกัษณะ

เป็นงานประจ าทัว่ไปของส่วนราชการในด้านงานบรกิาร งานเทคนิค งานบรหิารทัว่ไป 
งานวชิาชพีเฉพาะ หรอืงานเชีย่วชาญเฉพาะ 

(๒) พนักงานราชการพเิศษ ไดแ้ก่ พนักงานราชการซึ่งปฏบิตังิานในลกัษณะที่
ตอ้งใชค้วามรูห้รอืความเชีย่วชาญสงูมากเป็นพเิศษเพื่อปฏบิตังิานในเรื่องทีม่คีวามส าคญั
และจ าเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ หรือมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะ
ดงักล่าว 
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๖ 

ขอ้ ๗  ในการก าหนดต าแหน่งของพนักงานราชการ ให้ก าหนดต าแหน่งโดย
จ าแนกเป็นกลุ่มงานตามลกัษณะงานและผลผลติของงาน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มงานบรกิาร 

(๒) กลุ่มงานเทคนิค 

(๓) กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 

(๔) กลุ่มงานวชิาชพีเฉพาะ 

(๕) กลุ่มงานเชีย่วชาญเฉพาะ 

(๖) กลุ่มงานเชีย่วชาญพเิศษ 

ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจก าหนดให้มกีลุ่มงานย่อย
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของพนักงานราชการได ้

การก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และ 
การก าหนดลกัษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ 

ส่วนราชการซึง่เป็นผูว้่าจา้งพนักงานราชการอาจก าหนดชือ่ต าแหน่งในกลุ่มงาน
ตามความเหมาะสมกบัหน้าทีก่ารปฏบิตังิานของพนักงานราชการทีจ่า้งได ้

 

ข้อ ๘  ผู้ซึ่งจะได้รบัการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสบิแปดปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ไรค้วามสามารถ
หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน 

(๕) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมอืง 

(๖)๒ ไม่เป็นผูเ้คยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดใหจ้ าคุกเพราะกระท า
ความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิ
ลหุโทษหรอืเป็นผูพ้น้โทษมาแลว้เกนิหา้ปี 

 
๒ ขอ้ ๘ (๖) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยพนักงานราชการ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๗ 

การจ ้างบ ุคคลผู ้พ ้นโทษมาแล ้ว เก ินห ้าปีตามวรรคหนึ ่ง เข า้เป็น 
พนักงานราชการต้องก าหนดให้บุคคลผู้นัน้ยื่นหนังสอืรบัรองความประพฤติว่าไม่เป็น 
ผู ้บกพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นที ่น่ารงัเก ียจของสงัคมตามแบบที ่เลขาธกิาร
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนก าหนดเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย  

(๗) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถิน่ 

(๙) คุณสมบตัหิรอืลกัษณะตอ้งหา้มอื่นตามทีส่่วนราชการก าหนดไวใ้นประกาศ
การสรรหาหรอืการเลอืกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ทัง้นี้ ต้องเป็นไปเพื่อ
ความจ าเป็นหรอืเหมาะสมกบัภารกจิของส่วนราชการนัน้ 

ความใน (๑) ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัพนักงานราชการชาวต่างประเทศซึง่ส่วนราชการ
จ าเป็นตอ้งจา้งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามความจ าเป็นของภารกจิของส่วนราชการ 

ในกรณีทีเ่หน็สมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบตัหิรอืลกัษณะ
ตอ้งหา้มเพิม่ขึน้ หรอืก าหนดแนวทางปฏบิตัขิองส่วนราชการในการจา้งพนักงานราชการ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการก าหนดใหม้พีนักงานราชการตามระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๙  ใหส่้วนราชการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี 
โดยให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณ
เชงิกลยุทธ ์ ทัง้นี้ ตามแนวทางการจดักรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด 

กรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ เมื่อคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหส้ านัก
งบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามความจ าเป็นและ
สอดคล้องกับกรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการดังกล่าว  ทัง้นี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามประเภทรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีทีม่เีหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจขอใหเ้ปลี่ยนกรอบอตัราก าลงั
พนักงานราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจ้งให้ส านัก
งบประมาณทราบ 
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๘ 

ข้อ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ ส่วนราชการใดจะขอยกเว้นหรือเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการสรรหา 
หรือการเลือกสรรตามที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้สามารถกระท าได ้
โดยท าความตกลงกบัคณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๑๑  การจ้างพนักงานราชการให้กระท าเป็นสญัญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี
หรอืตามโครงการที่มีก าหนดเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสญัญาจ้างได้  
ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละส่วนราชการ 

แบบสญัญาจา้งใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

การท าสญัญาตามวรรคหนึ่ง ให้หวัหน้าส่วนราชการหรอืผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมาย
จากหวัหน้าส่วนราชการเป็นผูล้งนามในสญัญาจา้งกบัผู้ได้รบัการสรรหาหรอืการเลอืกสรร
เป็นพนักงานราชการ 

 

ขอ้ ๑๒  การแต่งกายและเครื่องแบบปกต ิใหเ้ป็นไปตามทีส่่วนราชการก าหนด 

เครื่องแบบพธิกีารใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๑๓  วนัเวลาการท างาน หรอืวธิกีารท างานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบตัิงาน
ประจ าส่วนราชการ ใหเ้ป็นไปตามทีส่่วนราชการก าหนด ซึง่อาจแตกต่างกนัไดต้ามหน้าที่
ของพนักงานราชการในแต่ละต าแหน่ง โดยค านึงถงึผลส าเรจ็ของงาน 

 

หมวด ๒ 

ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ 

   
 

ขอ้ ๑๔  อตัราค่าตอบแทนของพนักงานราชการใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 

ขอ้ ๑๕  ส่วนราชการอาจก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรอืต าแหน่ง 
ในกลุ่มงานใดไดร้บัสทิธปิระโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สทิธเิกีย่วกบัการลา 

(๒) สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลา 

(๓) สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลางาน 

(๔) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 
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๙ 

(๕) ค่าเบีย้ประชุม 

(๖) สทิธใินการขอรบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

(๗) การไดร้บัรถประจ าต าแหน่ง 

(๘) สทิธอิื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

หลกัเกณฑ์การได้รบัสทิธติามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด  
ทัง้นี้ เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดเกีย่วกบัการไดร้บัสทิธนิัน้ตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ประกาศ หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีในกรณีทีเ่หน็สมควรคณะกรรมการอาจเสนอ
ต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อให้แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรฐัมนตร ี
เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับ 
การก าหนดสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่พนักงานราชการเพื่อใหส่้วนราชการปฏบิตักิไ็ด้ 

 

ขอ้ ๑๖  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์
ของพนักงานราชการตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรม 
และมีมาตรฐาน โดยค านึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน  
อตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการพลเรอืน และฐานะการคลงัของประเทศ รวมทัง้ปัจจยัอื่น 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ ๑๗  ให้พนักงานราชการได้รบัสทิธปิระโยชน์และมหีน้าที่ต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 

 

ขอ้ ๑๘  ส่วนราชการอาจก าหนดใหพ้นักงานราชการประเภทใดหรอืต าแหน่ง 
ในกลุ่มงานใดได้รบัค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดได้ตามหลกัเกณฑ์ 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๓ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

   
 

ข้อ ๑๙  ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผล 
การปฏบิตังิานของพนักงานราชการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการทัว่ไป ใหก้ระท าในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี 

(ข) การประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อต่อสญัญาจา้ง 
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๑๐ 

(๒) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการพเิศษ ใหก้ระท าในกรณี
การประเมนิผลส าเรจ็ของงานตามช่วงเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 

การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่ส่วนราชการก าหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจก าหนด 
แนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัิงานดงักล่าวเพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปให้ส่วนราชการ
ปฏบิตักิไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๐  พนักงานราชการผูใ้ดไม่ผ่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามขอ้ ๑๙ 
ให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั ้นสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้
พนักงานราชการทราบภายในเจด็วนันับแต่วนัที่ทราบผลการประเมนิผลการปฏิบตังิาน
ของพนักงานราชการผูน้ัน้ 

 

ขอ้ ๒๑  ใหส่้วนราชการรายงานผลการด าเนินการจา้งพนักงานราชการ รวมทัง้
ปัญหาอุปสรรคหรอืขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

 

หมวด ๔ 

วนิัยและการรกัษาวนิัย 

   
 

ขอ้ ๒๒  พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิงานตามที่ก าหนดในระเบียบนี้  
ตามที่ส่วนราชการก าหนด และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที ่
ต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาซึ่งสัง่ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย  
และระเบยีบของทางราชการ 

 

ขอ้ ๒๓  พนักงานราชการต้องรกัษาวนิัยโดยเคร่งครดัตามทีก่ าหนดไวเ้ป็นขอ้หา้ม
และขอ้ปฏบิตัทิีส่่วนราชการก าหนด 

พนักงานราชการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ปฏิบตัิตามวรรคหนึ่ง 
พนักงานราชการผูน้ัน้เป็นผูก้ระท าผดิวนิัยจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิัย 

 

ขอ้ ๒๔  การกระท าความผดิดงัต่อไปนี้ ถอืว่าเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

(๑) กระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที ่
ทางราชการก าหนดใหป้ฏบิตัจินเป็นเหตุใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 
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๑๑ 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุ ให้ทางราชการได้รับ 
ความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสัง่หรือหลีกเลี่ยง 
ไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๒๒ จนเป็นเหตุใหท้างราชการไดร้บัความ
เสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(๕) ประมาทเลนิเล่อจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวนั  ส าหรบั
ต าแหน่งทีส่่วนราชการก าหนดวนัเวลาการมาท างาน 

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รบัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง ส าหรบัต าแหน่ง 
ทีส่่วนราชการก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 

(๘) ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษา 
ถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกหรอืหนักกว่าโทษจ าคุก 

(๙) การกระท าอื่นใดทีส่่วนราชการก าหนดว่าเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 

ขอ้ ๒๕  เมื่อมกีรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
ให้หวัหน้าส่วนราชการจดัให้มคีณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว 
และต้องให้โอกาสพนักงานราชการที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นัน้
กระท าความผิดวนิัยอย่างรา้ยแรง ให้หวัหน้าส่วนราชการมคี าสัง่ไล่ออก แต่ถ้าไม่มมีูล
กระท าความผดิใหส้ัง่ยุตเิรื่อง 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเ้ป็นไปตามทีส่่วนราชการ
ก าหนด 

 

ขอ้ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระท าความผดิวนิัยไม่ร้ายแรง
ตามที่ส่วนราชการก าหนด ให้หวัหน้าส่วนราชการสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงนิค่าตอบแทน 
หรอืลดขัน้เงนิค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ 

ในการพิจารณาการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พจิารณาสอบสวนใหไ้ดค้วามจรงิและยุตธิรรมตามวธิกีารทีเ่หน็สมควร 
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๑๒ 

ข้อ  ๒๗   ในกรณี ที่ คณ ะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปให้ส่วนราชการ
ปฏบิตักิไ็ด ้

 

หมวด ๕ 

การสิน้สุดสญัญาจา้ง 

   
 

ขอ้ ๒๘  สญัญาจา้งสิน้สุดลงเมื่อ 

(๑) ครบก าหนดตามสญัญาจา้ง 

(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ 
หรอืตามทีส่่วนราชการก าหนด 

(๓) พนักงานราชการตาย 

(๔) ไม่ผ่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามขอ้ ๑๙ 

(๕) พนักงานราชการถูกใหอ้อก เพราะกระท าความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

(๖) เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนี้หรอืตามขอ้ก าหนดของส่วนราชการ
หรอืตามสญัญาจา้ง 

 

ขอ้ ๒๙  ในระหว่างสญัญาจา้ง พนักงานราชการผูใ้ดประสงค์จะลาออกจากการ
ปฏบิตังิาน ใหย้ื่นหนังสอืขอลาออกต่อหวัหน้าส่วนราชการตามหลกัเกณฑ์ทีส่่วนราชการ
ก าหนด 

 

ขอ้ ๓๐  ส่วนราชการอาจบอกเลกิสญัญาจา้งกบัพนักงานราชการผูใ้ดก่อนครบ
ก าหนดตามสญัญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงาน
ราชการจะเรยีกรอ้งค่าตอบแทนการเลกิสญัญาจ้างได้ เวน้แต่ส่วนราชการจะก าหนดให ้
ในกรณีใดไดร้บัค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิไว ้

 

ขอ้ ๓๑  เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสัง่ใหพ้นักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาจ้างได้  โดยไม่เป็นเหตุให้
พนักงานราชการอ้างขอเลกิสญัญาจ้างหรอืเรยีกรอ้งประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้
ส่วนราชการอาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรอืค่าตอบแทนอื่นจากการสัง่ให้ไปปฏิบตัิงาน
ดงักล่าวกไ็ด ้
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๑๓ 

ขอ้ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว หากในการ
ปฏิบตัิงานของบุคคลนัน้ในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ 
ส่วนราชการ ให้บุ คคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ 
ความเสียหายนัน้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้ ส่วนราชการอาจหักค่าตอบแทนหรือ 
เงนิอื่นใดทีบุ่คคลนัน้จะไดร้บัจากส่วนราชการไวเ้พื่อช าระค่าความเสยีหายดงักล่าวกไ็ด้ 

 

ขอ้ ๓๓  ในกรณีทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการเลกิสญัญาจ้างตามหมวดนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปให้ส่วนราชการปฏิบตัิ 
กไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

คณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 

   
 

ขอ้ ๓๔  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยย่อว่า “คพร.” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี
ซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นประธานกรรมการ เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรือน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
เลขาธิการส านั กงานประกันสังคม  อัยการสู งสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลงั ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั ้งจากผู้ เชี่ยวชาญในส าขา 
การบรหิารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์และแรงงานสมัพนัธ ์สาขาละหนึ่งคน  

ให้ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และผู้แทนส านักงบประมาณและผู้แทนกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการ 
และผูช้่วยเลขานุการ 

 

ข้อ ๓๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได้ 
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๑๔ 

ขอ้ ๓๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
พน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ประธานกรรมการใหอ้อก 

ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างหรอืแต่งตัง้
เพิม่ขึน้ ใหผู้ซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้มวีาระเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งทีเ่หลอือยู่ของกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่ยงัอยู่ในต าแหน่ง 

 

ขอ้ ๓๗  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าทีด่งันี้ 
(๑) ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ  รวมทัง้เสนอแนะส่วนราชการ 

ในการปรบัปรุงหรอืแก้ไขระเบียบหรอืประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

(๒ ) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการสรรหาและ 
การเลอืกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวมทัง้แบบสญัญาจ้าง 

(๓) ก าหนดกลุ่มงานและลักษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบัติเฉพาะของ 
กลุ่มงานของพนักงานราชการ 

(๔) ใหค้วามเหน็ชอบกรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการทีส่่วนราชการเสนอ 

(๕) ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสทิธปิระโยชน์อื่นของ
พนักงานราชการ 

(๖) ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการ 

(๗) ตคีวามและวนิิจฉยัปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้งัคบัระเบยีบนี้ 
(๘) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีเ่หน็สมควร 

(๙) อ านาจหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้หรอืกฎหมายอื่น 

 

ขอ้ ๓๘  ใหส้ านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนรบัผดิชอบในงานธุรการ
ของคณะกรรมการและปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

ข้อ ๓๙  ในกรณีที่ เรื่องใดตามระเบียบนี้ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนด
หลกัเกณฑ์หรอืปฏิบตัิในเรื่องใด คณะกรรมการอาจก าหนดให้เรื่องนัน้ต้องกระท าโดย 
อ.ก.พ. กรม องค์การบรหิารงานบุคคลอื่นของส่วนราชการ หรอืให้หวัหน้าส่วนราชการ
แต่งตัง้คณะกรรมการเป็นผูด้ าเนินการกไ็ด ้
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๑๕ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๔๐  ในระหว่างที่ยงัไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ
บริหารงานลูกจ้างสญัญาจ้างตามค าสัง่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลงัคนภาครฐัที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารงานลูกจ้างสญัญาจ้าง  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการตามระเบยีบนี้จะเขา้รบัหน้าที ่

 

ข้อ ๔๑  ในกรณีที่ส่วนราชการยังจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
ไม่แล้วเสร็จ ถ้ามีความจ าเป็นต้องจ้างพนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ  
ใหด้ าเนินการจา้งได้ในกรณีทีม่งีบประมาณและโครงการแล้ว หรอืส าหรบัโครงการใหม่ 
โดยเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตักิารจา้ง 

 

ขอ้ ๔๒  ในกรณีทีอ่ตัราลูกจา้งประจ าว่างลงและคณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายก าลงัคนภาครฐัก าหนดใหจ้า้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ส่วนราชการจะด าเนินการ
จา้งเป็นพนักงานราชการตามระเบยีบนี้ไดต้ัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
หรอืตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๔๓  ในกรณีทีอ่ตัราลูกจา้งประจ าว่างลงระหว่างปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งต้องยุบเลิกต าแหน่งนั ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖  
หากส่วนราชการยังมีความจ าเป็นและไม่ใช่กรณีการจ้างเหมาบริการ ให้ขออนุมัติ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาก าหนดใหเ้ป็นพนักงานราชการ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงานราชการและเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๑๖ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยพนักงานราชการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๕๘ ง/หน้า ๑/๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๑๗ 

พระราชบญัญตั ิ

คุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เป็นปีที ่๓๐ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการ
และพนักงานของรฐัวสิาหกจิ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า  

และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลกิพระราชบญัญัติก าหนดเกษียณอายุผู้ท างานในองค์การ
ของรฐั พ.ศ. ๒๕๐๘ 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื่นในส่วนทีม่บีญัญตัไิวแ้ล้วในพระราชบญัญตัิ
นี้หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้แทน 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที ่๑๖/ฉบบัพเิศษ หน้า ๕/๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๑๘ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“รฐัวสิาหกจิ” หมายความว่า 

(๑)๒ องค์การของรฐับาลตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรฐับาล  
หรอืกจิการของรฐัตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้กจิการนัน้ และหมายความรวมถงึหน่วยงานธุรกจิ
ทีร่ฐัเป็นเจา้ของแต่ไม่รวมถึงองค์การหรอืกจิการ ทีม่วีตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อสงเคราะห์
หรอืส่งเสรมิการใด ๆ ทีม่ใิช่ธุรกจิ 

(๒)๓ บรษิทัจ ากดัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรอืทบวง
การเมอืงที่มีฐานะเทียบเท่า และหรอืรฐัวสิาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ  

หา้สบิ หรอื 

(๓) บรษิัทจ ากดัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรอืทบวง
การเมอืงทีม่ฐีานะเทยีบเท่า และหรอืรฐัวสิาหกจิตาม (๑) และหรอื (๒) มทีุนรวมอยู่ดว้ย
ถงึสองในสาม 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ  
และใหห้มายความรวมถงึประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดว้ย 

 
๒ ร้านไทยอุตสาหกรรมนอกจากจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมช่วยเหลือและเผยแพร่ด้าน

หตัถกรรมแล้ว ยงัท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หตัถกรรมในลักษณะเป็นการค้าอีกด้วย  
จงึเป็นรฐัวสิาหกิจ ส่วนโรงงานบางกอกเยบ็สานอุตสาหกรรมและโรงงานเครื่องเขนิเชยีงใหม่ท าหน้าที่
เฉพาะในดา้นการส่งเสรมิช่วยเหลอืและเผยแพร่งานเยบ็สานหรอืงานเครื่องเขนิแต่อย่างเดยีว จงึไม่เป็น
รฐัวสิาหกจิฯ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓/๒๕๑๘) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยมีรายได้จากค่าตอบแทนในการ
ให้บรกิารวิจัยวทิยาศาสตร์แก่เอกชนทัว่ไปในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ถือได้ว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง  
จงึเป็น “รฐัวสิาหกจิ” ตามพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิฯ 
ดงันัน้ การแต่งตัง้กรรมการและการบรรจุพนักงานของสถาบันฯ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ดงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๓/๒๕๑๘) 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึมวีตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อการสงเคราะห์เท่านัน้จงึไม่เป็น
รฐัวสิาหกิจตามความหมายของมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 
และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๙/๒๕๑๘) 

๓ กิจการสถานธนานุบาล ส านักงานตลาด สถานีวิทยุ ปชส. ๗ และส านักงานปุ๋ ย เป็น
รฐัวิสาหกิจตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน
รฐัวสิาหกจิฯ ส่วนบรษิัทสหสามคัคคี้าสตัว์ จ ากดั แมว้่ากรุงเทพมหานครซึ่งมทีุนอยู่ในบรษิัทดงักล่าว
เกินร้อยละห้าสบิ และมีฐานะเป็นจงัหวดัทัง้เป็นทบวงการเมอืงก็ตาม แต่ก็หาได้เป็นทบวงการเมอืง 
ทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากระทรวง ทบวง กรม ไม่  ดงันัน้ บรษิทัสหสามคัคคีา้สตัว ์จ ากดั จงึไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๒/๒๕๑๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๑๙ 

“ผูบ้รหิาร”๔ หมายความว่า ผูว้่าการ ผูอ้ านวยการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 
หรอืบุคคลซึง่ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสุดทีม่อี านาจหน้าทีค่ลา้ยคลงึกนัในรฐัวสิาหกจินัน้ 

“พนักงาน”๕ หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของรฐัวสิาหกิจ และให้รวม
ตลอดถงึที่ปรกึษาคณะกรรมการ ทีป่รกึษารฐัวสิาหกจิ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการ หรอืบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจด้วย  ทัง้นี้  ให้ใช้เฉพาะเพื่อการก าหนดคุณสมบัติมาตรฐาน  

และการพน้จากต าแหน่งเท่านัน้ 

 

มาตรา ๕  กรรมการของรฐัวสิาหกจินอกจากต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ส าหรบัรฐัวิสาหกิจนัน้  ๆ แล้ว ยงัต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) มคีุณวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสมกบักจิการของรฐัวสิาหกจินัน้ ๆ 

 
๔ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผู้บริหาร” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบั

กรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “พนักงาน” แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบตัิมาตรฐาน

ส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยที่ถ้อยค าว่า “ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” ในนิยามค าว่า “พนักงาน” ตามมาตรา ๔  

มคีวามหมายเป็นการทัว่ไป กล่าวคอื เป็นบุคคลหรอืคณะบุคคลที่มหีน้าที่ใหค้วามเหน็ ค าแนะน า หรอื
ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการในการด าเนินกจิการต่าง ๆ ขององค์กร คณะที่ปรกึษาธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย (ธอท.) ซึ่งมหีน้าที่ในการใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าแก่คณะกรรมการธนาคารฯ อนัเป็น
กลไกหนึ่ งในการสนับสนุนการด าเนินกิจการของ ธอท. ที่ปรึกษาธนาคารฯ จึงเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการและเป็นพนักงานตามความหมายดงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๑๑๒/๒๕๕๖) 

แม้ว่าจะเรียกชื่อฐานะเป็น “กรรมการส ารอง” เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
การบนิไทย จ ากดั ก็ตาม แต่ถ้าใหท้ างานเป็นที่ปรกึษากฎหมายและเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ  
ก็นับว่าเป็น “พนักงาน” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและ
พนักงานรฐัวสิาหกจิฯ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๕/๒๕๑๘) 

พระราชบญัญัตคิุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิฯ ได้นิยาม 
ค าว่า “พนักงาน” และไม่มบีทบญัญตัใิหใ้ช้บงัคบัแก่กฎหมายอื่นใดแล้ว จงึย่อมใช้เฉพาะในความหมาย
ของพระราชบญัญตัดิงักล่าวเท่านัน้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๐/๒๕๑๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๒๐ 

(๔)๖ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๕) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕/๑)๗ ไม่เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๕/๒)๘ ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้ทรพัย์สินตกเป็นของ
แผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิหรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

(๕/๓)๙ ไม่เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(๖)๑๐ ไม่เป็นขา้ราชการการเมอืง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 
๖ มาตรา ๕ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ มาตรา ๕ (๕/๑) เพิม่โดยพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๕ (๕/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกร รมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๕ (๕/๓ ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๕ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
กฎหมายจัดตัง้รฐัวิสาหกิจต่าง ๆ ได้ก าหนดลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้บริหารและ

กรรมการรฐัวสิาหกิจว่าต้องไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงนัน้  หมายความรวมถึงสมาชิกรฐัสภาด้วย  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๘๑/๒๕๓๕) 

ตุลาการรฐัธรรมนูญไม่ถอืว่าเป็นขา้ราชการการเมอืงหรือผูด้ ารงต าแหน่งในทางการเมอืง
ตามมาตรา ๕ (๖) แห่งพระราชบญัญตัคิุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจฯ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๐/๒๕๑๙) 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลฯ บัญญัติให้ผู้แทนสภาสงัคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทย และกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาล จงึเป็นการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงไม่ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการ 
ในรฐัวสิาหกจิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๑/๒๕๑๘) 

ผูซ้ึง่เป็นสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตถิอืว่าเป็นผูท้ีด่ ารงต าแหน่งในทางการเมอืง และเป็น
ผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มตามนัยมาตรา ๕ (๖) และมาตรา ๙ (๖) แห่งร่างพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐาน
ส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิฯ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐/๒๕๑๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๒๑ 

(๗)๑๑ ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง 

(๗/๑)๑๒ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เพราะทุจรติต่อหน้าที ่
(๘)๑๓ ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ของรฐัวสิาหกจินัน้หรอืผูถ้อืหุน้ของนิตบิุคคลทีร่ฐัวสิาหกจินัน้

ถอืหุน้อยู่ 
(๙)๑๔ ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในนิตบิุคคลทีร่ฐัวสิาหกจินัน้เป็นผูถ้อืหุน้ เวน้แต่

คณะกรรมการของรฐัวสิาหกจินัน้มอบหมายใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรอืด ารงต าแหน่งอื่น 
ในนิตบิุคคลทีร่ฐัวสิาหกจินัน้เป็นผูถ้อืหุน้ 

(๑๐)๑๕ ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือ 
มส่ีวนไดเ้สยีในนิตบิุคคลซึ่งเป็นผูร้บัสมัปทาน ผูร้่วมทุน หรอืมปีระโยชน์ไดเ้สยีเกีย่วข้อง
กับกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้ เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร 
โดยการมอบหมายของรฐัวสิาหกจินัน้ 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศทีร่ฐัวสิาหกจิจ าเป็นตอ้ง
แต่งตัง้ตามขอ้ผกูพนั หรอืตามลกัษณะของกจิการ 

ความใน (๘) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรรมการทีไ่ม่เป็นขา้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้ง
ที่มีต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ าต าแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค 
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรฐั และกรรมการนัน้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  
ศูนย์จุดห้าของทุนช าระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติ บุคคลที่
รฐัวสิาหกจิซึง่ตนเป็นกรรมการถอืหุน้อยู่๑๖ 

 

 
๑๑ มาตรา ๕ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๕ (๗/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓ มาตรา ๕ (๘) เพิม่โดยพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๔ มาตรา ๕ (๙) เพิม่โดยพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕ มาตรา ๕ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๖ มาตรา ๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๒๒ 

มาตรา ๖  ให้รัฐวิสาหกิจมีกรรมการได้รวมทัง้สิ้นไม่เกินสิบเอ็ดคน แต่ถ้า
รฐัวสิาหกจิใดมขีอ้ก าหนดใหม้กีรรมการน้อยกว่าสบิเอด็คนกใ็หเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวน้ัน้ 

รฐัวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน  ให้รฐัมนตร ี

เจา้สงักดัเสนอขออนุมตัจิากคณะรฐัมนตรไีดเ้ป็นการเฉพาะราย แต่ทัง้นี้จ านวนกรรมการ
รวมทัง้สิน้ตอ้งไม่เกนิสบิหา้คน๑๗ 

 

มาตรา ๗๑๘  ผูใ้ดจะด ารงต าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกจิเกนิกว่าสามแห่งมไิด ้ 
ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และการไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัริาชการ
แทนในต าแหน่งกรรมการดว้ย 

การนับจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมการเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งทีไ่ดม้กีารมอบหมายใหผู้อ้ื่นปฏบิตัริาชการแทน 

 

มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ส าหรบัรฐัวสิาหกิจนัน้  ๆ
แลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นผูข้าดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕ 

กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งตามกฎหมายหรือ 
พระราชกฤษฎกีาใหอ้ยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีแต่อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ได้๑๙ 

 
๑๗ มาตรา ๖ วรรคสอง เพิม่โดยประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิฉบบัที่ ๕๖ 

เรื่อง กรรมการของรฐัวสิาหกจิ ลงวนัที ่๑๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๘ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บุคคลใดได้เป็นกรรมการในรฐัวิสาหกิจมาแล้วสามแห่ง โดยเป็นกรรมการในฐานะที่

คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ จึงไม่อาจเป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิอกีได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๓/๒๕๒๒) 

๑๙ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจฯ เป็น
กฎหมายที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจทัง้หลายเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดยีวกนั โดยวางหลกัเกณฑ์ในเรื่องการด ารงต าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกจิไวว้่าใหม้วีาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี  ดงันัน้ การด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ กฟผ. ซึง่เป็นกจิการ
ของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยกฎหมายจงึต้องอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๔/๒๕๓๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๒๓ 

ความในวรรคสองมใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการของบรษิัทจ ากดั หรอืห้างหุ้นส่วน
นิตบิุคคล 

 

มาตรา ๘ ทว๒ิ๐  ใหผู้บ้รหิารรฐัวสิาหกจิไม่มฐีานะเป็นพนักงานของรฐัวสิาหกจิ 

ในกรณีทีก่ฎหมายจดัตัง้ของรฐัวสิาหกจิใดบญัญตัใิหพ้นักงานเป็นเจา้พนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั ้นเป็นเจ้าพนักงานตาม  

ประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๘ ตร๒ี๑  ผู้บรหิารนอกจากต้องมคีุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดไว้ส าหรบัรฐัวิสาหกิจนัน้  ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๑/๑)๒๒ มอีายุไม่เกนิหกสบิปีบรบิูรณ์ 

(๒) สามารถท างานใหแ้ก่รฐัวสิาหกจินัน้ไดเ้ตม็เวลา 

(๓) ไม่เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๔)๒๓ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๕)๒๔ ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกติ 

(๗) ไม่เป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานของรฐัวสิาหกจิอื่น หรอืกจิการอื่นทีแ่สวงหาก าไร 

 
๒๐ มาตรา ๘ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๑ มาตรา ๘ ตร ีเพิม่โดยพระราชบญัญัตคิุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๘ ตรี (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๓ มาตรา ๘ ตร ี(๔) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการ

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๔ มาตรา ๘ ตร ี(๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการ

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒๔ 

(๘) ไม่เป็นขา้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้ง ซึ่งมตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(๑๐)๒๕ ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ 
พรรคการเมอืง 

(๑๑)๒๖ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เพราะทุจรติต่อหน้าที ่
(๑๒)๒๗ ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ ไม่เคย  

เป็นกรรมการหรอืผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการจดัการหรอืมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล 
 

๒๕ มาตรา ๘ ตรี (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๖ มาตรา ๘ ตรี (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิฯ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๗ การที่คณะกรรมการ บมจ. การบนิไทย มมีตเิหน็ชอบใหผู้เ้ขา้รบัการสรรหาด ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. การบนิไทย เป็นเพยีงมตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาผูด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย ที่เห็นควรคดัเลือกผู้สมคัรให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการฯ เท่านัน้ ยงัมใิช่มตแิต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าวแต่อย่างใด กรณีจงึไม่อาจน ามาตรา ๘ ตร ี
(๑๒) มาใช้บังคับได้  ดังนั ้น ผู้สมัครจึงมีสิทธิเข้าร ับการสรรหาเป็นกรรมการฯ  ได้ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๒๔/๒๕๕๒) 

นาย อ. เคยรกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการ ขสมก. ในช่วงเวลาที่มีการท าสญัญาเช่า
รถโดยสารจาก ขสมก. เพื่อเป็นรถเวยีนในท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอนัเป็นกรณีที่ ขสมก. มปีระโยชน์
ได้เสยีเกี่ยวขอ้งกบักจิการท่าอากาศยาน นาย อ. จึงมลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญัตคิุณสมบตัิ
มาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่
๖๕๔/๒๕๕๐) 

การทีธ่นาคารกรุงไทยฯ เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทยฯ ถงึรอ้ยละ 
๙๙.๙๙ ท าใหธ้นาคารกรุงไทยฯ มปีระโยชน์ไดเ้สยีเกี่ยวขอ้งกบักจิการของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน
กรุงไทยฯ โดยตรง ดงันัน้ การทีก่รรมการของธนาคารกรุงไทยจะสมคัรรบัการคดัเลอืกเป็นผูบ้รหิารของ
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกรุงไทยฯ จึงมลีกัษณะต้องห้าม (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๑/๒๕๔๗) 

บรษิัทผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
ต่างก็ประกอบธุรกิจโดยลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ในรูปบรษิัทโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นคู่สญัญา
โดยตรงกบั กฟผ. จึงถือว่าบรษิัททัง้สองต่างมีส่วนได้เสยีหรอืผลประโยชน์ในทางอ้อมเกี่ยวข้องกับ
กจิการของ กฟผ.  

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๒๕ 

ซึง่เป็นผูร้บัสมัปทาน ผูร้่วมทุน หรอืมปีระโยชน์ไดเ้สยีเกี่ยวขอ้งกบักจิการของรฐัวสิาหกจินัน้ 
เวน้แต่การเป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการในนิตบิุคคลดงักล่าวโดยการมอบหมาย
ของรฐัวสิาหกจินัน้ 

 

มาตรา ๘ จตัวา๒๘  ในการจา้งและแต่งตัง้ผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิ ใหค้ณะกรรมการ
ของรฐัวสิาหกจินัน้ ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจ านวนหา้คน ซึ่งต้องมคีุณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ ตร ี(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒) 

ให้คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บรหิารของรฐัวิสาหกิจ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและ  
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ตร ี(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) 
ไม่เป็นกรรมการของรฐัวสิาหกิจแห่งนัน้ เว้นแต่เป็นผู้บรหิารซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
และมอีายุไม่เกนิหา้สบิแปดปีบรบิูรณ์ในวนัยื่นใบสมคัร 

เมื่อได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว ให้เสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาแต่ งตัง้ 

เป็นผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจินัน้ต่อไป โดยอาจเสนอชื่อผูม้คีวามเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อกไ็ด ้  

 
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๗) 

กรรมการผู้จดัการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รบัมอบหมายให้ไปด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการในบรษิัทโฮลดิ้งต่าง ๆ ถอืเป็นการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการผูจ้ดัการ
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ และถือว่าเป็นการปฏิบตัิงานโดยการมอบหมายจาก กฟผ. ด้วย  ดงันัน้  
การด ารงต าแหน่งของรองผู้ว่าการฯ ทัง้สองคนจึงไม่มีลักษณะต้องห้าม (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕/๒๕๔๕) 

บุคคลซึ่ งเคยเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลซึ่ งมีธุรกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างกับการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย และปัจจุบันบุคคลนัน้ได้ลาออกจากนิติบุคคลนัน้แล้วแต่ยังไม่ถึงสามปี หากปรากฏว่า
ธุรกรรมการจดัซื้อจดัจ้างของนิติบุคคลนัน้เป็นธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าเรือของ 
การท่าเรอืแห่งประเทศไทยแล้ว ย่อมถอืได้ว่าบุคคลดงักล่าวมลีกัษณะต้องหา้ม (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๖/๒๕๔๔) 

๒๘ มาตรา ๘ จตัวา แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตคิุณสมบัตมิาตรฐานส าหรบักรรมการ
และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การขยายเวลารบัสมคัรและการปรบัคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของผูส้มคัรเพื่อคดัเลอืกเขา้
ด ารงต าแหน่งผูว้่าการ รฟม. เป็นการใช้อ านาจของคณะกรรมการสรรหาผูว้่าการ รฟม. ตามมาตรา ๘ จตัวา  
แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ  พ.ศ. ๒๕๑๘  
ซึ่งสามารถด าเนินการได้เท่าที่เป็นการใช้อ านาจโดยสุจริต (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๕๘๕/๒๕๕๒) 
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๒๖ 

ทัง้นี้ การจา้งและแต่งตัง้ผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิตอ้งด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหนึ่งปี
นับแต่วนัทีผู่บ้รหิารเดมิพน้จากต าแหน่ง 

การจ้างผู้บรหิาร ให้มรีะยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปีนับแต่วนัที่สญัญาจ้างมผีล 

ใชบ้งัคบั 

ในการท าสญัญาจ้าง ให้ประธานกรรมการรฐัวสิาหกิจ หรือกรรมการที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการรฐัวิสาหกิจ  
เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง และให้การจ้างตามสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่ง
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายว่าดว้ย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย 

เงนิทดแทน 

สญัญาจา้งตามวรรคหา้ อย่างน้อยต้องมขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการด ารงต าแหน่ง 
เงื่อนไขการท างาน การพ้นจากต าแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสญัญาจ้าง การประเมินผล 

การท างานและค่าจา้งหรอืผลประโยชน์อื่นของผูบ้รหิาร 

การก าหนดค่าจา้งหรอืผลประโยชน์อื่น รวมทัง้เงื่อนไขการจ้างผู้บรหิารให้เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการของรฐัวสิาหกจิก าหนด โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

ในกรณีที่คณะกรรมการของรฐัวิสาหกิจจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลงัจากครบ
ก าหนดเวลาตามสญัญาจ้างเพราะเห็นว่าผู้บรหิารเดมิมผีลการท างานดมีปีระสทิธภิาพ
และการจ้างผู้บริหารเดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่รัฐวิสาหกิจ ให้เสนอต่อ 
ผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตัง้เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั ้นได้โดยไม่ต้อง ด าเนิน
กระบวนการสรรหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามแต่จะจ้างเกินสองคราว
ตดิต่อกนัไม่ได ้

 

มาตรา ๘ เบญจ๒๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ
รฐัวสิาหกจินัน้ ๆ แลว้ ผูบ้รหิารพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ ตร ี

(๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจเกินสามครัง้ติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอนัสมควร 

 
๒๙ มาตรา ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับก รรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๗ 

(๕) สญัญาจา้งสิน้สุดลง 

(๖) ถูกเลกิสญัญาจา้ง 

 

มาตรา ๙  พนักงานของรฐัวสิาหกิจ นอกจากต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรัฐวิสาหกิจนั ้น  ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี้ด้วย  

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒)๓๐ มอีายุไม่เกนิหกสบิปีบรบิูรณ์ 

(๓)๓๑ สามารถท างานใหแ้ก่รฐัวสิาหกจินัน้ไดเ้ตม็เวลา 

(๔)๓๒ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๕)๓๓ ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ หรอืพน้โทษแลว้เกนิหา้ปี 

(๕/๑)๓๔ ไม่เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๕/๒)๓๕ ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้ทรพัย์สินตกเป็นของ
แผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

 
๓๐ อายุการจ้างของผู้อ านวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ย่อมเป็นไปตาม 

สัญญาจ้าง แต่จะต้องไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ 
กรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกิจก าหนด ผู้อ านวยการ อ.ต.ก. จงึต้องพ้นจากต าแหน่งเมื่ออายุครบ 
หกสบิปีบรบิูรณ์ แม้ว่าจะยงัไม่ครบอายุสญัญาจ้างก็ตาม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่
๘๕/๒๕๓๖) 

๓๑ “สามารถท างานใหแ้ก่รฐัวสิาหกจินัน้ไดเ้ตม็เวลา” หมายความว่า สามารถปฏบิตังิานใหแ้ก่
รฐัวสิาหกิจผู้เป็นนายจ้างได้ตามก าหนดเวลาท างานที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับก าหนดเวลาท างาน ของลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจผู้ เป็นนายจ้าง  
ส่วนช่วงเวลาการท างานของพนักงานแต่ละคนอาจจะแตกต่างกนัได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๔๗/๒๕๒๘) 

๓๒ มาตรา ๙ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 
และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๓ มาตรา ๙ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการ 
และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๔ มาตรา ๙ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๕ มาตรา ๙ (๕/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๒๘ 

(๖)๓๖ ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า รวมทัง้ข้าราชการ
การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า 
พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืสภากรุงเทพมหานครและผู้บรหิาร
ทอ้งถิน่ 

(๗ )๓๗ ไม่ เป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้ าที่ ของ 
พรรคการเมอืง 

(๘)๓๘ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เพราะทุจรติต่อหน้าที ่
ความใน (๑) มิ ให้ ใช้บังคับแก่พนั กงานชาวต่ างประเทศซึ่ งรัฐวิสาหกิจ 

มีความจ าเป็นต้องจ้างตามลกัษณะงานของรฐัวิสาหกิจนัน้  

ความใน (๓) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่พนักงานทีเ่ป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการ ทีป่รึกษา
รฐัวสิาหกจิ เลขานุการ และผูช้่วยเลขานุการของคณะกรรมการ๓๙ 

 

มาตรา ๑๐๔๐  พนักงานของรฐัวิสาหกิจที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือ 
ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน  

 
๓๖ มาตรา ๙ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
“ผูบ้รหิารท้องถิน่” ตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการ

และพนักงานรฐัวสิาหกิจฯ ไม่รวมถงึผูใ้หญ่บ้านซึ่งเป็นเพยีงสมาชกิสภาท้องถิ่น ไม่ใช่ผูบ้รหิารท้องถิ่น 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔/๒๕๒๕) 

ผูซ้ึง่เป็นสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตถิอืว่าเป็นผูท้ี่ด ารงต าแหน่งในทางการเมอืง และเป็น
ผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มตามนัยมาตรา ๕ (๖) และมาตรา ๙ (๖) แห่งร่างพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่  
๑๐/๒๕๑๘) 

๓๗ มาตรา ๙ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการ  
และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๘ มาตรา ๙ (๘) เพิม่โดยพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๙ หน้าที่และความรบัผิดชอบของที่ปรกึษากฎหมายคือให้ค าปรกึษาแนะน าชี้แจงในด้าน
กฎหมายทัง้ปวงแก่ผูจ้ดัการและพนักงานและลูกจา้งอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ซึง่กค็อืทีป่รกึษาในดา้นกฎหมาย
ของรฐัวสิาหกิจนัน่เอง ด้วยเหตุนี้  ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัท ขนส่ง จ ากัด จึงได้รบัยกเว้นตาม 
มาตรา ๙ วรรคสาม ไม่ต้องท างานให้แก่บริษัท ฯ เต็มเวลา (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๑/๒๕๒๓) 

๔๐ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 
และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๙ 

แต่เรยีกชื่ออย่างอื่นในรฐัวิสาหกิจ ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ
กจิการของรฐัวสิาหกจินัน้ ๆ 

 

มาตรา ๑๑๔๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ 
รฐัวิสาหกิจนัน้ ๆ แล้ว พนักงานพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นผูข้าดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๐ 

ส าหรับการพ้นจากต าแหน่งของพนักงานซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
ให้พ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปีที่พนักงาน  
ผูน้ัน้มอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์๔๒ 

 

มาตรา ๑๒  รฐัวสิาหกจิใดมกีรรมการเกนิสบิเอด็คน ใหป้รับปรุงให้มกีรรมการ
ไม่เกนิจ านวนดงักล่าวภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๒/๑๔๓  ในการแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งใน
รฐัวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตัง้จากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ 
ที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอื่นของ
รฐัวสิาหกจินัน้ 

การจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวธิกีารทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

 
๔๑ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๔๒ มาตรา ๑๑ วรรคสอง ใช้บงัคบัส าหรบัการพน้จากต าแหน่งของบุคคลตามที่ก าหนดไวใ้น

บทนิยามของค าว่า “พนักงาน” เท่านัน้ จะขยายขอบเขตใหร้วมถงึการพน้จากต าแหน่งของ “กรรมการ” 
ดว้ยไม่ได ้(เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๔/๒๕๒๑) 

๔๓ มาตรา ๑๒/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กรณีที่กรรมการอื่นในคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจที่ได้รบัการแต่งตัง้ก่อนมีการจัดท า 
บัญชีรายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ หากต่อมากรรมการผู้นัน้ได้รบัคดัสรรขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการ
รฐัวสิาหกจิที่กระทรวงการคลงัจดัท าขึ้น ย่อมถือได้ว่ารฐัวสิาหกจินัน้มบีุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการ
รฐัวสิาหกิจที่กระทรวงการคลงัจดัท าขึน้เป็นกรรมการอื่นในรฐัวสิาหกิจแล้ว (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๔๔/๒๕๕๑) 
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๓๐ 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผู้ใดด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 
ที่ก าหนดในมาตรา ๗ ให้ผู้นั ้นลาออกจากต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่ ง
รฐัวิสาหกิจใดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามิได้ลาออก  
ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้หลังสุดตามล าดับในวันที่ 
ครบก าหนดหนึ่งเดอืน 

 

มาตรา ๑๔  ให้กรรมการหรอืพนักงานของรฐัวสิาหกิจซึ่งขาดคุณสมบตัิหรอื 
มลีกัษณะต้องห้ามตามที่บญัญัติในพระราชบญัญัตินี้ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคับ  
พน้จากต าแหน่งเมื่อพน้ก าหนดหนึ่งเดอืนนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๕  ก าหนดเวลาสามปีตามวรรคสองของมาตรา ๘ ให้เริม่นับตัง้แต่
วนัทีก่รรมการไดร้บัแต่งตัง้ครัง้สุดทา้ย 

ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งเกินสามปีนับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ครัง้สุดท้าย  
พน้จากต าแหน่งเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งเดอืนนับแต่วนัที่พระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั แต่อาจ
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ได ้

 

มาตรา ๑๖๔๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สญัญา  ธรรมศกัดิ ์ 
นายกรฐัมนตร ี

 
๔๔ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๓๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมายว่าดว้ย
องคก์ารของรฐับาลและกฎหมายว่าดว้ยกจิการทีเ่ป็นของรฐัไดบ้ญัญตัถิงึจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการและพนักงานไว้แตกต่างกัน นอกจากนี้
กฎหมายยังเปิดช่องให้แต่งตัง้บุคคลคนเดียวด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิส าหกิจ 
ได้หลายวสิาหกิจ สภาพการดงักล่าวเป็นเหตุหนึ่งให้การด าเนินกิจการของรฐัวสิาหกิจ  

ไม่เจรญิกา้วหน้าเท่าทีค่วร สมควรก าหนดใหร้ะบบกรรมการและพนักงานของรฐัวสิาหกจิ
ต่าง ๆ อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายฉบบัเดยีวกนั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๙๔๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยไดก้ าหนดใหส้ภาปฏริปูการปกครองแผ่นดนิมหีน้าทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนูญ เพื่อวางรากฐานการปกครองที่เหมาะสมแก่ภาวะทางการเมอืง เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ และสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญได้ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจะต้อง
ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์  
ในการประกอบการต่ าง  ๆ  จึงสมควรให้กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒ ิในสาขาหนึ่งม ีส ิทธ ิได้รบัแต่งตัง้เป็นสมาช ิกสภาปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดินได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี้ขึ้น  

 

พระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๐๔๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 
๔๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที ่๑๔๓/หน้า ๕๐๘/๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๙ 
๔๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที ่๗๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๖ สงิหาคม ๒๕๒๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๓๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมายว่าดว้ย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว  
เป็นอนัพน้จากราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณทีข่า้ราชการผูน้ั ้นมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์  
แต่กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ได้ก าหนดให้พนักงานของรฐัวิสาหกิจพ้นจากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ 
สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รฐัวิสาหกิจให้พนักงานของรฐัวิสาหกิจพ้นจากต าแหน่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณของปีที่
พนักงานผู้นัน้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เช่นเดียวกับข้าราชการ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๖ เรื่อง กรรมการของ
รฐัวสิาหกจิ ลงวนัที ่๒๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๔๔๗ 

 

ขอ้ ๒  ประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาตฉิบบันี้ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

พระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓๔๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๗  พระราชบญัญตัินี้มใิห้ใช้บงัคบักบัผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสุดทีม่อี านาจหน้าทีค่ลา้ยคลงึกนั 
แต่เรียกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และให้น า
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตินี้มาใช้บงัคบักับ  

ผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว 

 

มาตรา ๘  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

 
๔๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๓๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๗๑/๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๓๔ 
๔๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๑๑๖ ก/หน้า ๑/๖ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๓๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร
ก าหนดใหผู้บ้รหิารของรฐัวสิาหกจิไม่มฐีานะเป็นพนักงาน และใหเ้ป็นการจา้งบรหิารโดย
ท าสญัญาจ้าง โดยก าหนดค่าจา้งหรอืผลประโยชน์อื่นตามผลงานในการบรหิาร เพื่อให้
รฐัวสิาหกจิมผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้และความสามารถในเชงิธุรกจิอย่างแทจ้รงิ สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกิจ
เพื่อก าหนดให้ผู้บรหิารในทุกรฐัวสิาหกิจไม่มฐีานะเป็นพนักงานแต่เป็นการจ้างบรหิาร
โดยท าสญัญาจ้าง และก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม วิธกีารสรรหา การจ้าง 
การปฏิบัติหน้าที่ ค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นและการพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหาร   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๔๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๗   ให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่ งด ารงต าแห น่งอยู่ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตันิี้ ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๘  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๓  
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ให้ความ
คุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธเิสรภีาพ และความเสมอภาคบรรดาทีช่นชาวไทย
เคยได้รบัความคุม้ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข แต่บทบญัญตัมิาตรา ๕ (๔) มาตรา ๘ ตร ี(๔) และ 
(๕) และมาตรา ๙ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการ 

และพนักงานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นบทบญัญตัิทีเ่ลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคล สมควรแก้ไขบทบญัญัติ

 
๔๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๕๑ ก/หน้า ๑๔/๕ กนัยายน ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๓๔ 

ดงักล่าวให้สอดคล้องกบัหลกัการห้ามมใิห้เลอืกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลที่เคยได้รบัความคุ้มครองตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๕๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ผู้ใดด ารงต าแหน่งกรรมการในรฐัวิสาหกิจอยู่ในวนัที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญัติ
คุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัินี้ ให้ผูน้ัน้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกิจหนึ่ง
รฐัวสิาหกจิใด หรอืมอบหมายใหผู้อ้ื่นปฏิบตัริาชการแทนแล้วแต่กรณี ภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ถ้ามิได้ลาออก ให้ถือว่าผู้นัน้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการในรฐัวิสาหกิจที่ได้รบัแต่งตัง้ครัง้หลงัสุดตามล าดับ ในวันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ถา้มไิดม้อบหมายใหผู้อ้ื่นปฏบิตัริาชการแทน ใหก้ระทรวงการคลงั
รายงานคณะรฐัมนตร ีเพื่อมมีตใิหม้กีารด าเนินการตามบทบญัญตัดิงักล่าวต่อไป 

 

มาตรา ๑๗  บทบญัญัติมาตรา ๕ (๗) มาตรา ๘ ตร ี(๑๐) และมาตรา ๙ (๗)
แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตินี้ ไม่ใช้บงัคบักบัผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของรฐัวสิาหกิจ ซึ่งด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง
หรอืเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองอยู่ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั โดยบุคคล
ดังกล่าวได้ลาออกจากต าแหน่ งในพรรคการเมืองหรือการเป็นเจ้าห น้ าที่ ของ 
พรรคการเมอืงนัน้ ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๘ ตรี (๑/๑) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย

 
๕๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๙๒ ก/หน้า ๑/๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
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๓๕ 

พระราชบญัญตัินี้ ไม่ใช้บงัคบักบัผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บรหิารของรฐัวสิาหกิจอยู่ในวนัที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั โดยให้บุคคลนัน้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารต่อไปจนกว่าสญัญา
จา้งทีท่ าขึน้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัจะสิน้สุดลง 

 

มาตรา ๑๙  บทบญัญตัมิาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบญัญตัิคุณสมบตัมิาตรฐาน
ส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตินี้
ไม่ใช้บังคบักับผู้ซึ่งเป็นพนักงานของรฐัวิสาหกิจอยู่ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั  
เว้นแต่มูลเหตุที่ท าให้มีลักษณะต้องห้ามนัน้เกิดขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๐  บทบญัญตัมิาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ .ศ . ๒๕๑๘ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบญัญตันิี้ยงัมใิหใ้ชบ้งัคบัจนกว่าจะมกีารจดัท าบญัชรีายชื่อกรรมการแลว้ 

ให้กระทรวงการคลังจัดท าบัญชีรายชื่ อกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๑  การด าเนินการจ้างหรือแต่งตัง้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจใดที ่
ได้กระท าไปแล้วตามมาตรา ๘ จตัวา แห่งพระราชบญัญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบั
กรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 
ให้ด าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติดังกล่าวจนกว่าจะเสร็จสิ้ น เว้นแต่คุณสมบัต ิ
และลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามมาตรา ๘ ตร ี 
แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๒  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร
ปรบัปรุงคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานรฐัวสิาหกจิ
เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทัง้แก้ไขวธิกีารนับจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการของ
รฐัวสิาหกจิให้ถูกต้องตามความเป็นจรงิ เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาให้แก่การ
ท างานในรฐัวสิาหกจิไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนัน้ สมควรปรบัปรุงวธิกีารสรรหา
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น โดยให้คณะกรรมการ
รฐัวสิาหกจิเป็นผู้ด าเนินการสรรหาผูท้ี่มคีวามเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารโดยมี
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๓๖ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่สอดคล้องกบัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ซีึ่งจะต้องมคีวามโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนก าหนดให้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการในรฐัวิสาหกิจที่ 
มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งจากบัญชีรายชื่อกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ 
จ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๕๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิม่เตมิลกัษณะต้องหา้มของผูบ้รหิารและพนักงานรฐัวสิาหกจิใหม้คีวามเหมาะสม
ยิ่งขึ้น รวมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมผู้ร ักษาการตามกฎหมายโดยก าหนดให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้ร ักษาการตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ
กระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม  จงึจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

 

 
๕๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๖๐ ก/หน้า ๑๓/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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๓๗ 

ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรจีงึวางระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗” 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๓๗ เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๒) ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีค าสัง่ หรอืขอ้ตกลงอื่นใด ในส่วนทีม่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบนี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคบัแก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการที่ได้รบัค่าจ้าง 
จากเงนิงบประมาณรายจ่าย 

 

ขอ้ ๕  ใหป้ลดักระทรวงการคลงัรกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๖  ผูท้ีจ่ะเขา้รบัราชการเป็นลูกจา้งประจ าตอ้งมคีุณสมบตัทิัว่ไป ดงัต่อไปนี้ 
(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสบิแปดปี 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสุิทธิใ์จ 
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๓๘ 

(๔) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งก านัน แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 

(๕) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นผูม้กีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได ้ไร้ความสามารถ
หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน 

(๗) ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกค าสัง่ใหพ้กัราชการหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ
ไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตาม
กฎหมายอื่น 

(๘) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 

(๑๐) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจ  
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรอืปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการหรอืตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการหรอืตามกฎหมายอื่น 

(๑๕) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ 

ผู้ที่จะเข้ารบัราชการเป็นลูกจ้างประจ าซึ่งขาดคุณสมบตัิตาม (๘) (๑๐) (๑๑) 
หรือ (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารบัราชการได ้ส่วนผูท้ีข่าด
คุณสมบตัติาม (๑๒) หรือ (๑๓) ถ้าผู้นั ้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไป 
เกินสองปีแล้ว หรอืผู้ที่ขาดคุณสมบตัิตาม (๑๔) ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานหรอืออกจาก
ราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่ เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ 
เพราะกระท าผิดในกรณีทุจรติต่อหน้าที่ กระทรวงการคลงัอาจพิจารณายกเว้นให้เข้า  
รบัราชการได ้

การขอยกเวน้และการพจิารณายกเวน้ในกรณีทีข่าดคุณสมบตัทิัว่ไป ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
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๓๙ 

ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจ าต้องมีคุณสมบัติทัว่ไปตามวรรคหนึ่ งตลอดเวลาที ่
รบัราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม (๗) หรอืได้รบัการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ 
ตามวรรคสอง 

 

ข้อ ๗  คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งของลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลงัก าหนด ในกรณีที่มเีหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให้แต่ งตั ้ง ลูกจ้างประจ าที่มีคุณสมบัติ ต่ างไปจาก
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งตามทีก่ าหนดไวก้ไ็ด้ 

 

ขอ้ ๘  อตัราค่าจา้งลูกจา้งประจ าใหเ้ป็นไปตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

ขอ้ ๙  วนัเวลาท างาน วนัหยุดราชการตามประเพณี วนัหยุดราชการประจ าปี
ของลูกจา้งประจ า ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดส าหรบัขา้ราชการพลเรอืน 

การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจ า  ให้น าระเบียบว่าด้วยการลาของ
ขา้ราชการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๐  ส่วนราชการใดมคีวามจ าเป็นไม่อาจปฏบิตัติามที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้  
ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเป็นราย ๆ ไป 

 

หมวด ๒ 

การบรรจุและการแต่งตัง้ 

   
 

ข้อ ๑๑  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าเพื่อแต่งตัง้ให้ 
ด ารงต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั ้งจากผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกใน
ต าแหน่งนัน้ โดยบรรจุและแต่งตัง้ตามล าดบัที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับ
คดัเลอืก เวน้แต่การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นลูกจา้งประจ าตามขอ้ ๑๙ และขอ้ ๒๐ 

หลกัสูตร วธิกีารสอบคดัเลอืกหรอืคดัเลอืก และวธิดี าเนินการเกี่ยวกบัการสอบ
คดัเลอืกหรอืคดัเลอืก ตลอดจนเกณฑ์การตดัสนิ การขึน้บญัช ีและการยกเลกิบญัชผีูส้อบ
คดัเลอืกไดห้รอืผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนด 
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๔๐ 

ขอ้ ๑๒  ผูส้อบคดัเลอืกไดห้รอืผู้ไดร้บัคดัเลอืกซึ่งอยู่ในล าดบัทีท่ี่จะไดร้บับรรจุ 
และแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบตัทิัว่ไปโดยไม่ไดร้บัการยกเวน้
จากกระทรวงการคลงั หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งโดยไม่ได้รบัอนุมัติ 
จากกระทรวงการคลงัอยู่ก่อนหรอืภายหลงัการสอบคดัเลอืก หรอืคดัเลอืกจะบรรจุและ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งนัน้ไม่ได ้

 

ขอ้ ๑๓  การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นลูกจา้งประจ าและการแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่ง ให้ปลดักระทรวง อธบิด ีหรอืผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชา 
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูม้อี านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

 

ข้อ ๑๔  ผู้ได้รับบรรจุ เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าและแต่งตั ้งให้ 
ด ารงต าแหน่งตามขอ้ ๑๑ วรรคหนึ่ง ใหท้ดลองปฏบิตัิหน้าที่ราชการในต าแหน่งทีไ่ด้รบั
บรรจุเป็นเวลาไม่ต ่ากว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
เป็นตน้ไป โดยอยู่ในความดแูลของผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

การประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตาม  
ขอ้ ๑๓ พจิารณาว่าผูน้ัน้มคีวามเหมาะสมที่จะให้รบัราชการต่อไปหรอืไม่ ถ้าผู้มอี านาจ 
สัง่บรรจุตามข้อ ๑๓ เห็นว่าผู้นัน้มีผลการประเมินต ่ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไม่ควรให ้
รบัราชการต่อไป ก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาทดลอง
ปฏิบตัหิน้าที่ราชการแล้วหรอืไม่กต็าม ถ้าพ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ
ดงักล่าวแล้ว และผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตามข้อ ๑๓ เห็นว่าควรให้ผู้นัน้รบัราชการต่อไป  
กใ็หส้ัง่ใหผู้น้ัน้รบัราชการต่อไป 

ลูกจ้างประจ าซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการผู้ใดได้รบัแต่งตัง้  
ใหด้ ารงต าแหน่งอื่น ใหเ้ริม่ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหม่ 

ลูกจา้งประจ าซึง่อยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจาก
ราชการตามขอ้ ๕๙ และต่อมาปรากฏว่าผู้นัน้มีกรณีที่จะต้องถูกสัง่ให้ออกจากราชการ
ตามวรรคสามหรอืตามข้ออื่น ให้ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตามข้อ ๑๓ มีอ านาจเปลี่ยนแปลง
ค าสัง่ใหอ้อกตามขอ้ ๕๙ เป็นใหอ้อกจากราชการตามวรรคสามหรอืตามขอ้อื่นนัน้ได ้

ลูกจ้างประจ าผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอนัมีมูล 
ว่ากระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๕  
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๔๑ 

และถ้าผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะต้องออกจากราชการตามวรรคสาม กใ็หผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการ
ตามวรรคสามไปก่อน 

ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคห้า 
ใหถ้ือเสมอืนว่าผู้นัน้ไม่เคยเป็นลูกจ้างประจ า แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทอืนถงึการปฏิบตัิ
หน้าทีร่าชการหรอืการรบัค่าจา้งหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัหรอืมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจาก
ทางราชการในระหว่างทีผู่น้ัน้อยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 

 

ขอ้ ๑๕  ลูกจา้งประจ าต าแหน่งใดจะบงัคบับญัชาลูกจา้งประจ าในหน่วยงานใด 
ในฐานะใด ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ มอบหมาย 

 

ข้อ ๑๖  การโอนลูกจ้างประจ าไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งลูกจ้างประจ าใน 
ต่างกระทรวง ทบวง กรม อาจท าได้เมื่อผู้มอี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ ทัง้สองฝ่ายได้ 
ตกลงยนิยอมในการโอนนัน้แล้ว โดยให้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัและรบัค่าจ้าง 
ทีไ่ม่สงูกว่าเดมิ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

ข้อ ๑๗  การแต่งตัง้ลูกจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหน่งใดไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
ในกรมหรอืส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรมเดยีวกนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

ขอ้ ๑๘  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดได้รบัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งตามขอ้ ๑๖ หรอืขอ้ ๑๗ 
หากภายหลงัปรากฏว่าเป็นผู้มคีุณสมบตัไิม่ตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนัน้ 
โดยไม่ไดร้บัอนุมตัจิากกระทรวงการคลงัอยู่ก่อน ใหผู้้มอี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ แต่งตัง้ 
ใหผู้น้ัน้กลบัไปด ารงต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่งอื่นโดยพลนั แต่ทัง้นี้  ไม่กระทบกระเทอืน
ถึงการใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบตัิไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรบัค่าจ้างหรอืผลประโยชน์ 
อื่นใดทีไ่ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัจากทางราชการในระหว่างทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ทีผู่น้ัน้มคีุณสมบตัไิม่ตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

ลูกจ้างประจ าผู้ไดร้บัแต่งตัง้ให้กลบัไปด ารงต าแหน่งเดมิหรือต าแหน่งอื่นตาม
วรรคหนึ่ง ให้ได้รับค่าจ้างตามที่จะพึงได้รับตามสภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั ้นไม่มี
สถานภาพอย่างใดในการทีจ่ะได้รบัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งที่ตนมคีุณสมบตัิไม่ตรงตาม
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนัน้ 

 

ขอ้ ๑๙  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการเพื่อไปรบัราชการทหารตาม
กฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร เมื่อผูน้ัน้พน้จากราชการทหารโดยมไิดก้ระท าการใด ๆ  
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๔๒ 

ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง และผู้นัน้ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบตัิตามข้อ ๖ และไม่ได้เป็ น 
ผู้ถูกเปลี่ยนแปลงค าสัง่ตามข้อ ๕๙ เป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่น หากประสงค์ 
จะเขา้รบัราชการเป็นลูกจา้งประจ าในส่วนราชการเดมิภายในก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั
นับแต่วนัพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตามข้อ ๑๓ สัง่บรรจุและแต่งตัง้  
ใหด้ ารงต าแหน่งและรบัค่าจา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธินับวัน 
รบัราชการก่อนถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการรวมกบัวนัรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ย
การรบัราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รบับรรจุกลับเข้ารบัราชการเป็นเวลา
ราชการติดต่อกนัเสมอืนว่าผู้นัน้มไิด้เคยถูกสัง่ให้ออกจากราชการ เวน้แต่ลูกจา้งประจ า 
ผูน้ัน้ไดข้อรบับ าเหน็จภายหลงัจากทีถู่กสัง่ใหอ้อกจากราชการเพื่อไปรบัราชการทหาร 

 

ขอ้ ๒๐  ลูกจา้งประจ าผู้ใดออกจากราชการไปแล้วและไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ถ้าสมคัรเขา้รบัราชการและทางราชการ
ต้องการจะรบัผู้นัน้เขา้รบัราชการ ใหผู้้มอี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ สัง่บรรจุและแต่งตัง้ 
ใหด้ ารงต าแหน่งและรบัค่าจา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนดได้ 

 

ขอ้ ๒๑  ผูไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการเป็นลูกจา้งประจ าต าแหน่งใด  
หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทัว่ไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ โดยไม่ได้รับ 
การยกเวน้จากกระทรวงการคลงั หรอืขาดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งตามทีก่ าหนด
ไว้ในขอ้ ๗ โดยไม่ได้รบัอนุมตัิจากกระทรวงการคลงัอยู่ก่อนหรอืมกีรณีต้องหาอยู่ก่อน
และภายหลงัเป็นผู้ขาดคุณสมบตัิเนื่องจากกรณีที่ต้องหานัน้ ให้ผู้มอี านาจสัง่บรรจุตาม 
ขอ้ ๑๓ สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการโดยพลนั แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทอืนถงึการใดทีผู่น้ัน้ 
ได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรบัค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ 
หรือมีสิทธิจะได้รบัจากทางราชการก่อนมีค าสัง่ให้ออกนัน้  และถ้าการเข้ารบัราชการ
เป็นไปโดยสุจรติแลว้ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ใหอ้อกเพื่อรบับ าเหน็จได้ 

 

หมวด ๓ 

การเพิม่พนูประสทิธภิาพและเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตัริาชการ 

   
 

ข้อ ๒๒  ลูกจ้างประจ าผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า 
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พ อใจของ 
ทางราชการ ถือว่าผู้นัน้มีความชอบ จะได้รบับ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย  
เครื่องเชดิชเูกยีรต ิรางวลั หรอืการไดเ้ลื่อนขัน้ค่าจา้งตามควรแก่กรณี 
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๔๓ 

ข้อ ๒๓  การเลื่อนขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดย
ค านึงถึงคุณภาพและปรมิาณงาน ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานที่ได้ปฏิบตัิมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏบิตังิาน ตลอดจนการรกัษาวนิัยและการปฏบิตัิ
ตนเหมาะสมกบัการเป็นลูกจา้งประจ า  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนด 

การเลื่อนขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจ าที่อยู่ในหลกัเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาทีจ่ะพจิารณา 

ในกรณีที่ไม่เลื่อนขัน้ค่าจ้างประจ าปีให้ลูกจ้างประจ าผู้ใด  ให้ผู้บังคับบัญชา 
แจง้ใหผู้น้ัน้ทราบพรอ้มทัง้เหตุผลทีไ่ม่เลื่อนขัน้ค่าจา้งให ้

 

ขอ้ ๒๔  การเลื่อนขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๓ และให ้
ผูม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ เป็นผูส้ัง่เลื่อน 

 

ขอ้ ๒๕  การเลื่อนขัน้ค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งประจ าซึง่ถงึแก่ความตายเน่ืองจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเป็นกรณีพเิศษเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

ขอ้ ๒๖  ให้ผู้บังคบับัญชามีหน้าที่พัฒนาลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้บังคบับัญชา
เพื่อใหรู้ร้ะเบยีบแบบแผนของทางราชการ หลกัและวธิปีฏบิตัริาชการ บทบาทและหน้าที่
ของลูกจ้างประจ า แนวทางปฏิบตัิตนเพื่อเป็นลูกจ้างประจ าที่ด ีและเพื่อเพิม่พูนความรู ้
ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าใหลู้กจา้งประจ าผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ข้อ ๒๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีห น้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนขัน้ค่าจ้าง 
พัฒนาลูกจ้างประจ าและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่
เสรมิสรา้งแรงจูงใจให้ลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็น
ลูกจา้งประจ าและปฏบิตัริาชการมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

 

 

๔๔ 

หมวด ๔ 

วนิัยและการรกัษาวนิัย 

   
 

ขอ้ ๒๘  ลูกจา้งประจ าตอ้งรกัษาวนิัยโดยเคร่งครดัอยู่เสมอ 

ลูกจ้างประจ าผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรอืไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดทางวินัยตามที่
ก าหนดไวใ้นหมวดนี้ ผูน้ัน้เป็นผู้กระท าผดิวนิัย จะต้องไดร้บัโทษทางวนิัย เวน้แต่มเีหตุ
อนัควรงดโทษตามทีก่ าหนดไวใ้นหมวด ๕ 

 

ข้อ ๒๙  ลูกจ้างประจ าต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยด้วยความ
บรสุิทธิใ์จ 

 

ข้อ ๓๐  ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเทีย่งธรรม 

หา้มมใิห้อาศยัหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจหน้าทีร่าชการของตนไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรอืทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเอง  
หรอืผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มคิวรได้ เป็นการทุจรติต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผดิวนิัย
อย่างรา้ยแรง 

 

ข้อ ๓๑  ลูกจ้างประจ าต้องตั ้งใจปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้ เกิดผลดีหรือ
ความกา้วหน้าแก่ราชการ 

 

ขอ้ ๓๒  ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ 
ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งไม่ประมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ 

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 

ข้อ ๓๓  ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรฐัมนตรี และนโยบายของรฐับาลโดยไม่ให้เสียหาย 
แก่ราชการ 
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๔๕ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ 
ทางราชการ มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืนโยบายของรฐับาล อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการ
อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 

ขอ้ ๓๔  ลูกจา้งประจ าตอ้งถอืเป็นหน้าทีพ่เิศษทีจ่ะสนใจและรบัทราบเหตุการณ์
เคลื่อนไหวอนัอาจเป็นภยนัตรายต่อประเทศชาต ิและต้องป้องกนัภยันตรายซึ่งจะบงัเกดิ
แก่ประเทศชาตจินเตม็ความสามารถ 

 

ขอ้ ๓๕  ลูกจา้งประจ าตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ 

การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการ 
อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 

ขอ้ ๓๖  ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคับบญัชาซึ่งสัง่ในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการโดยไม่ขดัขนืหรอืหลกีเลี่ยง 
แต่ถา้เหน็ว่าการปฏบิตัติามค าสัง่นัน้จะท าใหเ้สยีหายแก่ราชการ หรอืจะเป็นการไม่รกัษา
ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนค าสัง่นัน้ก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บงัคบับญัชายนืยนัให้ปฏิบตัิ
ตามค าสัง่เดมิ ลูกจา้งประจ าผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติาม 

การขดัค าสัง่หรอืหลกีเลี่ยงไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซึง่สัง่ในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย 
แก่ราชการอย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 

ข้อ ๓๗  ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้าม
ผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สัง่ให้กระท าหรอืได้รบั
อนุญาตเป็นพเิศษชัว่ครัง้คราว 

 

ข้อ ๓๘  ลูกจ้างประจ าต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน 
โดยปกปิดขอ้ความซึง่ควรตอ้งแจง้ ถอืว่าเป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุ ให้ เสียหายแก่ราชการ 
อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
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๔๖ 

ข้อ ๓๙  ลูกจ้างต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ 
ทางราชการ และให้น าจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรอืนที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย  
ว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนมาใชบ้งัคบัแก่ลูกจา้งประจ าโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๔๐  ลูกจา้งประจ าตอ้งอุทศิเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละทิ้งหรอืทอดทิ้ง
หน้าทีร่าชการมไิด ้

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้
เสยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง หรอืละทิง้หน้าทีร่าชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลา
เกนิกว่าสบิหา้วนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร หรอืโดยมพีฤตกิารณ์อนัแสดงถงึความจงใจ
ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 

ขอ้ ๔๑  ลูกจ้างประจ าต้องสุภาพเรยีบรอ้ย รกัษาความสามคัค ีและไม่กระท า
การอย่างใดทีเ่ป็นการกลัน่แกล้งกนั และต้องช่วยเหลอืกนัในการปฏิบตัิราชการระหว่าง
ลูกจา้งประจ าดว้ยกนัและผูร้่วมปฏบิตัริาชการ 

 

ขอ้ ๔๒  ลูกจา้งประจ าต้องต้อนรบั ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า  
และดว้ยความสุภาพเรยีบรอ้ย หา้มมใิหดู้หมิน่ เหยยีดหยาม กดขี ่หรอืข่มเหงประชาชน
ผูต้ดิต่อราชการ 

การดูหมิ่น  เหยียดหยาม กดขี่  หรือข่ม เหงประชาชนผู้ ติดต่อราชการ 
อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 

ข้อ ๔๓  ลูกจ้างประจ าต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการ 
หาผลประโยชน์อนัอาจท าให้เสยีความเที่ยงธรรมหรอืเสื่อมเสยีเกียรตศิกัดิข์องต าแหน่ง
หน้าทีร่าชการของตน 

 

ข้อ ๔๔  ลูกจ้างประจ าต้องไม่เป็นกรรมการผู้จ ัดการหรือผู้จดัการหรือด ารง
ต าแหน่งอื่นใดทีม่ลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนันัน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

 

ขอ้ ๔๕  ลูกจ้างประจ าต้องวางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏิบตัิหน้าที่
ราชการและในการปฏบิตัิการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประชาชน กบัจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบ
ของทางราชการว่าดว้ยมารยาททางการเมอืงของขา้ราชการดว้ยโดยอนุโลม 
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๔๗ 

ข้อ ๔๖  ลูกจ้างประจ าต้องรกัษาชื่อเสียงของตนและรกัษาเกียรติศักดิข์อง
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่า 
เป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 

การกระท าความผดิอาญาจนได้รบัโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรอืให้รบัโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ หรอืกระท าการอื่นใดอนัไดช้ื่อว่า
เป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 

ข้อ ๔๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจ า 
ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชามวีนิัยและป้องกนัมใิห้ลูกจา้งประจ าผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชากระท าผดิวนิัย 
และด าเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่า 
กระท าผดิวนิัย 

การเสริมสรา้งและพฒันาให้ลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชามวีนิัยให้กระท า
โดยการปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างที่ด ีการฝึกอบรม การสร้างขวญัและก าลงัใจ การจูงใจ
หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของ
ลูกจา้งประจ าผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปในทางทีม่วีนิัย 

การป้องกนัมใิหลู้กจา้งประจ าผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชากระท าผดิวนิัย ใหก้ระท าโดย
การเอาใจใส่ สงัเกตการณ์ และขจดัเหตุที่อาจก่อให้เกดิการกระท าผดิวนิัยในเรื่องอนัอยู่
ในวสิยัทีจ่ะด าเนินการป้องกนัตามควรแก่กรณีได ้

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้ กล่าวหา หรือมีกรณี เป็นที่สงสัยว่า
ลูกจ้างประจ าผู้ ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชา  
รบีด าเนินการสบืสวนหรอืพจิารณาในเบื้องตน้ว่ากรณีมมีูลหรอืไม่ ถ้าเหน็ว่ากรณีไม่มมีูล 
กใ็หยุ้ตเิรื่องได ้ถา้เหน็ว่ากรณีมมีลู กใ็หด้ าเนินการทางวนิัยทนัท ี

ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามหมวดน้ีหรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว
โดยไม่สุจรติ ใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าผดิวนิัย 

 

ขอ้ ๔๘  โทษทางวนิัยม ี๕ สถาน คอื 

(๑) ภาคทณัฑ ์

(๒) ตดัค่าจา้ง 

(๓) ลดขัน้ค่าจา้ง 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก 
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๔๘ 

ขอ้ ๔๙  การลงโทษลูกจ้างประจ าให้ท าเป็นค าสัง่ ผู้สัง่ลงโทษต้องสัง่ลงโทษ 
ใหเ้หมาะสมกบัความผดิ และมใิหเ้ป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคต ิหรอืโดยโทสะจรติ 
หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในค าสัง่ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษได้กระท าผิดวินัย 
ในกรณีใดตามขอ้ใด 

 

หมวด ๕ 

การด าเนินการทางวนิัย 

   
 

ข้อ ๕๐  การด าเนินการทางวินัยแก่ ลูกจ้างประจ าซึ่ งมีกรณีอันมีมูลว่า 
กระท าผดิวนิัย ใหส้อบสวนเพื่อใหไ้ดค้วามจรงิและยุตธิรรมโดยไม่ชกัชา้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง 
ไม่รา้ยแรง ใหด้ าเนินการตามวธิกีารทีผู่บ้งัคบับญัชาเหน็สมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน และในการ
สอบสวนนี้ต้องแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอ้กล่าวหาเท่าทีม่ใีห ้
ผูถู้กกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรอืไม่ระบุชื่อพยานกไ็ด ้ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถู้กกล่าวหาชี้แจง
และน าสบืแก้ขอ้กล่าวหา เมื่อด าเนินการแล้วถ้าฟังไดว้่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผดิวนิัย  
ก็ให้ด าเนินการตามข้อ ๕๑ หรอืข้อ ๕๒ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 
กระท าผดิวนิัย จงึจะยุตเิรื่องได ้

การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตาม 
ขอ้ ๑๓ เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อให้ได้ความจริง 
และยุตธิรรม และอ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๕๑  ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บงัคับบญัชา 
สัง่ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขัน้ค่าจ้างตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผดิ ถ้ามเีหตุอนัควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพจิารณาลดโทษกไ็ด ้แต่ส าหรบั
การลงโทษภาคทณัฑ์ใหใ้ชเ้ฉพาะกรณีกระท าผดิวนิัยเลก็น้อยหรอืมเีหตุอนัควรลดหย่อน
ซึง่ยงัไม่ถงึกบัจะต้องถูกลงโทษตดัค่าจา้ง ถ้าผูบ้งัคบับญัชาเหน็ว่าผูน้ัน้ควรจะต้องไดร้บั
โทษสูงกว่าที่ตนมีอ านาจสัง่ลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บงัคับบัญชาของผู้นัน้ที่มีอ านาจ
เพื่อใหพ้จิารณาด าเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี 
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๔๙ 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดย 
ว่ากล่าวตกัเตอืน หรอืใหท้ าทณัฑบ์นเป็นหนังสอืไวก้่อนกไ็ด้ 

การลงโทษตามขอ้นี้ ผู้บงัคบับญัชาใดจะมอี านาจสัง่ลงโทษลูกจ้างประจ าผู้อยู่ 
ใตบ้งัคบับญัชาในสถานโทษและอตัราโทษใดไดเ้พยีงใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนด 

 

ขอ้ ๕๒  ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวนิัยอย่างรา้ยแรง ให้ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุ
ตามข้อ ๑๓ สัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ในก รณีที ่
สัง่ลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตุอนัควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้ 
แต่หา้มมใิหล้ดโทษต ่ากว่าปลดออก 

ผู้ถูกสัง่ลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง ให้มสีทิธไิด้รบับ าเหน็จเสมอืนว่าผู้นัน้
ลาออกจากราชการ 

 

ขอ้ ๕๓  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดกระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงและเป็นกรณีความผดิที่
ปรากฏชดัแจ้งตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืนผู้มีอ านาจ 
สัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ จะด าเนินการตามขอ้ ๕๒ โดยไม่สอบสวนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๕๔  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดมกีรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าหรอืละเวน้กระท าการใด
ที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาของผู้นัน้ หรอืต่อผู้มหีน้าที่สบืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมาย
หรอืระเบยีบของทางราชการ หรอืเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสอืโดยผู้บงัคบับญัชาของผู้นัน้  
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาเว้นแต่ความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษแม้ภายหลังผู้นัน้ 
จะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มอี านาจสัง่บรรจุตาม 
ขอ้ ๑๓ มอี านาจด าเนินการสบืสวนหรอืพิจารณาตามขอ้ ๕๐ และด าเนินการทางวนิัย
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหมวดน้ีต่อไปไดเ้สมอืนว่าผูน้ัน้ยงัมไิดอ้อกจากราชการ เวน้แต่กรณีที่
ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นัน้กระท าผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ ์ 
ตดัค่าจา้ง หรอืลดขัน้ค่าจา้ง กใ็หง้ดโทษเสยีได ้

 

ขอ้ ๕๕  ลูกจ้างประจ าผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกตัง้คณะกรรมการสอบสวน หรอืถูกฟ้องคดอีาญา หรอืต้องหาว่ากระท าความผดิอาญา  
เวน้แต่เป็นความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ ผูม้อี านาจสัง่บรรจุตาม
ข้อ ๑๓ มีอ านาจสัง่พักราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการ
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๕๐ 

สอบสวนพจิารณาได ้แต่ถ้าภายหลงัปรากฏผลการสอบสวนพจิารณาว่าผูน้ัน้มไิดก้ระท าผดิ 
หรอืกระท าผดิไม่ถงึกบัจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก และไม่มกีรณีทีจ่ะต้องออก
จากราชการดว้ยเหตุอื่น กใ็หผู้ม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขา้รบัราชการ
ในต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่งทีไ่ม่สูงกว่าเดมิทีผู่น้ัน้มคีุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะ
ส าหรบัต าแหน่งนัน้ 

เมื่อไดม้กีารสัง่ใหลู้กจา้งประจ าผูใ้ดพกัราชการหรอืออกจากราชการไวก้่อนตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ภายหลงัปรากฏว่าผูน้ัน้มกีรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง
ในกรณีอื่นอกี ผูม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ มอี านาจด าเนินการสบืสวนหรอืด าเนินการ
ทางวนิัยตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ 

ในกรณีที่สัง่ใหผู้้ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อนกลบัเขา้รบัราชการหรอืสัง่ให้ 
ผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษ
เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั ้นมีสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ าตลอด
ระยะเวลาระหว่างที่ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้นัน้เป็นผู้ถูกสั ง่พัก
ราชการ 

ค่าจ้าง เงนิอื่นที่จ่ายเป็นรายเดอืนและเงนิช่วยเหลอือย่างอื่น และการจ่ายเงนิ
ดงักล่าวของผู้ถูกสัง่พักราชการและผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรอืระเบยีบว่าด้วยการนัน้ ส าหรบัผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มี
กฎหมายหรอืระเบยีบดงักล่าว ใหถ้อืเสมอืนว่าผูน้ัน้เป็นผูถู้กสัง่พกัราชการ 

หลกัเกณฑ์และวธิีการเกี่ยวกบัการสัง่พกัราชการ การสัง่ให้ออกจากราชการ  
ไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามผลการสอบสวนพจิารณา ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ย
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๕๖  การลงโทษลูกจ้างประจ าในส่วนราชการที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยวนิัยโดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบยีบนี้ หรอืลงทณัฑ์ หรอืลงโทษ
ตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคบัว่าด้วยวินัยนัน้อย่างใดอย่างหนึ่งตามควร 
แก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการกระท าผิดวนิัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้  
กใ็หผู้ม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ พจิารณาด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ 
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๕๑ 

หมวด ๖ 

การออกจากราชการ 

   
 

ขอ้ ๕๗  ลูกจา้งประจ าออกจากราชการ เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) พน้จากราชการตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบ าเหน็จลูกจา้ง 

(๓) ลาออกจากราชการและได้รบัอนุญาตให้ลาออกหรอืการลาออกมีผลตาม  
ขอ้ ๕๘ 

(๔) ถูกสัง่ให้ออกตามขอ้ ๑๔ ขอ้ ๒๑ ขอ้ ๕๕ ขอ้ ๕๙ ขอ้ ๖๐ ขอ้ ๖๑ ขอ้ ๖๒ 
หรอืขอ้ ๖๓ หรอื 

(๕) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

วนัออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 

การต่อเวลาราชการใหลู้กจา้งประจ าทีต่้องออกจากราชการตาม (๒) รบัราชการ
ต่อไปจะกระท ามไิด ้

 

ขอ้ ๕๘  นอกจากกรณีตามวรรคห้า ลูกจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลาออกจาก
ราชการ ให้ยื่นหนังสอืขอลาออกจากราชการต่อผู้บงัคบับญัชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อน
วนัทีจ่ะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกวา่สามสบิวนั เพื่อใหผู้ม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ 
เป็นผูพ้จิารณาอนุญาต 

ในกรณีมเีหตุผลความจ าเป็นพเิศษ ผู้บงัคบับญัชาจะอนุญาตให้ลูกจ้างประจ า 
ซึ่งประสงค์จะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าน้อยกว่า
สามสบิวนักไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้มอี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ พจิารณาเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์ 
แก่ราชการ จะยับยัง้การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตัง้แต่ 
วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยัง้การอนุญาตให้ลาออกพร้อมทัง้ เหตุผลให ้
ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยัง้แล้วให้การลาออกมีผลตัง้แต่  
วนัถดัจากวนัครบก าหนดเวลาทีย่บัยัง้ 

ถ้าผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตามข้อ ๑๓ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ ง 
และไม่ได้ยับยัง้การอนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั ้นมีผลตัง้แต่  
วนัขอลาออก 
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๕๒ 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออก 
มผีลตัง้แต่วนัทีผู่น้ัน้ขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก 
และการยบัยัง้การอนุญาตใหล้าออกจากราชการ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๕๙  เมื่อลูกจ้างประจ าผู้ใดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ 
รบัราชการทหาร ใหผู้ม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการ 

ลูกจา้งประจ าผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและต่อมาปรากฏว่า 
ผู้นัน้มีกรณีที่จะต้องถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามข้ออื่นอยู่ก่อนไปรบัราชการทหาร 
ก็ให้ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตามข้อ ๑๓ มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสัง่ให้ออกจากราชการ 
ตามวรรคหนึ่งเป็นใหอ้อกจากราชการตามขอ้อื่นนัน้ได ้

 

ขอ้ ๖๐  ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ มอี านาจสัง่ให้ลูกจ้างประจ าออกจาก
ราชการเพื่อรบับ าเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบ าเหน็จลูกจา้งไดแ้ละการ
สัง่ให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จ นอกจากให้ท าได้ในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้ออื่น 
ของระเบยีบนี้แลว้ ใหท้ าไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ดว้ยคอื 

(๑) เมื่อลูกจ้างประจ าผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
โดยสม ่าเสมอ ถา้ผูม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ เหน็สมควรใหอ้อกจากราชการใหส้ัง่ผูน้ัน้
ออกจากราชการได ้

(๒) เมื่อลูกจ้างประจ าผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑) (๔) (๕) (๖) (๙)  
หรอื (๑๐) ใหผู้ม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการได ้

(๓) เมื่อลูกจา้งประจ าผูใ้ดมกีรณีถูกกล่าวหาหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นผูข้าด
คุณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้ ๖ (๓) และผูม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ เหน็ว่ากรณีมมีลูกใ็หส้ัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชกัช้า และให้น าข้อ ๖๑ มาใช้บงัคับโดยอนุโลม  
ในกรณีทีผู่ม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ เหน็ว่าผูน้ัน้เป็นผูข้าดคุณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้ ๖ (๓)  
กใ็หส้ัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการ 

(๔) เมื่อทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งใด ให้ผู้มอี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ 
สัง่ให้ลูกจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่
กระทรวงการคลงัก าหนด หรอื 
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๕๓ 

(๕) เมื่อลูกจา้งประจ าผู้ใดไม่สามารถปฏิบตัิราชการให้มปีระสทิธภิาพและเกิด
ประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทางราชการได ้ให้ผูม้อี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ 
สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย
ว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๖๑  เมื่อลูกจ้างประจ าผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน บกพร่องในหน้าที่ราชการ  
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตาม 
ขอ้ ๑๓ เห็นว่ากรณีมมีูล ถ้าให้ผู้นัน้ปฏิบตัริาชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ  
กใ็ห้ผู้มอี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชกัช้า ในการ
สอบสวนนี้จะต้องแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหาเท่าที่ม ี
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาชีแ้จงและน าสบืแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย เมื่อไดม้กีารสอบสวนแลว้และผูม้อี านาจสัง่
บรรจุตามข้อ ๑๓ พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้ออกจาก
ราชการเพื่อรบับ าเหน็จได ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการสอบสวนพจิารณา ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 

ในกรณีทีเ่ป็นกรณีทีป่รากฏชดัแจง้ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน จะด าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่สอบสวนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๖๒  เมื่อลูกจ้างประจ าผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตาม 
ข้อ ๕๐ และคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นัน้ 
ได้กระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง แต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชดัพอทีจ่ะลงโทษไดต้าม
ข้อ ๕๒ วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนัน้ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มอี านาจสัง่บรรจุตามขอ้ ๑๓ สัง่ให ้
ผูน้ัน้ออกจากราชการเพื่อรบับ าเหน็จได ้

 

ขอ้ ๖๓  เมื่อลูกจา้งประจ าผูใ้ดต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าสัง่ศาล หรอืต้องรบัโทษ
จ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดใหจ้ าคุกในความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิ
ลหุโทษ ซึ่งยงัไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตาม 
ขอ้ ๑๓ จะสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการเพื่อรบับ าเหน็จกไ็ด ้
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๕๔ 

หมวด ๗ 

การอุทธรณ์ 

   
 

ขอ้ ๖๔  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษตามระเบยีบนี้ ใหผู้น้ัน้มสีทิธอิุทธรณ์ได้
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทราบค าสัง่ 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีทีส่ัง่ให้ผูอุ้ทธรณ์กลบัเขา้ปฏิบตัริาชการ ใหน้ าขอ้ ๕๕ มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

 

หมวด ๘ 

การรอ้งทุกข ์

   
 

ขอ้ ๖๕  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการตามระเบยีบนี้ดว้ยเหตุใด ๆ 
ใหผู้น้ัน้มสีทิธริอ้งทุกขไ์ดภ้ายในสามสบิวนันับแต่วนัทราบค าสัง่ 

 

ขอ้ ๖๖  ลูกจ้างประจ าผู้ใดเห็นว่าผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบตัิต่อตน
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจ 
อนัเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคบับญัชาต่อตน ในกรณีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน ผู้นัน้อาจร้องทุกข์ต่อผู้บงัคบับญัชาเพื่อขอให้แก้ไข
หรือแก้ความคับข้องใจได้  ทัง้นี้  เว้นแต่กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๗ ซึ่งต้อง 
ใชส้ทิธอิุทธรณ์ตามทีก่ าหนดไวใ้นหมวดนัน้ 

 

ขอ้ ๖๗  การรอ้งทุกขแ์ละการพจิารณาเรื่องรอ้งทุกข ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๖๘  ในระหว่างที่ยงัมไิดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเพื่อปฏิบตัิการตาม
ระเบียบนี้ ให้น าหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนดไว้แล้วตามระเบียบกระทรวงการคลงั  
ว่าดว้ยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๕๕ 

ขอ้ ๖๙  ลูกจา้งประจ าผู้ใดมกีรณีกระท าผดิวนิัยหรอืกรณีที่สมควรให้ออกจาก
ราชการอยู่กอ่นวนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามระเบยีบนี้มอี านาจสัง่ลงโทษ
ผูน้ัน้หรอืสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยลูกจา้งประจ า
ของส่วนราชการที่ใช้อยู่ในขณะนัน้ ส่วนการสอบสวน การพจิารณา และการด าเนินการ
เพื่อลงโทษหรอืใหอ้อกจากราชการ ใหด้ าเนินการตามระเบยีบนี้ เวน้แต่ 

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สัง่ให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ 
ในขณะนัน้ไปแล้วก่อนวนัที่ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบัและยงัสอบสวนไม่เสรจ็ ใหส้อบสวนตาม
ระเบยีบนัน้ต่อไปจนกว่าจะเสรจ็ 

(๒) กรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ 
ในขณะนัน้เสร็จไปแล้วก่อนวนัที่ระเบียบนี้ใช้บงัคบั ให้การสอบสวนหรือพิจารณานัน้ 
เป็นอนัใชไ้ด ้

 

ขอ้ ๗๐  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ย
ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหผู้น้ัน้มสีทิธอิุทธรณ์ไดต้ามขอ้ ๖๔ 

 

ขอ้ ๗๑  ลูกจา้งประจ าผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ ก่อนวนัที่ระเบยีบนี้ใช้บงัคบัใหผู้น้ัน้ 
มสีทิธริอ้งทุกขไ์ดต้ามขอ้ ๖๕ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ไตรรงค ์ สุวรรณครี ี

รฐัมนตรชี่วยว่าการฯ ปฏบิตัริาชการแทน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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๕๖ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยความผดิของพนักงาน 

ในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เป็นปีที ่๑๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ  

หรอืหน่วยงานของรฐั 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า  

และยนิยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภาดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๐๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“พนักงาน” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ

หรอืบุคคลผู้ปฏิบตัิงานในองค์การ บรษิัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรอืหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งทุนทัง้หมดหรือทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบเป็นของรฐั โดยได้รับ
เงนิเดอืนหรอืประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นจากองคก์าร บรษิทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล
หรอืหน่วยงานนัน้ ๆ  ทัง้นี้ นอกจากผูเ้ป็นเจา้พนักงานอยู่แลว้ตามกฎหมาย 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที ่๘๔/หน้า ๓๕๖/๑ กนัยายน ๒๕๐๒ 
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๕๗ 

มาตรา ๔  ผูใ้ดเป็นพนักงานมหีน้าทีซ่ื้อ ท า จดัการหรอืรกัษาทรพัยใ์ด เบยีดบงั
ทรพัย์นัน้เป็นของตนหรอืเป็นของผู้อื่นโดยทุจรติ หรอืโดยทุจรติยอมให้ผู้อื่นเอาทรพัย์  
นัน้เสยี ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงยี่สบิปี หรอืจ าคุกตลอดชีวติ และปรบัตัง้แต่ 
สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๕  ผูใ้ดเป็นพนักงาน ใช้อ านาจในหน้าที่โดยมชิอบ ข่มขนืใจหรอืจูงใจ 
เพื่อใหบุ้คคลใดมอบใหห้รอืหามาใหซ้ึ่งทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรอืผูอ้ื่ น 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่า้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาท
ถงึสีห่มื่นบาท หรอืประหารชวีติ 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดเป็นพนักงาน เรยีก รบัหรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ 
อื่นใด ส าหรบัตนเองหรอืผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรอืไม่กระท าการอย่ างใดใน
หน้าที ่ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืมชิอบดว้ยหน้าที ่ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี  
หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท หรอืประหารชวีติ 

 

มาตรา ๗  ผู้ใดเป็นพนักงาน กระท าการหรอืไม่กระท าการอย่างใดในหน้าที ่
โดยเห็นแก่ทรพัย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรยีก รบัหรือยอมจะรบัไว้ก่อนที่ตน
ได้รับแต่งตัง้เป็นพนักงานในหน้าที่นั ้น ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  

หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๘  ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จดัการหรือรกัษาทรพัย์ใด ๆ  
ใช้อ านาจในหน้าที่โดยทุจรติ อนัเป็นการเสยีหายแก่องค์การ บรษิัทจ ากดั ห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  

หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๙  ผูใ้ดเป็นพนักงาน มหีน้าทีจ่ดัการหรอืดแูลกจิการใด เขา้มส่ีวนไดเ้สยี 
เพื่อประโยชน์ส าหรบัตนเองหรอืผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่  
หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๐  ผูใ้ดเป็นพนักงาน มหีน้าทีจ่่ายทรพัย ์จ่ายทรพัยน์ัน้เกนิกว่าทีค่วรจ่าย 
เพื่อประโยชน์ส าหรบัตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสองหมื่นบาท 
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๕๘ 

มาตรา ๑๑  ผู้ใดเป็นพนักงาน ปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ 
เพื่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองพนับาทถึงสองหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ส.  ธนะรชัต ์

นายกรฐัมนตร ี
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๕๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คือ โดยทีร่ฐัได้ลงทุนจดัตัง้
องค์การและหน่วยงานอื่น และในบางกรณีได้เข้าถือหุ้นในบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ทุนที่ได้ลงไปหรือหุ้นที่ร ัฐได้ถือไว้นี้ เป็น
ทรัพย์สินของชาติ และเนื่องด้วยองค์การ บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แ ละ
หน่วยงานดังกล่าวไม่ต้องถูกผูกมัดให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด 
หากผูป้ฏบิตังิานไม่อยู่ในข่ายการควบคุมหรอืถูกลงโทษอย่างหนัก เมื่อกระท าความผดิแล้ว 
อาจท าใหก้ารด าเนินงานขององค์การ บรษิทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล และหน่วยงาน
ประสบความล้มเหลว และเกิดความเสยีหายแก่รัฐอย่างรา้ยแรง  จงึสมควรมกีฎหมาย
ก าหนดโทษส าหรบัพนักงานในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั 



 

๖๐ 

ค ำอธิบำย 

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห์ 
 

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน 

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน เป็นสิ่งส ำคัญในกำรบริหำรงำนบุคคล  
เพรำะเป็นสิง่ตอบแทนกำรท ำงำน และเป็นกำรจงูใจ สรำ้งขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่บุคลำกร
ภำครฐัใหม้ัน่คง รวมทัง้ยงัเป็นปัจจยัทีช่่วยใหบุ้คคลด ำรงชพีอยู่ในสงัคมได ้โดยเงนิเดอืน
และประโยชน์ตอบแทนนัน้ อำจแบ่งไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ คอื 

๑. เงินเดือน หมำยถึง จ ำนวนเงินที่บุคลำกรภำครฐัได้รบัเป็นกำรตอบแทน 
กำรปฏิบัติรำชกำร มีลักษณะกำรเหมำจ่ำยเป็นรำยเดือน โดยไม่ค ำนึงถึงจ ำนวนวัน  
หรอืจ ำนวนชัว่โมงในกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งอตัรำเงินเดอืนของบุคลำกำรภำครฐัแต่ละประเภท 
จะเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ข้ำรำชกำรพลเรือนจะมีอตั รำเงินเดือนตำมที่
ก ำหนดไวใ้นบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒. เงินประจ ำต ำแหน่ง คือ ค่ำตอบแทนในกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยบุคลำกร
ภำครฐัที่จะได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งใด ต้องได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งที่ได้รบั 
เงนิประจ ำต ำแหน่งนัน้ ซึ่งกำรก ำหนดต ำแหน่งทีจ่ะไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งและจ ำนวน
เงนิประจ ำต ำแหน่งที่แต่ละต ำแหน่งจะได้รบันัน้ จะเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย 
เช่น พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ พระรำชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระรำชบญัญัติเงินเดือน 
เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรฐัธรรมนูญและตุลำกำร
ศำลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระรำชบญัญัติ
เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรอยักำร พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นตน้ 

๓. ประโยชน์ตอบแทนอื่น คอื ค่ำตอบแทนอื่นนอกจำก ๒ กรณีขำ้งต้น โดยอยู่
ในรูปแบบของเงนิสวสัดิกำรต่ำง ๆ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำประกันสุขภำพหรือค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเดนิทำง หรอืเป็นค่ำตอบแทนเป็นกรณีพเิศษประจ ำปี (โบนัส)เป็นตน้ 
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บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห์ 
ในกำรบริห ำรงำนบุคลำกรภำครัฐนอกจำกก ำหนดให้ต้องมีเงิน เดือน 

และประโยชน์ตอบแทนต่ำง ๆ เพื่อเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบตัิรำชกำรตำมผลงำน 
ในระหว่ำงทีอ่ยู่ในรำชกำรแล้ว กำรก ำหนดใหม้สีวสัดกิำรและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ อนั
เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนอีกก็เป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็น  ทัง้นี้ เพื่อเป็น 
กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงในกำรด ำรงชีพ สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน  
ใหส้ำมำรถปฏบิตัริำชกำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  อย่ำงไรกด็ ีกำรสรำ้ง
หลกัประกนัโดยกำรที่รฐัจดัสวสัดกิำรและประโยชน์เกื้อกูลต่ำง ๆ เมื่ อบุคลำกรพ้นจำก
รำชกำรไปแล้วกเ็ป็นสิง่ส ำคญั เพื่อให้บุคคลซึ่งเคยรบัรำชกำรมเีงนิทุนที่สำมำรถน ำไป 
ใชส้อยภำยหลงัทีอ่อกจำกรำชกำรไปแล้ว หรอืเรยีกว่ำ “บ ำเหน็จบ ำนำญ” หรอืแมบุ้คคลนัน้
จะยังมิได้พ้นจำกระบบรำชกำรแต่ต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือหรือให้กำรสงเครำะห ์
แก่บุคลำกรภำครฐัเพื่อใหส้ำมำรถไวว้ำงใจหรอืมหีลกัประกนัในเมื่อมเีหตุเกดิขึน้แก่ผูน้ัน้ 
ไม่ว่ำชีวติ ร่ำงกำย หรือควำมเจ็บป่วย เป็นต้น โดยอำจรวมไปถึงบุคคลในครอบครวั 
เพื่อใหบุ้คลำกรภำครฐัมคีวำมไวว้ำงใจทีร่ฐัจะใหก้ำรดแูลตำมสมควรอนัจะท ำใหบุ้คคลนัน้
มคีวำมตัง้ใจและทุ่มเทในกำรปฏบิตัริำชกำร 

 

๑. บ ำเหน็จบ ำนำญ 

บ ำเหน็จบ ำนำญ คอืเงนิที่มอบใหเ้มื่อบุคลำกรภำครฐัพ้นจำกระบบรำชกำร
ไปแลว้ เพื่อเป็นกำรตอบแทนควำมชอบทีบ่คุคลนัน้ไดร้บัรำชกำรมำ โดยบ ำเหน็จเป็นเงนิ
จ่ำยให้ในครำวเดยีว ส่วนบ ำนำญเป็นเงนิที่จ่ำยให้เป็นรำยเดอืน  ทัง้นี้ บุคลำกรภำครฐั 
มสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จบ ำนำญตำมหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด กล่ำวคอื 

(๑) ขำ้รำชกำร ไม่ว่ำจะเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร 
ฝ่ำยตุลำกำรศำลยุตธิรรม ขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำร
ฝ่ำยอัยกำร ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำ ขำ้รำชกำรต ำรวจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำติ ขำ้รำชกำรครู
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ และขำ้รำชกำร
ทหำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร สทิธไิดร้บับ ำเหน็จบ ำนำญจะเป็นไปตำม 
พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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(๒) ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งไดแ้ก่ขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
พนักงำนเทศบำล พนักงำนเมอืงพทัยำ พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 
และพนักงำนของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นตำมที่มกีฎหมำยจดัตัง้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นขึ้น 
แต่ไม่รวมถึงข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร สิทธิได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญจะเป็นไปตำม
พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

(๓) ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร สทิธไิด้รบับ ำเหน็จบ ำนำญจะเป็นไปตำม
พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องด้วยระบบบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรที่ให้รัฐต้องตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรประจ ำทุกปี โดยไม่มีกำรกันเงิน
ส ำรองไวล่้วงหน้ำส ำหรบัจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญในอนำคตนัน้ ไม่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิกำรคลงัของประเทศ เนื่องจำกไม่อำจวำงแผนเชิงบริหำร
กำรเงนิกำรคลงัของประเทศในระยะยำวและไม่อำจวำงแผนพฒันำบุคลำกรของรฐัได ้
ดงันัน้ จงึไดม้กีำรตรำพระรำชบญัญตัิกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น 
โดยจัดตัง้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ขึ้น และมีฐำนะเป็นนิติบุคคล  
เพื่อเป็นหลกัประกนักำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญและให้ประโยชน์ตอบแทนกำรรบัรำชกำร 
แก่ข้ำรำชกำรเมื่อออกจำกรำชกำร และเพื่อส่งเสรมิกำรออมทรพัย์ และจดัสวสัดิกำร  
และสทิธปิระโยชน์อื่นให้แก่ขำ้รำชกำรที่เป็นสมำชกิของกองทุน รวมทัง้ให้เป็นสถำบนั 
เงนิออมทีม่บีทบำทส ำคญัในกำรช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนเงนิออมภำยในประเทศ  
และกำรส่งเสรมิกำรลงทุนอนัเป็นกำรส่งเสรมิและพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมโดยส่วนรวม
อกีดว้ย  ทัง้นี้ สมำชกิของกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร มอียู่ ๒ ประเภท คอื 

(๑) สมำชิกภำคบงัคบั คือ ขำ้รำชกำรทัง้ส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น ที่เขำ้รบั
รำชกำรหรอืโอนมำเป็นข้ำรำชกำรตัง้แต่วนัที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ อนัเป็นวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  

(๒ ) สมำชิกภำคสมัครใจ คือ  ข้ำรำชกำรซึ่ งรับ รำ ชกำรอยู่ ก่ อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๐) และสมัครใจเข้ำเป็นสมำชิก
กองทุน 

 

๒. กำรสงเครำะห์ 
กำรสงเครำะห์ คอื กำรจดัสวสัดกิำรต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกรภำครฐัที่ยงัอยู่ใน

ระบบรำชกำร เช่น กำรรกัษำพยำบำลในกรณีเจ็บป่วยทัว่ไป หรอืกำรสงเครำะห์จำก 
กำรที่ได้รบัอนัตรำยหรอืเจ็บป่วยจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุ
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กระท ำกำรตำมหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติสงเครำะห์ข้ำรำชกำรผู้ได้รับอันตรำย 
หรือกำรป่วยเจ็บเพรำะเหตุปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจะก ำหนดเกี่ยวกับ  

กำรสงเครำะห์ขำ้รำชกำรผูไ้ดร้บัอนัตรำยหรอืกำรป่วยเจบ็เพรำะเหตุปฏบิตัิรำชกำร โดย
ก ำหนดใหร้ฐัมนตรเีจำ้สงักดัเป็นผู้มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัิกำรสงเครำะห์ และก ำหนดให้
ข้ำรำชกำรดังกล่ำวซึ่งต้องเกษียณอำยุในระหว่ำงรกัษำพยำบำล ให้มีสิทธิได้รบักำร
รกัษำพยำบำลโดยรฐัเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยจนกว่ำกำรรกัษำจะถึงที่สุด รวมทัง้ก ำหนดให้
ทำยำทของขำ้รำชกำรผูไ้ดร้บัอนัตรำยหรอืกำรป่วยเจบ็เพรำะเหตุปฏบิตัริำชกำรซึ่งต่อมำ 
ถึงแก่ควำมตำย ได้รับบ ำเหน็จตกทอดแทนบ ำนำญตกทอด หรือพระรำชบัญญัติ
สงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือรำชกำร กำรปฏิบัติงำนของชำติ หรือ  
กำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งจะก ำหนดเกี่ยวกับกำรสงเครำะห ์
แก่ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลอืรำชกำร กำรปฏิบตัิงำนของชำติ หรอืกำรปฏิบตัิ
ตำมหน้ำที่มนุษยธรรม โดยก ำหนดให้ผู้ประสบภัยซึ่งสูญเสียอวยัวะอื่น ๆ นอกจำก 
แขน ขำ หูหนวกทัง้สองขำ้ง หรอืตำบอดได้รบักำรสงเครำะห์ และในกรณีทีผู่้ประสบภยั
ต้องพิกำรทุพพลภำพขนำดหนักจนเป็นอุปสรรคส ำคัญยิ่งในกำรประกอบอำชีพ 
หรอืกำรด ำรงชพี ใหไ้ดร้บัเงนิด ำรงชพีเป็นรำยเดอืนดว้ย เป็นตน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๖๔ 

พระรำชบญัญตั ิ

เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เป็นปีที ่๕๐ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 

และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญัตินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิเงนิเดอืนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๒  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ขำ้รำชกำร” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำร

ประเภทต่ำง ๆ เวน้แต่ขำ้รำชกำรตุลำกำรและดะโตะ๊ยุตธิรรมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบยีบ
ขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุตธิรรม 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๑ ก/หน้ำ ๑/๑ มกรำคม ๒๕๓๘ 

๒ มำตรำ ๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตเิงนิเดือนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๖๕ 

“คณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล”๓ หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรประเภทต่ำง ๆ เวน้แต่คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรคร ู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม และคณะกรรมกำรอยักำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำร 

 

มำตรำ ๔  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมกำรพจิำรณำเงนิเดอืนแห่งชำต ิ

   
 

มำตรำ ๕๔  ใหม้คีณะกรรมกำรพจิำรณำเงนิเดอืนแห่งชำตคิณะหนึ่งเรยีกโดยย่อว่ำ  
“กงช.” ประกอบดว้ยรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัเป็นประธำน ปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ี 
ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงำน ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงบประมำณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
เลขำธิกำรสถิติแห่งชำติ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ผู้แทนคณะกรรมกำร 
ข้ำรำชกำรทหำร ผู้แทนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ ผู้แทนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร 
พลเรอืนในมหำวทิยำลยั และผูแ้ทนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ คณะละหนึ่งคน 
และบุคคลซึ่งนำยกรฐัมนตรแีต่งตัง้จำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรบรหิำรใน
ภำครฐัหรอืเอกชนและมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนระบบเศรษฐกิจ 
เงนิเดอืนและค่ำจำ้ง จ ำนวนหำ้คน เป็นกรรมกำร 

ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

และอธบิดกีรมบญัชกีลำงเป็นกรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

 

มำตรำ ๖  กรรมกำรซึง่นำยกรฐัมนตรแีต่งตัง้ตำมมำตรำ ๕ ใหอ้ยู่ในต ำแหน่งได้
ครำวละสองปี ถำ้ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนดและยงัมกีรรมกำรดงักล่ำวเหลอือยู่อกี 
ไม่น้อยกว่ำสำมคน ใหก้รรมกำรทีเ่หลอืปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได ้

 
๓ มำตรำ ๓ นิยำมค ำว่ำ “คณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล” แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ

เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔ มำตรำ ๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๖๖ 

เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนด ให้ด ำเนินกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทน
ภำยในสำมสบิวนั เวน้แต่วำระของกรรมกำรเหลอืไม่ถงึเก้ำสบิวนัจะไม่แต่งตัง้กรรมกำร
แทนก็ได้ ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนนั ้นให้อยู่ ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำ
ก ำหนดเวลำของผูซ้ึง่ตนแทน 

กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่ง นำยกรฐัมนตรจีะแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอกีกไ็ด ้

ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยงัมไิด้แต่งตัง้กรรมกำรใหม่  
ใหก้รรมกำรนัน้ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ปพลำงก่อนจนกว่ำจะแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 

 

มำตรำ ๗  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรซึ่งนำยกรฐัมนตรี
แต่งตัง้ตำมมำตรำ ๕ พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถงึที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

 

มำตรำ ๘  กงช. มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง  

เงนิประจ ำต ำแหน่ง สวสัดกิำร และประโยชน์เกื้อกูลอื่นของขำ้รำชกำร ทหำรกองประจ ำกำร  
นักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหม และลูกจำ้งของส่วนรำชกำร 

(๒) ปฏบิตักิำรตำมมำตรำ ๑๓ 

(๓) ปฏบิตักิำรอื่นตำมทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ กงช. อำจขอใหห้น่วยรำชกำร รฐัวสิำหกจิ 
หน่วยงำนอื่นของรฐั ห้ำงหุ้นส่วนหรือบรษิัท หรือบุคคลใด ๆ จัดส่งเอกสำรหลักฐำน 

หรอืมำชีแ้จงแสดงควำมคดิเหน็ได ้

 

มำตรำ ๙  กำรประชุม กงช. ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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๖๗ 

ในกำรประชุม กงช. ถำ้ประธำนไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้
ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำน 

กำรวนิิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสยีงขำ้งมำก ถ้ำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๐  กงช. มอี ำนำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมที่ กงช. 
มอบหมำย 

ใหน้ ำมำตรำ ๙ มำใชบ้งัคบัแก่กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

อตัรำเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

   
 

มำตรำ ๑๑๕  อตัรำต ำแหน่งและเงนิเดอืนขำ้รำชกำรกำรเมือง ให้เป็นไปตำม
บญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๒๖  อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งและกำรรับเงินประจ ำต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บรหิำรซึ่งไม่เป็นขำ้รำชกำร 
พลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำและในสถำบนักำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  และ
ขำ้รำชกำรกำรเมอืงใหเ้ป็นไปตำมบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรซึ่งไม่เป็น
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ และในสถำบนักำรศกึษำของกระทรวงศกึษำธกิำร 
ประเภทใด ต ำแหน่งใด จะได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ในอตัรำใด 
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ๗ 

 
๕ มำตรำ ๑๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖ มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กำรไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งของผูบ้รหิำรมหำวทิยำลยัทีด่ ำรงต ำแหน่งวชิำกำรอยู่ดว้ยตอ้ง
เป็นไปตำมพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำฯ ที่นอกจำกจะได้รบัเงนิ
ประจ ำต ำแหน่งประเภทผูบ้รหิำรแล้วยงัไม่ตดัสทิธใินกำรทีจ่ะได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งประเภทวชิำกำร  
ทีต่นครองอยู่พรอ้มกนัดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ ๒๑๒/๒๕๔๘) 

๗ โดยที่กฎหมำยก ำหนดใหก้ำรด ำรงต ำแหน่งและกำรปฏบิตัหิน้ำที่หลกัของต ำแหน่งที่ได้รบั 
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๖๘ 

เงนิประจ ำต ำแหน่งไม่ถอืเป็นเงนิเดอืน๘ 

 

มำตรำ ๑๓  ในแต่ละปีใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคลและกระทรวงกำรคลงั
เสนอขอ้มูลและควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัเงนิเดอืน ค่ำจำ้ง เงนิประจ ำต ำแหน่ง และสภำพกำรณ์
เกี่ยวกบัสวสัดกิำรควำมเป็นอยู่ประโยชน์เกื้อกูลต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร ทหำรกองประจ ำกำร 
นักเรียนในสงักัดกระทรวงกลำโหม และลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรที่อยู่ในกำรก ำกบัดูแล 
ไปยงั กงช. 

ให้ กงช. น ำข้อมูลและควำมคิดเห็นที่ได้รับตำมวรรคหนึ่งมำประกอบกำร
พิจำรณำทบทวนเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน  ค่ำจ้ำง เงินประจ ำต ำแหน่ง สวัสดิกำร  
และประโยชน์เกื้อกูลต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร ทหำรกองประจ ำกำร นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลำโหม และลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร เพื่อปรบัปรุงให้เหมำะสมเป็นธรรม  
ไดม้ำตรฐำนและไม่เหลื่อมล ้ำกนั โดยค ำนึงถงึค่ำครองชพีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ค่ำตอบแทน
ในภำคเอกชน ฐำนะกำรคลงัของประเทศ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยได้ของข้ำรำชกำร
ระดับต่ำง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่ำงประเภทกัน และปัจจยัอื่นที่จ ำเป็นถ้ำ กงช. 
เหน็สมควรใหม้กีำรปรบัใหเ้สนอผลกำรพจิำรณำต่อคณะรฐัมนตรตี่อไป 

 

 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๗) 
แต่งตัง้เป็นเงื่อนไขในกำรได้รบัเงนิเดือนและเงนิประจ ำต ำแหน่งส ำหรบัต ำแหน่งบรหิำรใด   ดังนัน้  
ผู้ด ำรงต ำแหน่งบรหิำรซึ่งเคยได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งบรหิำรและได้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำน
สถำบนัแล้ว เมื่อมไิด้ด ำรงต ำแหน่งบรหิำร สทิธิที่จะได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งย่อมสิ้นสุดลงด้วย กรณ ี
จึงไม่มีสิทธิได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งอีกต่อไป (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่  
๕๔๘/๒๕๕๓) 

พระรำชกฤษฎีกำซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๑๒ วรรคสอง ก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรผูไ้ด้รบั
ค ำสัง่ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่อื่นและมิได้ปฏิบตัิหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ตนด ำรงอยู่  ไม่มสีิทธิได้รบัเงนิ
ประจ ำต ำแหน่ง กำรวนิิจฉัยว่ำผู้ใดมไิด้ปฏบิตัหิน้ำที่หลกันัน้ ให้พจิำรณำจำกค ำสัง่ที่ให้ผูน้ัน้ไปปฏิบตัิ
หน้ำที่อื่นว่ำมีค ำสัง่ให้พ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่หรอืไม่  ประกอบกับพิจำรณำ
ขอ้เทจ็จรงิว่ำไดม้กีำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งทีต่นด ำรงอยู่จรงิหรอืไม่ (เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๑/๒๕๔๐) 

๘ โดยที่กฎหมำยก ำหนดใหก้ำรด ำรงต ำแหน่งและกำรปฏบิตัหิน้ำที่หลกัของต ำแหน่งที่ได้รบั
แต่งตัง้เป็นเงื่อนไขในกำรได้รบัเงนิเดือนและเงนิประจ ำต ำแหน่งส ำหรบัต ำแหน่งบรหิำรใด   ดังนัน้  
ผู้ด ำรงต ำแหน่งบรหิำรซึ่งเคยได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งบรหิำรและได้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำน
สถำบนัแล้ว เมื่อมไิด้ด ำรงต ำแหน่งบรหิำร สทิธิที่จะได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งย่อมสิ้นสุดลงด้วย กรณ ี
จึงไม่มีสิทธิได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งอีกต่อไป (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่  
๕๔๘/๒๕๕๓) 
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๖๙ 

มำตรำ ๑๔  ในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรพีจิำรณำเหน็ว่ำสมควรปรบัอตัรำเงนิเดอืน
ใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ ถ้ำกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนดงักล่ำวเป็นกำรปรบัเพิม่เป็นรอ้ยละเท่ำกนั
ทุกอตัรำ ส ำหรบัข้ำรำชกำรทุกประเภทและไม่เกินร้อยละสิบของอัตรำที่ใช้บังคับอยู่  
เมื่อได้รบัอนุมตัิงบประมำณรำยจ่ำยจำกรฐัสภำเพื่อกำรนัน้แล้ว กำรปรบัให้กระท ำโดย
ตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ และใหถ้อืว่ำบญัชอีตัรำเงนิเดอืนทำ้ยพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว 
เป็นบญัชอีตัรำเงนิเดอืนทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ำรปรบัเป็นรอ้ยละเท่ำกนั
ทุกอตัรำดงักล่ำว หำกท ำใหอ้ตัรำหนึ่งอตัรำใดมเีศษไม่ถงึสบิบำท ใหป้รบัตวัเลขเงนิเดอืน
ของอัตรำดังกล่ำวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบำท และมิให้ถือว่ำเป็นกำรปรับอัตรำร้อยละที่
แตกต่ำงกนั 

 

มำตรำ ๑๕  กำรปรับอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร ทหำรกองประจ ำกำร  
และนักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหมให้เข้ำอนัดบัและขัน้ ระดบัและชัน้ ระดบัและขัน้
หรือชัน้และขัน้  แล้วแต่กรณี  ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑  
และมำตรำ ๑๔ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด และใหม้ผีล
เป็นกำรแก้ไขขัน้หรอืชัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรยีนในสงักดั
กระทรวงกลำโหมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ข้อบังคับ 
ระเบยีบ ค ำสัง่ มติคณะรฐัมนตร ีมติ ก.พ. และขอ้ก ำหนด ซึ่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบยีบขำ้รำชกำรประเภทนัน้ ๆ หรอืตำมกฎหมำยอื่นตำมไปดว้ย 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๖  เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุบุคคลซึง่เคยเป็นขำ้รำชกำรและออกจำก
รำชกำรไปก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั กลบัเขำ้รบัรำชกำร ใหป้รบัอตัรำเงนิเดอืน
ที่ผู้นัน้ได้รบัอยู่ก่อนออกจำกรำชกำรให้เข้ำอนัดับและขัน้ ระดบัและชัน้ ระดบัและขัน้  
หรอืชัน้และขัน้ แล้วแต่กรณี ตำมบญัชีอตัรำเงินเดือนท้ำยพระรำชบญัญัตินี้ หรอืตำม
บญัชีอตัรำเงนิเดอืนท้ำยพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๑๔ แล้วแต่กรณี  
ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีก่ลบัเขำ้รบัรำชกำร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรี
ก ำหนด 

ในระหว่ำงทีบุ่คคลตำมวรรคหนึ่งออกจำกรำชกำร ถ้ำมกีฎหมำยก ำหนดใหป้รบั
อตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรประเภทเดยีวกนักบัผูน้ัน้มำก่อนกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหป้รบัเงนิเดอืนทีผู่น้ัน้ไดร้บัอยู่ก่อนออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยนัน้ ๆ 
เสยีก่อน แลว้จงึปรบัเงนิเดอืนตำมวรรคหนึ่ง 
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๗๐ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถปรบัเงนิเดือนของผู้ที่กลบัเข้ำรบัรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง 

และวรรคสอง ให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้พิจำรณำว่ำผู้นัน้
สมควรไดร้บับรรจุในอนัดบัและขัน้ ระดบัและชัน้ ระดบัและขัน้ หรอืชัน้และขัน้ใดเป็นกำร
เฉพำะรำย 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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๗๑ 

บญัชเีงนิเดอืนขำ้รำชกำรต ำรวจ๙ (ยกเลกิ) 
 

บญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง๑๐ (ยกเลกิ) 

 
๙ บัญชีเงินเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำ

ต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐ บญัชอีตัรำเงนิเดือนข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง ยกเลกิโดยพระรำชบญัญัตเิงนิเดอืน

และเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๗๒ 

บญัชอีตัรำต ำแหน่งและเงนิเดอืนขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

ต ำแหน่ง 
อตัรำ 
(บำท) 

นำยกรฐัมนตร ี ๖๔,๐๐๐ 
รองนำยกรฐัมนตร ี ๖๓,๐๐๐ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง รฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

หรอืรฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 
๖๒,๐๐๐ 

รฐัมนตรชีว่ยว่ำกำรกระทรวง หรอืรฐัมนตรชีว่ยว่ำกำรทบวง ๖๑,๐๐๐ 
เลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี

(จ ำนวน ๑ อตัรำ) 
๕๓,๕๐๐ 

รองเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยกำรเมอืง 

(เท่ำกบัจ ำนวนรองนำยกรฐัมนตร ี+ ๓) 
๔๗,๕๐๐ 

ทีป่รกึษำนำยกรฐัมนตร ี

(จ ำนวน ๕ อตัรำ) 
๔๘,๘๐๐ 

ทีป่รกึษำรองนำยกรฐัมนตร ีทีป่รกึษำรฐัมนตร ี

ทีป่รกึษำรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(เท่ำกบัจ ำนวนรองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร)ี 

๔๐,๐๐๐ 

โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(จ ำนวน ๑ อตัรำ) 
๔๐,๐๐๐ 

รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(จ ำนวน ๓ อตัรำ) 
๓๗,๕๐๐ 

ประจ ำส ำนักเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี

(จ ำนวน ๓๐ อตัรำ) 
๒๑,๕๐๐ 

เลขำนุกำรรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(เท่ำกบัจ ำนวนรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร)ี 
๓๗,๕๐๐ 

เลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง 

หรอืเลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 

(เท่ำกบัจ ำนวนรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงหรอืทบวง) 

๓๗,๕๐๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง 

หรอืผูช้่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 

(เท่ำกบัจ ำนวนรฐัมนตรชีว่ยว่ำกำรกระทรวงหรอืทบวง) 

๓๓,๖๐๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๗๓ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืน 

 

๑. ประเภทบรหิำร 

 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
บรหิำรระดบัสงู   
ระดบั ๑๑ ๒๑,๐๐๐  
ระดบั ๑๐ ๑๔,๕๐๐  
ระดบั ๙ ๑๐,๐๐๐  
บรหิำรระดบักลำง   
ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
 

๒. ประเภทวชิำชพีเฉพำะ (วช.) หรอืเชีย่วชำญเฉพำะ (ชช.) 
 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
วช. ๑๑ ชช. ๑๑ ๑๕,๖๐๐  
วช. ๑๐ และ ชช. ๑๐ ๑๓,๐๐๐  
วช. ๙   และ ชช. ๙ ๙,๙๐๐  
วช. ๘ ๕,๖๐๐  
วช. ๗ ๓,๕๐๐  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๗๔ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั 

 

๑. ประเภทวชิำกำร 

 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ศำสตรำจำรย ์ระดบั ๑๑ ๑๕,๖๐๐  
ศำสตรำจำรย ์ระดบั ๙ - ๑๐ ๑๓,๐๐๐  
รองศำสตรำจำรย ์ระดบั ๙ ๙,๙๐๐  
รองศำสตรำจำรย ์ระดบั ๗ - ๘ ๕,๖๐๐  
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ระดบั ๖ - ๗ ๓,๕๐๐  
 

๒. ประเภทวชิำชพีเฉพำะ (วช.) ช ำนำญกำร (ช.) หรอืเชีย่วชำญเฉพำะ (ชช.) 
 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
วช. ๑๐, ช. ๑๐, ชช. ๑๐ ๑๓,๐๐๐  
วช. ๙, ช. ๙, ชช. ๙ ๙,๙๐๐  
วช. ๘ ๕,๖๐๐  
วช. ๗ ๓,๕๐๐  
 

๓. ประเภทบรหิำร (บ.) 
 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
บ. ๙ ๑๐,๐๐๐  
บ. ๘ ๕,๖๐๐  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๗๕ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรคร ู

 

๑. ประเภทวชิำกำร 

 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ศำสตรำจำรย ์ระดบั ๑๑ ๑๕,๖๐๐  
ศำสตรำจำรย ์ระดบั ๘ - ๑๐ ๑๓,๐๐๐  
รองศำสตรำจำรย ์ระดบั ๙ ๙,๙๐๐  
รองศำสตรำจำรย ์ระดบั ๗ - ๘ ๕,๖๐๐  
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ระดบั ๖ - ๗ ๓,๕๐๐  
อำจำรย ์๓ ระดบั ๙ ๙,๙๐๐  
อำจำรย ์๓ ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
อำจำรย ์๓ ระดบั ๖ - ๗ ๓,๕๐๐  
 

๒. ประเภทวชิำชพีเฉพำะ (วช.) หรอืเชีย่วชำญเฉพำะ (ชช.) 
 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
วช. ๑๐, ชช. ๑๐ ๑๓,๐๐๐  
วช. ๙, ชช. ๙ ๙,๙๐๐  
วช. ๘ ๕,๖๐๐  
วช. ๗ ๓,๕๐๐  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๗๖ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรคร ู(ต่อ) 
 

๓. ประเภทบรหิำร 

 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน ผูอ้ ำนวยกำรวทิยำลยั ๕,๖๐๐  
ผูอ้ ำนวยกำรวทิยำเขต และผูอ้ ำนวยกำรศูนย ์ระดบั ๘   
   
ศกึษำธกิำรเขต ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
ศกึษำธกิำรจงัหวดั ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
ผูอ้ ำนวยกำรกำรประถมศกึษำจงัหวดั ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
ผูอ้ ำนวยกำรกำรประถมศกึษำกรุงเทพมหำนคร ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
ผูอ้ ำนวยกำรสำมญัศกึษำจงัหวดั ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  
ผูอ้ ำนวยกำรสำมญัศกึษำกรุงเทพมหำนคร ระดบั ๘ ๕,๖๐๐  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๗๗ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งผูบ้รหิำรในมหำวทิยำลยัของรฐั 

 

ต ำแหน่งผูบ้รหิำรในมหำวทิยำลยั อตัรำ (บำท/เดอืน) 
อธกิำรบด ี ๑๕,๐๐๐  
   
รองอธกิำรบด ีคณบด ีประธำนสำขำวชิำ ๑๐,๐๐๐  
ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนั ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก ผูอ้ ำนวยกำรศูนย ์   
ผูอ้ ำนวยกำรวทิยำลยั หวัหน้ำแผนกอสิระ   
   
รองคณบด ีรองประธำนสำขำวชิำ รองผูอ้ ำนวยกำรศนูย์ ๕,๖๐๐  
รองผูอ้ ำนวยกำรสถำบนั รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก   
รองผูอ้ ำนวยกำรวทิยำลยั รองหวัหน้ำแผนกอสิระ   
ผูช้่วยอธกิำรบด ีหวัหน้ำภำควชิำ   
   
หมำยเหตุ   
- ผูท้ีไ่ม่เป็นขำ้รำชกำรใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งในอตัรำ 
เป็นสองเท่ำของอตัรำส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

  

   
- ในกรณีเป็นผูท้ีไ่ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งประเภทอื่นใน
มหำวทิยำลยัอยู่ดว้ย ใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งสงูสุดเพยีง
ต ำแหน่งเดยีว 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๗๘ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งผูบ้รหิำรสถำบนักำรศกึษำของกระทรวงศกึษำธกิำร 

 

ต ำแหน่งผูบ้รหิำรในวทิยำลยัคร ู อตัรำ (บำท/เดอืน) 
อธกิำรบด ี ๑๐,๐๐๐  
   
รองอธกิำร ๕,๖๐๐  
   
หมำยเหตุ   
- ผูท้ีไ่ม่เป็นขำ้รำชกำรใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งในอตัรำ
เป็นสองเท่ำของอตัรำส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

  

   
- ในกรณีเป็นผูท้ีไ่ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งประเภทอื่นใน
วทิยำลยัครอูยู่ดว้ย ใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งสงูสุดเพยีง
ต ำแหน่งเดยีว 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๗๙ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งผูบ้รหิำรสถำบนักำรศกึษำของกระทรวงศกึษำธกิำร (ต่อ) 
 

ต ำแหน่งผูบ้รหิำรในสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล อตัรำ (บำท/เดอืน) 
อธกิำรบด ี ๑๕,๐๐๐  
   
รองอธกิำรบด ีคณบด ีผูอ้ ำนวยกำรสถำบนั ๑๐,๐๐๐  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก   
   
รองคณบด ีรองผูอ้ ำนวยกำรสถำบนั รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก ๕,๖๐๐  
   
หมำยเหตุ   
- ผูท้ีไ่ม่เป็นขำ้รำชกำรใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งในอตัรำ
เป็นสองเท่ำของอตัรำส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

  

   
- ในกรณีเป็นผูท้ีไ่ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งประเภทอื่นใน
สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคลอยู่ดว้ย และใหไ้ดร้บัเงนิ
ประจ ำต ำแหน่งสงูสุดเพยีงต ำแหน่งเดยีว 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๐ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจ๑๑ (ยกเลกิ) 

 
๑๑ บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจ ยกเลิกโดยยกเลิกพระรำชบัญญัติ

เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๑ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งสำขำวชิำชพีทีข่ำดแคลน 

 

ส ำหรบัขำ้รำชกำรพลเรอืน ขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำรคร ู
ขำ้รำชกำรทหำร และขำ้รำชกำรต ำรวจ 

 

ขัน้ อตัรำ (บำท/เดอืน) 
๙ ๕,๐๐๐ 
๘ ๔,๕๐๐ 
๗ ๔,๐๐๐ 
๖ ๓,๕๐๐ 
๕ ๓,๐๐๐ 
๔ ๒,๕๐๐ 
๓ ๒,๐๐๐ 
๒ ๑,๕๐๐ 
๑ ๑,๐๐๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๒ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง๑๒ (ยกเลกิ) 

 
๑๒ บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัิ

เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๓ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

ต ำแหน่ง จ ำนวนต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
นำยกรฐัมนตร ี - ๕๐,๐๐๐ 
รองนำยกรฐัมนตร ี - ๔๕,๕๐๐ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง รฐัมนตรปีระจ ำส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรวี่ำกำรทบวง - ๔๒,๕๐๐ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวง หรอืรฐัมนตร ี              
ช่วยว่ำกำรทบวง - ๔๑,๕๐๐ 

เลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี ๑ ๑๘,๕๐๐ 
รองเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยกำรเมอืง เท่ำกบัจ ำนวนรองนำยกรฐัมนตร+ี๓ ๑๔,๕๐๐ 
ทีป่รกึษำนำยกรฐัมนตร ี ๕ ๑๕,๐๐๐ 
ทีป่รกึษำรองนำยกรฐัมนตร ีทีป่รกึษำรฐัมนตร ี 
ทีป่รกึษำรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

เท่ำกบัจ ำนวนนำยกรฐัมนตรแีละ
รฐัมนตร ี ๑๐,๐๐๐ 

โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี ๑ ๑๐,๐๐๐ 
รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี ๓ ๔,๙๐๐ 
ประจ ำส ำนักเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี ๓๐ ๒,๘๕๐ 
เลขำนุกำรรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี เท่ำกบัจ ำนวนรฐัมนตรปีระจ ำส ำนัก

นำยกรฐัมนตร ี
๔,๙๐๐ 

เลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง หรอืเลขำนุกำร
รฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 

เท่ำกบัจ ำนวนรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงหรอืทบวง ๔,๙๐๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง หรอื
ผูช้่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 

เท่ำกบัจ ำนวนรฐัมนตรชีว่ยว่ำกำร
กระทรวงหรอืทบวง ๔,๔๐๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบัญญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนัอตัรำ
เงนิเดอืน อตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่ง และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนัของขำ้รำชกำรประเภท
ต่ำง ๆ ได้ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรแต่ละประเภท ท ำให้ขำด
เอกภำพในกำรพิจำรณำ และเกิดควำมเหลื่อมล ้ำในกำรปรับปรุงอัตรำเงินเดือน  
เงนิประจ ำต ำแหน่ง และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนัอยู่เสมอ สมควรน ำมำก ำหนดรวมไวใ้น
กฎหมำยฉบบัเดยีวกนั และก ำหนดให้มอีงค์กรคณะหนึ่งเสนอนโยบำยต่อคณะรฐัมนตรี
เกี่ยวกับกำรปรบัปรุงเรื่องดังกล่ำวเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม เป็นธรรม ได้มำตรฐำน  
และไม่เหลื่อมล ้ำกนั ประกอบกบัปัจจุบนัค่ำครองชพีในประเทศไดเ้พิม่สูงขึน้มำก สมควร
ปรับปรุงอัตรำเงินเดือน อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่
ขำ้รำชกำรไดร้บัอยู่ใหเ้หมำะสมดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๗  ให้ยกเลิกบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรตุลำกำร บัญชีอัตรำ 

เงนิประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรตุลำกำร บัญชีอตัรำเงินเดือนดะโต๊ะยุติธรรม และบญัชี
อตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมท้ำยพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๒๕๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติว่ำ เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง  
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผูพ้พิำกษำและตุลำกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบญัญัติ  
ทัง้นี้  จะน ำระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแห น่งของข้ำรำชกำรพลเรือน 

มำใช้บงัคบัมไิด้ ประกอบกบัปัจจุบนัก็ได้มกีำรตรำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
ฝ่ำยตุลำกำรศำลยุตธิรรมก ำหนดเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรตุลำกำร
ขึน้ใชบ้งัคบัแล้ว อกีทัง้ไดม้กีำรตรำกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรศำลยุติธรรม
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ ๒๗๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ที่บัญญัติให ้

ศำลยุตธิรรมมหีน่วยธุรกำรของศำลยุตธิรรมทีเ่ป็นอสิระ ซึ่งไดม้กีำรก ำหนดเงนิเดอืนและ
เงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรศำลยุตธิรรมซึ่งเป็นขำ้รำชกำรในส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

 
๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๔๔ ก/หน้ำ ๔๖/๑๘ พฤษภำคม ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๕ 

ไวแ้ลว้  ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรรองรบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยและ
กฎหมำยที่ได้ตรำขึน้ตำมมำตรำ ๒๗๕ ดงักล่ำว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วย
เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๗  ให้ยกเลิกบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรอัยกำร และบัญชีอัตรำ 

เงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรอยักำรทำ้ยพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัตฉิบบันี้ คอื เน่ืองจำกไดม้กีำรตรำ
กฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรอัยกำรขึ้น สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งเพื่ อให้สอดคล้องกัน   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๕ 

 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕๓  ในพระรำชบญัญัตเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ใหแ้กไ้ขค ำว่ำ “ปลดักระทรวงแรงงำนและสวสัดกิำรสงัคม” เป็น “ปลดักระทรวงแรงงำน” 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึ่งได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำที่ของ 

ส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั ้นแล้ว  

 
๑๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๘/ตอนที ่๑๑๒ ก/หน้ำ ๕/๔ ธนัวำคม ๒๕๔๔ 

๑๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๖ 

และเนื่องจำกพระรำชบัญญัติดงักล่ำวได้บญัญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รัฐมนตรีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่ งปฏิบัติห น้ำที่ ในส่วนรำชกำรเดิมมำเป็นของ  

ส่วนรำชกำรใหม่ โดยใหม้กีำรแกไ้ขบทบญัญตัติ่ำง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอ ำนำจหน้ำทีท่ีโ่อน
ไปด้วย  ฉะนั ้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและ 

พระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับ  

กำรโอนส่วนรำชกำร เพื่อให้ผู้เกี่ยวขอ้งมคีวำมชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไป
คน้หำในกฎหมำยโอนอ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดไดม้กีำรโอนภำรกจิของส่วนรำชกำร 

หรือผู้ร ับผิดชอบตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมำยให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือ 

ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่  และเพิ่มผู้แทน 

ส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำรให้ตรงตำมภำรกิจที่มีกำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิม 

มำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่รวมทัง้ตัดส่วนรำชกำรเดิมที่มีกำรยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นกำร
แก้ไขให้ตรงตำมพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องตรำ 

พระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๗๑๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้  คอื เน่ืองจำกไดม้กีำรตรำ
กฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและ 
เงนิประจ ำต ำแหน่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

 
๑๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๗๙ ก/หน้ำ ๗๘/๒๓ ธนัวำคม ๒๕๔๗ 

๑๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๒ ก/หน้ำ ๕๕/๒๕ มกรำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๗ 

มำตรำ ๕  มิให้น ำบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือน และบัญชีอัตรำ  

เงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนท้ำยพระรำชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ มำใช้บงัคบัแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนตำมพระรำชบญัญัติระเบยีบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก ำหนดให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัได้รบั
เงนิเดอืนตำมต ำแหน่งในแต่ละประเภทตำมทีก่ ำหนดไวใ้นบญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติดังกล่ำว และก ำหนดให้ข้ำรำชกำร 

พลเรอืนสำมญัไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมบญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำร
พลเรอืนสำมญัท้ำยพระรำชบัญญตัดิงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด  
ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรรองรบับทบัญญัติของกฎหมำยที่ได้ตรำขึ้นใช้บงัคบัโดยเฉพำะแล้ว 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  ใหย้กเลกิบญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร 
และนักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหม และบญัชีอตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำร
ทหำรทำ้ยพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่พระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดก้ ำหนดให้ขำ้รำชกำรทหำร ทหำร
กองประจ ำกำร และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหมมีบัญชีอัตรำเงินเดือนและ 
เงินประจ ำต ำแหน่งเป็นกำรเฉพำะ โดยให้เป็นไปตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัต ิ
และก ำหนดให้ขำ้รำชกำรทหำรได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมบญัชที้ำยพระรำชบญัญัติ
ดงักล่ำว ตำมอตัรำทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ  ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรรองรบับทบญัญัติ
ของกฎหมำยที่ไดต้รำขึ้นใช้บงัคบัโดยเฉพำะแล้วสมควรแก้ไขเพิม่เติมพระรำชบญัญัติ

 
๑๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๕ ก/หน้ำ ๗/๓๑ มกรำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๘ 

เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อให้สอดคล้องกนั  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ต ำรวจแห่งชำติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บญัญัติให้ขำ้รำชกำรต ำรวจมีบัญชอีตัรำ
เงนิเดอืนและบญัชอีตัรำเงินประจ ำต ำแหน่งเป็นกำรเฉพำะ โดยใหเ้ป็นไปตำมบญัชที้ำย
พระรำชบญัญตัิดงักล่ำว ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรรองรบับทบญัญตัิของกฎหมำยที่ได้ตรำขึ้น 

ใช้บงัคบัโดยเฉพำะแล้ว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบญัญัติเงนิเดอืนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๔๒๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ บญัญตัใิหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงมบีญัชี
อตัรำเงนิเดอืนและบญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งเป็นกำรเฉพำะ โดยใหเ้ป็นไปตำมบญัชี
ทำ้ยพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรรองรบับทบญัญตัขิองกฎหมำยทีไ่ดต้รำ
ขึน้ใชบ้งัคบัโดยเฉพำะแล้ว สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๑๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๑๗ ก/หน้ำ ๕/๒๑ มนีำคม ๒๕๕๔ 
๒๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๔ ก/หน้ำ ๔๑/๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๘๙ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

กำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำร (ฉบบัที ่๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที ่๖๖ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรปรบัอัตรำ
เงนิเดอืนของขำ้รำชกำร 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
และมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘  
จงึทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชกฤษฎกีำขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้เรยีกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืน
ของขำ้รำชกำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มำตรำ ๒๒๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิบญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรทำ้ยพระรำชกฤษฎีกำกำร
ปรบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชกฤษฎีกำ
กำรปรบัอตัรำเงินเดือนของข้ำรำชกำร (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้บญัชีอตัรำ
เงนิเดอืนขำ้รำชกำรทำ้ยพระรำชกฤษฎกีำน้ีแทน 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรมโองกำร 

อภสิทิธิ ์ เวชชำชวีะ 

นำยกรฐัมนตร ี
 

๒๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๒๒ ก/หน้ำ ๗/๓๑ มนีำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๙๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๙๑ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๙๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คอื เนื่องจำกบญัชอีตัรำ
เงนิเดอืนของข้ำรำชกำรในปัจจุบนัได้บงัคับใช้มำเป็นเวลำนำน ไม่เหมำะสมกับภำวะ 
ทำงเศรษฐกจิและค่ำครองชพีทีเ่พิม่สูงขึน้มำก สมควรปรบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำร
ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยปรบัเพิ่มในอตัรำร้อยละห้ำเท่ำกันทุกอตัรำส ำหรบัข้ำรำชกำร  
ทุกประเภท และโดยที่มำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง  
พ.ศ. ๒๕๓๘ บญัญัติให้กำรปรบัอตัรำเงนิเดือนของข้ำรำชกำรในกรณีที่คณะรฐัมนตรี
เหน็สมควรปรบัเพิม่เป็นรอ้ยละเท่ำกนัทุกอตัรำส ำหรบัขำ้รำชกำรทุกประเภทและไม่เกนิ
รอ้ยละสบิของอตัรำที่ใช้บงัคบัอยู่ เมื่อได้รบัอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกรฐัสภำแล้ว  
ใหก้ระท ำโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๙๓ 

พระรำชบญัญตั ิ

เงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 

และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำร 

และกรรมกำรในองคก์รอสิระตำมรฐัธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเงนิเดือน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประธำน
ผูต้รวจกำรแผ่นดนิและผูต้รวจกำรแผ่นดนิ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำต ิ

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระ 
ตำมรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญัติเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธำนศำลรฐัธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๑๒ ก/หน้ำ ๑๑/๒๘ ธนัวำคม ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๙๔ 

กำรเลอืกตัง้ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดนิและผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิและประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) พระรำชบญัญตัิเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธำนศำลรฐัธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดนิและผูต้รวจกำรแผ่นดนิ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ิตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) พระรำชบญัญัติเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธำนศำลรฐัธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดนิและผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ และประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประธำน

กรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ประธำนกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำต ิและใหห้มำยควำมรวมถงึประธำนผูต้รวจกำร
แผ่นดนิดว้ย 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลือกตัง้ กรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ กรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำต ิ
และใหห้มำยควำมรวมถงึผูต้รวจกำรแผ่นดนิดว้ย 

 

มำตรำ ๕  ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งมพีระบรมรำชโองกำรแต่งตัง้
ให้ด ำรงต ำแหน่งนับแต่วนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บงัคบั ได้รบัเงินเดือนและเงินประจ ำ
ต ำแหน่งตำมอตัรำในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๖  ใหป้ระธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ประธำนผูต้รวจกำร
แผ่นดนิและผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจรติแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
อยู่ตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั 
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๙๕ 

มีสิทธิได้รบัเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งตำมอตัรำในบญัชที้ำยพระรำชบญัญัตินี้ 
โดยใหร้บัเพิม่ขึน้เฉพำะส่วนทีข่ำดอยู่ 

ใหน้ ำอตัรำเงนิเดอืนตำมบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ มำใชบ้งัคบัแก่กำรค ำนวณ
บ ำเหน็จตอบแทนตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ 

ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรฐัธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิและประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๑ พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ย
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วย
ผู ้ตรวจกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรอืพระรำชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรตรวจเงนิแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำม
วรรคหนึ่งพน้จำกต ำแหน่ง แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๗  ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำติซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ ใช้บงัคบั มสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทนเป็นเงนิเดือน
และเงนิประจ ำต ำแหน่งในอตัรำและช่วงระยะเวลำดงัต่อไปนี้ โดยให้รบัเพิ่มขึ้นเฉพำะ 
ส่วนทีข่ำดอยู่ 

(๑) ตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
ใหป้ระธำนกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำตไิดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำเดอืนละ ๖๗,๐๖๐ บำท 
และให้ได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติได้รบัเงนิเดือนในอตัรำเดือนละ ๖๕,๙๘๐ บำท และให้ได้รบัเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งในอตัรำเดอืนละ ๔๑,๕๐๐ บำท 

(๒) ตัง้แต่วนัที่ ๒๔ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวนัที่ ๓๐ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ใหป้ระธำนกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำตไิดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำเดอืนละ ๖๘,๑๔๐ บำท 
และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๕ ,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๖๗,๐๖๐ บำท และให้ได้รับ 

เงนิประจ ำต ำแหน่งในอตัรำเดอืนละ ๔๒,๕๐๐ บำท 

(๓) ตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ .ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ใหป้ระธำนกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำตไิดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำเดอืนละ ๗๐,๘๗๐ บำท 
และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๕ ,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำร 
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๙๖ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๖๙,๗๕๐ บำท และให้ได้รับ 
เงนิประจ ำต ำแหน่งในอตัรำเดอืนละ ๔๒,๕๐๐ บำท 

(๔) ตัง้แต่วนัที ่๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถงึวนัที่ ๓๐ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ให้ประธำนกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติได้รบัเงนิเดอืนในอตัรำเดอืนละ ๗๔,๔๒๐ บำท  
และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๗๓,๒๔๐ บำท และให้ได้รับ 
เงนิประจ ำต ำแหน่งในอตัรำเดอืนละ ๔๒,๕๐๐ บำท 

(๕) ตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญัตินี้ 
ใชบ้งัคบั ให้ประธำนกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติและกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ
ไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมอตัรำในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๘  ในกรณีที่สมควรปรบัอัตรำเงินเดือนของประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรให้สอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้ำกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืน
ดงักล่ำวเป็นกำรปรบัเพิ่มเป็นร้อยละเท่ำกันทุกอตัรำและไม่เกินร้อยละสิบของอตัรำที ่
ใช้บงัคบัอยู่ กำรปรบัให้กระท ำโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำและให้ถือว่ำบญัชีอตัรำ
เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งท้ำยพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวเป็นบญัชอีตัรำเงนิเดอืน
และเงนิประจ ำต ำแหน่งทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ำรปรบัเป็นรอ้ยละเท่ำกนั
ทุกอตัรำดงักล่ำว หำกท ำใหอ้ตัรำหนึ่งอตัรำใดมเีศษไมถ่งึสบิบำท ใหป้รบัตวัเลขเงนิเดอืน
ของอัตรำดังกล่ำวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบำท และมิให้ถือว่ำเป็นกำรปรับอัตรำร้อยละที่
แตกต่ำงกนั 

 

มำตรำ ๙  ใหป้ระธำนกรรมกำรและกรรมกำรมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรประกนัสุขภำพ 

(๒) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง 

หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรจ่ำยเงนิ วธิีกำรเบกิจ่ำย และอตัรำค่ำประกันสุขภำพ 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบยีบที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดนิและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมกำร 
สทิธมินุษยชนแห่งชำต ิแต่ละคณะก ำหนด 

ระเบยีบตำมวรรคสองเมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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๙๗ 

มำตรำ ๑๐  ให้ประธำนศำลรฐัธรรมนูญและตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั มสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรฐัธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดนิและผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ และประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และระเบยีบที่
ออกตำมพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว จนกว่ำจะมกีฎหมำยว่ำดว้ยเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรฐัธรรมนูญและตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ 
ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๑  บรรดำระเบยีบทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรฐัธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดนิและผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ และประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ และประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้
ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กับพระรำชบญัญตันิี้ จนกว่ำจะมี
ระเบยีบตำมพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๒  ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริตแห่ งชำติ  ประธำนกรรมกำร  

ตรวจเงินแผ่นดิน และประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของตน 

 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๙๘ 

บญัชอีตัรำเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองคก์รอสิระตำมรฐัธรรมนูญ 

 

ต ำแหน่ง 
เงนิเดอืน 

(บำท/
เดอืน) 

เงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง 

(บำท/เดอืน) 
ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

๘๑,๙๒๐ 

๘๐,๕๔๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๔๒,๕๐๐ 

ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 

ผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 

๘๑,๙๒๐ 

๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๔๒,๕๐๐ 
ประธำนกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ

กรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ

๘๑,๙๒๐ 

๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๔๒,๕๐๐ 

ประธำนกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 

กรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 

๘๑,๙๒๐ 

๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๔๒,๕๐๐ 

ประธำนกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำต ิ

กรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำต ิ

๘๑,๙๒๐ 

๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๔๒,๕๐๐ 
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๙๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๖๐ บญัญัติให้ศำลรฐัธรรมนูญมสีถำนะเป็นองค์กร
ฝ่ำยตุลำกำรซึ่งมคีวำมแตกต่ำงจำกองคก์รอสิระอื่นตำมรฐัธรรมนูญทีท่ ำหน้ำทีต่รวจสอบ
กำรใชอ้ ำนำจรฐั จงึสมควรยกเลกิบทบญัญตัใินส่วนทีเ่กีย่วกบัเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรฐัธรรมนูญและตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญเพื่อ
ตรำเป็นกฎหมำยเฉพำะ อกีทัง้สมควรปรบัปรุงกฎหมำยดงักล่ำวใหค้รอบคลุมกำรไดร้บั
เงินเดือน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่ อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติ ให้
คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำตเิป็นองค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนูญ ตลอดจนสมควร
ปรบัปรุงบญัชอีตัรำเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ในองค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนูญเพื่อใหส้อดคล้องกบักำรปรบับญัชเีงนิเดอืน ค่ำจำ้ง และ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนของบุคลำกรภำครัฐและเหมำะสมกับภำวะทำงเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงไป  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๐๐ 

พระรำชบญัญตั ิ

เงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที ่๕๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยเงนิเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงิน
ประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ 
และเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๒  อัตรำเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่ง ส ำหรับ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีม่ใีบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสภำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขัน้ต ่ำขัน้สู งของ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบญัชีอตัรำเงนิวทิยฐำนะและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๗๙ ก/หน้ำ ๗๕/๒๓ ธนัวำคม ๒๕๔๗ 
๒ มำตรำ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำ

ต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑๐๑ 

ต ำแหน่งทีไ่ม่มใีบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
ได้แก่ ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำใหน้ ำบญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูและบญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน ส ำหรบั
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๓๘ ก. (๓) (๔) (๕) (๖) และต ำแหน่งผู้บริหำรในหน่วยงำน
กำรศกึษำทีส่อนระดบัปรญิญำตำมมำตรำ ๓๘ ข. วรรคสำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ใหน้ ำบญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงและบญัชอีตัรำ
เงนิประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดได้รับวิทยฐำนะในต ำแหน่ง
ประเภทใด เมื่อมีกำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นัน้
ไดร้บัวทิยฐำนะนัน้ต่อไป  ทัง้นี้ ตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งไม่ถอืเป็นเงนิเดอืน 

ในกรณีที่มเีหตุผลและควำมจ ำเป็น เพื่อเป็นกำรเยยีวยำให้ขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รบัเงินเดือน หรือเงินวิทยฐำนะ หรือเงินประจ ำต ำแหน่งที่
เหมำะสมและเป็นธรรม ก.ค.ศ. อำจก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ได้รบักำรเยียวยำโดยให้ได้รบัเงินเดือน หรือเงินวิทยฐำนะ หรือเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ตำมที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะรฐัมนตรกี ำหนด๓ 

 

มำตรำ ๔  คณะกรรมกำรขำ้รำชครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำอำจเสนอแนะและใหค้ ำปรกึษำ
แก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่ำครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมำก หรือกำรจัดสวัสดิกำร 
หรอืประโยชน์เกื้อกูลส ำหรบัข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยงัไม่เหมำะสม 
เพื่อให้คณะรฐัมนตรีพิจำรณำปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ เงินประจ ำต ำแหน่ง  
เงนิเพิ่มค่ำครองชพี สวสัดกิำร หรอืประโยชน์เกื้อกูลส ำหรบัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  ทัง้นี้ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม เป็นธรรม ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
รำยไดข้องขำ้รำชกำรประเภทอื่น ภำวะเศรษฐกจิ และฐำนะกำรคลงัของประเทศ รวมทัง้
ปัจจยัอื่นทีจ่ ำเป็นดว้ย 

 

๓ มำตรำ ๓ วรรคห้ำ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำ
ต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๐๒ 

ในกรณีทีม่กีำรปรบับญัชอีตัรำเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงนิเดือนและเงนิประจ ำต ำแหน่งให้สูงขึ้น ให้ปรบัอตัรำเงนิเดือน  
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้สูงขึ้นในอตัรำร้อยละ
เท่ำกนั และใหถ้อืเป็นบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕๔  คณะรฐัมนตรจีะพจิำรณำปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูง เงนิวทิยฐำนะ 
และเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำใหม้คีวำมเหมำะสม
ยิง่ขึ้นตำมควำมจ ำเป็นก็ได้ โดยหำกเป็นกำรปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูง เงนิวิทยฐำนะ 
และเงนิประจ ำต ำแหน่งเพิม่ไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งที่ใชบ้งัคบัอยู่ใหก้ระท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และใหถ้อืว่ำเงนิเดอืน
ขัน้ต ่ำขัน้สูง เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งท้ำยพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวเป็น
เงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงู เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

เมื่อมกีำรปรบัเงนิเดือน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง 
กำรปรบัเงนิเดอืนเงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ได้รบัอยู่เดิมเข้ำสู่อัตรำในบัญชีที่ได้รบักำรปรบัใหม่ ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๖  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

วษิณุ  เครอืงำม 

รองนำยกรฐัมนตร ี

 
๔ มำตรำ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำ

ต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ก.ค.ศ.) ปรบัอตัรำ
เงนิเดือนตำมมำตรำ ๔ วรรคสอง ต้องเสนอให้คณะรฐัมนตรพีจิำรณำ หำกคณะรฐัมนตรเีห็นสมควร 
ปรบัอัตรำเงนิเดือนไม่เกินร้อยละสิบของอัตรำที่ใช้บังคบัอยู่ให้ท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๖๒/๒๕๔๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๐๓ 

บญัชอีตัรำเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีม่ใีบอนุญำต
ประกอบวชิำชพี๕ 

 
 

 

๕ บญัชีอตัรำเงนิเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มใีบอนุญำต
ประกอบวชิำชีพ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเงนิเดือน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๐๔ 

บญัชอีตัรำเงนิวทิยฐำนะของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ๖ 

แนบทำ้ยพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 

 

๖ บญัชีอตัรำเงนิวทิยฐำนะของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ แก้ไขเพิม่เติมโดย
พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๐๕ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๐๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
กำรศึกษำแห่งชำติ ก ำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน ส ำหรับ ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มรีำยได้ที่เพยีงพอและเหมำะสมกบัฐำนะทำงสงัคม
และวชิำชพี สมควรก ำหนดให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำมอีตัรำเงนิเดอืน 
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งที่เหมำะสมกับฐำนะทำงสังคมและวิชำชีพ   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  เพื่อประโยชน์ในกำรรบัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้  หำกมำตรำใด 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
ได้บัญญัติค ำว่ำ “บัญชีอัตรำเงินเดือน” หรือ “อัตรำเงินเดือน” ให้หมำยควำมถึง  
“บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงู” หรอื “เงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงู” แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖  ในระหว่ำงที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรับอัตรำเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ  
และเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำให้สอดคล้องกับ
อตัรำเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ไดร้บัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่ง ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

กำรปรบัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำเขำ้ตำมบญัชที้ำยพระรำชบญัญตัิ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด  

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำที่รบัเงนิเดือนยงัไม่ถึงขัน้ต ่ำของอันดบัตำมบญัชีท้ำยพระรำชบญัญัตินี้  
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนไม่ต ่ำกว่ำขัน้ต ่ำชัว่ครำว ตำมบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ และใหไ้ดร้บั

 

๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๒๑ ก/หน้ำ ๑/๓๐ มนีำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๐๗ 

กำรปรบัเงนิเดอืนจนได้รบัเงนิเดอืนในขัน้ต ่ำของอนัดบัตำมบญัชที้ำยพระรำชบญัญตัินี้  
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ  :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัไม่มคีวำมเหมำะสมเป็นธรรม 
และมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยได้กับข้ำรำชกำรประเภทอื่น  ทัง้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นอำชีพที่ต้องท ำภำระหน้ำที่ในกำรพัฒนำคน  ซึ่งคน  
คอืทรพัยำกรที่ส ำคญัที่สุดในกำรพฒันำประเทศและแก้ไขปัญหำสงัคม  ดงันัน้ เพื่อให้
กำรรบัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ อนัจะท ำให ้

กำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำมปีระสทิธิภำพและ
เกดิประสทิธผิล  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำกำรปรบัเงินเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง  

กำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๕๔๘  
 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๕  
วรรคหนึ่ ง แห่งพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บญัญัติให้คณะรฐัมนตรจีะพิจำรณำ
ปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้
ตำมควำมจ ำเป็นก็ได้ โดยหำกเป็นกำรปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงเพิม่ไม่เกินร้อยละสบิ
ของเงนิเดือนที่ใช้บงัคบัอยู่ให้กระท ำโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ประกอบกับบญัชี
เงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีม่ใีบอนุญำตประกอบ

 

๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๑ ก/หน้ำ ๓/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๐๘ 

วชิำชพีในปัจจบุนัไม่เหมำะสมกบัภำวะเศรษฐกจิและค่ำครองชพีทีเ่พิม่สงูขึน้ สมควรปรบั
เงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  
โดยปรบัเพิม่ในอตัรำรอ้ยละหำ้เท่ำกนัทุกอตัรำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  ในวำระเริม่แรก ให้ปรบัเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำที่มใีบอนุญำตประกอบวชิำชพีทีไ่ดร้บัอยู่เดมิเขำ้สู่อตัรำในบญัชแีนบท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้  และให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใน  

รำชกจิจำนุเบกษำ 

ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

ซึ่งได้รบัเงนิเดือนในอนัดบัครูผู้ช่วย อนัดบั คศ.๑ และอนัดบั คศ.๒ ที่ได้รบัเงนิเดือน 

ไม่สงูกว่ำขัน้สงูของอนัดบั คศ.๒ ไดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำทีส่งูกว่ำอตัรำทีไ่ดร้บัอยู่เดมิตำม
บญัชแีนบท้ำยพระรำชบญัญัตินี้อกีร้อยละสี่ของเงนิเดอืนที่ได้รบัอยู่ ในกรณีที่กำรปรบั
เงนิเดอืนดงักล่ำวท ำใหม้เีศษไม่ถงึสบิบำทใหป้รบัตวัเลขเงนิเดอืนดงักล่ำวเพิม่ขึน้เป็นสบิบำท 

 

มำตรำ ๖  ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรบัอัตรำเงินเดือน เงนิวิทยฐำนะ และ 

เงนิประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีม่ใีบอนุญำตประกอบ
วชิำชพีเพื่อให้เขำ้สู่อตัรำตำมบญัชเีงนิเดอืนแบบช่วงที่ก ำหนดเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงได้ 
เป็นเหตุใหย้งัคงต้องใชบ้ญัชอีตัรำเงนิเดอืนแบบขัน้อยู่ ซึ่งท ำใหไ้ม่เป็นกำรสอดคลอ้งกบั
อตัรำเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงู ตำมมำตรำ ๕ ใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีม่ี
ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีไดร้บัเงนิเดอืนตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด 
และให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่มใีบอนุญำตประกอบวชิำชพีซึ่งไดร้ับ
เงนิเดอืนในอนัดบัครูผูช้่วย อนัดบั คศ.๑ และอนัดบั คศ.๒ ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนไม่สูงกว่ำขัน้สูง 

ของอนัดบั คศ.๒ ไดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำทีส่งูกว่ำอตัรำเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัอยู่เดมิอกีหนึ่งขัน้  
และเมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรำนี้แลว้ ใหถ้อืว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๕ 

 

 

๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๗/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๐๙ 

มำตรำ ๗  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นกำรสมควร
ปรบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่มใีบอนุญำตประกอบ
วชิำชพีใหเ้หมำะสม เป็นธรรม และไดม้ำตรฐำนโดยค ำนึงถงึค่ำครองชพีทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ค่ำตอบแทนในภำคเอกชน ฐำนะกำรคลงัของประเทศ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยไดข้อง
ขำ้รำชกำรระดบัต่ำง ๆ ในประเภทเดยีวกนัและต่ำงประเภทกนั และปัจจยัอื่นที่จ ำเป็น 
สมควรปรบับญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่มี
ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๑๐ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

กำรปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรคร ู

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที ่๖๖ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร  

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
และมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญัติเงินเดือน เงนิวิทยฐำนะ และเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะและเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำ 
พระรำชกฤษฎกีำขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้เรียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำกำรปรบัเงนิเดือน 
ขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มำตรำ ๒๑๐  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๕  
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหป้รบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำทีม่ใีบอนุญำตประกอบวชิำชพีตำมบญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพท้ำยพระรำชบัญญัติเงินเดือน  
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 

๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๑ ก/หน้ำ ๓/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๑๑ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้
บญัชเีงนิเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่มีใบอนุญำต
ประกอบวชิำชพีทำ้ยพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อภสิทิธิ ์ เวชชำชวีะ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๑๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๑๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระรำชบญัญัติเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเงินเดือน  
เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะพิจำรณำปรับเงินเดือนขัน้ต ่ ำขัน้สูงของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เหมำะสมยิ่งขึ้นตำมควำมจ ำเป็นก็ได ้ 

โดยหำกเป็นกำรปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูเพิม่ไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิเดอืนทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ 
ให้กระท ำโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ประกอบกับบัญชีเงินเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพในปัจจุบัน 

ไม่เหมำะสมกบัภำวะเศรษฐกจิและค่ำครองชพีทีเ่พิม่สูงขึน้ สมควรปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูง 

ของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยปรบัเพิ่มในอตัรำ 
รอ้ยละหำ้เท่ำกนัทุกอตัรำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๑๔ 

พระราชบญัญตั ิ

เงนิเดอืนของขา้ราชการผูถู้กสัง่พกัราชการ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เป็นปีที ่๑๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ  

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงนิเดอืนและเงนิอื่น ๆ 
ใหแ้ก่ขา้ราชการผูถู้กพกัราชการ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า  

และยนิยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภาดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิเงนิเดอืนของขา้ราชการ 

ผูถู้กสัง่พกัราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น  ๆ 
ใหแ้ก่ขา้ราชการผูถู้กพกัราชการ พุทธศกัราช ๒๔๘๘ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เงนิเดอืน” หมายความรวมถงึเงนิอื่น ๆ ทีจ่่ายเป็นรายเดอืนดว้ย 

“ขา้ราชการ” หมายความว่า ขา้ราชการพลเรอืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการพลเรอืน และขา้ราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการ 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที ่๖๖/หน้า ๑๗๓/๓๐ มถิุนายน ๒๕๐๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทน 

 

  

๑๑๕ 

มาตรา ๕  ข้าราชการผู้ใดถูกสัง่พักราชการ ให้งดเบิกจ่ายเงนิเดือนส าหรบั
ขา้ราชการผูน้ัน้ตัง้แต่วนัใหพ้กัราชการเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๖  กรณีทีข่า้ราชการผูถู้กสัง่พกัราชการไดร้บัราชการตามหน้าทีล่่วงเลย
วนัให้พักราชการเพราะมิได้รบัทราบค าสัง่ให้เบิกจ่ายเงินเดือนให้ถึงวนัที่ได้รบัทราบ  

หรอืควรจะไดร้บัทราบค าสัง่นัน้ 

ถ้าขา้ราชการผูถู้กสัง่พกัราชการจ าเป็นต้องส่งมอบงาน ก็ใหเ้บกิจ่ายเงนิเดอืน
ให้ถึงวนัส่งมอบงานเสรจ็ แต่ต้องไม่เกินสบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัทราบหรอืควรจะได้
รบัทราบค าสัง่ใหพ้กัราชการนัน้ 

 

มาตรา ๗  เงนิเดอืนระหว่างพกัราชการนัน้ เมื่อคดหีรอืกรณีถงึทีสุ่ด 

(๑) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสัง่พักมิได้กระท าความผิด และไม่มีมลทิน  

หรอืมวัหมอง ใหจ้่ายใหเ้ตม็ 

(๒)๒ ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสัง่พักมิได้กระท าความผิดแต่มีมลทิน 

หรือมัวหมอง หรือปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสัง่พักได้กระท าความผิด แต่ถูกลงโทษ  

ไม่ถงึใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออก ใหจ้่ายไดไ้ม่เกนิครึง่หนึ่งของเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัก่อนวนั
ใหพ้กัราชการตามทีเ่จา้กระทรวงจะไดก้ าหนด แต่เฉพาะค่าเช่าบา้นใหจ้่ายใหเ้ตม็ 

(๓)๓ ถ้าปรากฏว่าขา้ราชการผู้ถูกสัง่พกัได้กระท าความผดิและถูกลงโทษถึง  

ใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออก หา้มมใิหจ้่าย 

 

มาตรา ๘  ถ้าขา้ราชการผู้ถูกสัง่พกัราชการตายเสยีก่อนคดหีรอืกรณีถึงที่สุด 
ใหเ้จ้ากระทรวงพจิารณาและวนิิจฉัยตามหลกัฐานเท่าที่มอียู่ว่าจะจ่ายเงินเดอืนระหว่าง
พกัราชการหรอืจะไม่จ่าย โดยอนุโลมตามมาตรา ๗ 

 

 

๒ การถูกลงโทษไม่ถงึใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกนัน้ หมายความถงึการลงโทษอนัเป็นผล
มาจากคดหีรอืกรณีทีข่า้ราชการถูกสัง่พกัราชการเท่านัน้ การที่ขา้ราชการถูกลงโทษตดัเงนิเดอืนเพราะ
ผลการสอบสวนได้ความว่ามเีหตุอื่นที่จะลงโทษได้ จะน าผลเช่นนัน้มาอ้างให้กระทบสทิธิในเงนิเดือน
ระหว่างถูกพกัราชการหาไดไ้ม่ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๗/๒๕๑๔) 

๓ มาตรา ๗ (๓) บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเงนิเดือนในระหว่างสัง่พักราชการว่าจะพึงปฏิบัติ 
อย่างใด มไิด้มุ่งที่จะบญัญัตเิกี่ยวกบัวนัลงโทษว่าจะใหน้ับแต่เมื่อใด จึงมใิช่เป็นการหา้มมใิหส้ ัง่ใหอ้อก 
ปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลังแต่อย่างใด  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่ 
๒๐๗/๒๕๑๔) 
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๑๑๖ 

มาตรา ๙  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ส.  ธนะรชัต ์

นายกรฐัมนตร ี
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๑๑๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจาก พระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการจ่ายเงนิเดอืนและเงนิอื่น ๆ ให้แก่ผูถู้กพกัราชการ พุทธศกัราช ๒๔๘๘ ห้าม 
มิให้จ่ายเงนิเดือนและเงนิที่จ่ายเป็นรายเดือน ระหว่างเวลาต้องขงัแก่ข้าราชการต ารวจ 

ซึง่กระท าผดิวนิัยและผูบ้งัคบับญัชาสัง่ขงั จะเบกิจ่ายไดแ้ต่เบี้ยเลี้ยงซึ่งเป็นการลงโทษที่
หนักกว่าขา้ราชการพลเรอืนมาก และท าให้เดอืดร้อนไปถึงครอบครวัของผู้ถูกขงัด้วย 
สมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยเรื่องนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการต ารวจ 
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๑๑๘ 

พระราชบญัญตั ิ

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีที ่๕๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ  

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 

และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป เวน้แต่บทบญัญตัแิห่งหมวด ๓ ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนด
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ขา้ราชการ”๒ หมายความว่า ขา้ราชการพลเรอืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  

ฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
ขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยัตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนใน
มหาวทิยาลยั ขา้ราชการครตูามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการคร ูขา้ราชการรฐัสภา
สามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการต ารวจตาม

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๔๒ ก/หน้า ๑/๒๗ กนัยายน ๒๕๓๙ 
๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ข้าราชการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๑๑๙ 

กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการต ารวจ ขา้ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการทหาร ขา้ราชการส านักงานศาลรฐัธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยส านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ  และข้าราชการซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติ ให้ เป็นข้าราชการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

“ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่”๓ หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงาน หรอืผูป้ฏบิตังิาน 
ซึ่งเรยีกชื่ออย่างอื่นขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นตามทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้ 

“พนักงานมหาวทิยาลยั”๔ หมายความว่า พนักงาน บุคลากร หรอืผู้ปฏิบตังิาน 
ซึง่เรยีกชื่ออย่างอื่นของมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรฐัตามกฎหมาย
ว่าดว้ยมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษานัน้ ๆ แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจา้งประจ า
และลูกจา้งชัว่คราว 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”๕ หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อื่นตามทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

“สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการนัน้ ๆ รวมทัง้เงนิเพิ่มพิเศษรายเดอืนส าหรบัค่าวชิา ส าหรบัประจ าต าแหน่ง  
ทีต่อ้งฝ่าอนัตรายเป็นปกต ิส าหรบัการสูร้บ หรอืส าหรบัการปราบปรามผูก้ระท าความผดิ
แต่ไม่รวมถงึเงนิเพิม่อย่างอื่น 

“เงนิสะสม” หมายความว่า เงนิทีส่มาชกิสะสมเขา้กองทุนตามพระราชบญัญตันิี้ 
“เงนิสมทบ” หมายความว่า เงนิทีร่ฐับาลจ่ายสมทบเงนิสะสมตามพระราชบญัญตันิี้ 
“เงนิประเดมิ” หมายความว่า เงนิที่รฐับาลน าส่งเขา้กองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่

สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ก่อนวนัที่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓ ใช้บังคับและเลือกรบั
บ านาญ 

 

๓ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิน่” เพิม่โดยพระราชบัญญัตกิองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “พนักงานมหาวทิยาลยั” เพิม่โดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพิม่โดยพระราชบญัญัตกิองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๑๒๐ 

“เงนิชดเชย” หมายความว่า เงนิที่รฐับาลน าส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่
สมาชกิซึง่รบับ านาญ 

“บ านาญ” หมายความว่า เงนิทีจ่่ายใหแ้ก่สมาชกิเป็นรายเดอืนเมื่อสมาชกิภาพ
ของสมาชกิสิน้สุดลง 

“บ าเหน็จ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครัง้เดียวเมื่อ
สมาชกิภาพของสมาชกิสิน้สุดลง 

“บ าเหน็จด ารงชพี”๖ หมายความว่า เงนิทีจ่่ายให้แก่ผู้รบับ านาญเพื่อช่วยเหลอื
การด ารงชพีโดยจ่ายใหค้รัง้เดยีว 

“บ าเหน็จตกทอด” หมายความว่า เงนิที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครัง้เดยีว 

ในกรณีทีส่มาชกิหรอืผูร้บับ านาญถงึแก่ความตาย 

“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาตัง้แต่วนัที่สมาชิกเริ่มรบัราชการจนถึง  

วนัสุดท้ายที่ได้รบัเงนิเดือนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้ 
และให้หมายความรวมถึงการนับเวลาราชการเป็นทวคีูณตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการดว้ย 

“นิติบุคคล”๗ หมายความว่า นิติบุคคลที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 

“พนกังาน” หมายความว่า พนักงานของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

“ลูกจา้ง” หมายความว่า ลูกจา้งของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

๖ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “บ าเหน็จด ารงชพี” เพิม่โดยพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “นิติบุคคล” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๑๒๑ 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
และให้มีอ านาจแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

การจดัตัง้กองทุน และลกัษณะของกจิการกองทุน 

   
 

มาตรา ๕  ให้จดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรยีกว่า “กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ” เรยีกโดยย่อว่า “กบข.” 

ใหก้องทุนเป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและใหป้ระโยชน์ตอบแทนการ

รบัราชการแก่ขา้ราชการเมื่อออกจากราชการ 

(๒) เพื่อส่งเสรมิการออมทรพัยข์องสมาชกิ 

(๓) เพื่อจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื่นใหแ้ก่สมาชกิ 

 

มาตรา ๖  กองทุนประกอบดว้ยทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิประเดมิ และเงนิชดเชย 

(๒) เงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรตามมาตรา ๗๒ 

(๓) ทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคให ้

(๔) เงนิทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง
กองทุน 

(๕) รายไดอ้ื่น 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุน 

 

มาตรา ๗  กจิการของกองทุนไม่อยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายว่าดว้ยพนักงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์
และกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม 

 

มาตรา ๘  ใหก้องทุนมสี านักงานใหญ่ ณ สถานทีท่ีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดใน
ราชกจิจานุเบกษาและจะตัง้สาขาหรอืตวัแทนขึน้ ณ ทีอ่ื่นใด ตามความจ าเป็นกไ็ด ้
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๑๒๒ 

มาตรา ๙  ให้กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่ าง ๆ  ภายในขอบแห่ ง
วตัถุประสงคต์ามมาตรา ๕ และอ านาจเช่นว่านี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธติ่าง ๆ 

(๒) ก่อตัง้สทิธหิรอืกระท านิตกิรรมใด ๆ ทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร 

(๓) ใหส้มาชกิกูย้มืเงนิ 

(๔) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทุน 

(๔/๑)๘ จัดตัง้บริษัทจ ากัด เพื่อให้บริการแก่กองทุนหรือนิติบุคคลที่กองทุน  

เป็นหุน้ส่วนหรอืถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละเจด็สบิหา้ของหุน้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 

(๕) กระท าการอย่างอื่นบรรดาทีเ่กี่ยวกบัหรอืเกี่ยวเนื่องในการจดัใหส้ าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องกองทุน 

 

มาตรา ๑๐  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุน ใหจ้่ายจากเงนิของกองทุน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๑๙  กองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วธิกีารงบประมาณ และรายไดข้องกองทุนไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

หมวด ๒ 

การควบคุมและการบรหิาร 

   
 

มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ” ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  

และสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั อธิบดีกรมบัญชีกลาง  

 

๘ มาตรา ๙ (๔/๑) เพิม่โดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙ เมื่อกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการไม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วย
วธิกีารงบประมาณ ดงันัน้ แมก้องทุนฯ จะเขา้ไปถอืหุน้ในธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน
เกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของทุนจดทะเบยีน กไ็ม่ท าใหธ้นาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) มสีถานภาพ
เป็นรฐัวิสาหกิจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณฯ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๑๘/๒๕๔๔) 
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๑๒๓ 

ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ผู้แทนสมาชกิซึ่งเป็นขา้ราชการตามมาตรา ๓ ประเภทละหนึ่งคน
ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๑๓ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งได้รับเลือกตาม 

มาตรา ๑๔ เป็นกรรมการ 

ใหเ้ลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้พนักงานเป็นผูช้่วยเลขานุการไดไ้ม่เกนิสองคน 

 

มาตรา ๑๓  การเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

 

มาตรา ๑๔  ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการผูแ้ทน
สมาชกิประชุมร่วมกนั เพื่อเลอืกกรรมการผูท้รงคุณวุฒ  ิ

 

มาตรา ๑๕  กรรมการผูท้รงคุณวุฒติอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นบุคคลซึง่ทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐัอื่นไล่ออก 

ปลดออก ใหอ้อก หรอืเลกิจา้งเพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืถอืว่าทุจรติต่อหน้าที่ 
(๒) ไม่เป็นขา้ราชการการเมอืง ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาหรอืเจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง 

 

มาตรา ๑๖  ให้กรรมการผูแ้ทนสมาชกิมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
แต่จะด ารงต าแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัมไิด ้

 

มาตรา ๑๗  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
แต่จะเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิกนิสองวาระตดิต่อกนัมไิด ้

 

มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนสมาชิก 
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
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๑๒๔ 

(๖) พ้นจากการเป็นสมาชกิหรอืพ้นจากการเป็นขา้ราชการประเภทที่ตนไดร้บั
เลอืกเป็นผูแ้ทนในกรณีกรรมการผูแ้ทนสมาชกิ 

(๗) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ ในกรณีกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิกหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันใน
ระหว่างทีย่งัมไิดม้กีารเลอืกกรรมการขึน้ใหม่ ใหก้รรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระนัน้
อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการทีไ่ดร้บัเลอืกใหม่เขา้รบัหน้าที ่

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชกิผู้ใดพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 

ใหผู้้ซึ่งได้คะแนนถดัไปซึ่งขึ้นบญัชไีวใ้นการเลอืกผูแ้ทนสมาชกิของขา้ราชการประเภท
นัน้เป็นกรรมการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้ข ึ้นบัญชีไว้ ให้ด าเนินการเลอืกกรรมการผู้แทน
สมาชกิประเภทนัน้ขึน้ใหม่ตามวธิกีารทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ใหด้ าเนินการเลอืก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึน้แทนตามมาตรา ๑๔ 

ให้กรรมการผู้ได้รบัการแต่งตัง้หรอืเลือกให้ด ารงต าแหน่งแทนตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่แต่งตัง้หรือ 

เลอืกกรรมการขึน้ด ารงต าแหน่งแทนกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง 
แต่งตัง้เลขาธกิารจากบุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิปีบรบิูรณ์ 

(๓) สามารถปฏบิตังิานใหแ้ก่กองทุนไดเ้ตม็เวลา 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๖) ไม่เป็นขา้ราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
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๑๒๕ 

(๗) ไม่ เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิ ก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของ 

พรรคการเมอืง 

(๘) ไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการหรอืผู้จดัการหรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดทีม่ลีกัษณะ
งานคลา้ยคลงึกนันัน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสญัญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระท าให้แก่
กองทุน ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
กรรมการในบรษิทัทีก่องทุนเป็นผูถ้อืหุน้ 

 

มาตรา ๒๒  การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และการก าหนดเงือ่นไขใน
การทดลองปฏิบตัิงานหรอืการท างานในหน้าที่เลขาธิการ ให้เป็นไปตามสญัญาจ้างที่
คณะกรรมการก าหนด โดยให้มอีายุการจา้งคราวละไม่เกนิสีปี่ และเมื่อครบก าหนดอายุ
สญัญาจา้งแลว้คณะกรรมการจะต่ออายุสญัญาจา้งอกีกไ็ด ้

การท าสญัญาจ้างเลขาธกิาร ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มอี านาจท าสญัญาใน
นามของกองทุน 

ให้เลขาธิการได้รบัเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

มาตรา ๒๓  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามอายุการจา้ง เลขาธกิารพน้จาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 

(๔) คณะกรรมการมมีตเิหน็สมควรใหเ้ลกิจา้ง 

 

มาตรา ๒๔  ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพ นักงานและลูกจ้าง และ
รบัผดิชอบในการบรหิารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนด 

เลขาธกิารตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของกองทุน 

 

มาตรา ๒๕  ในกิจการของกองทุนทีเ่กี่ยวกบับุคคลภายนอกให้เลขาธกิารเป็น
ผูแ้ทนของกองทุน การปฏบิตังิานของเลขาธกิารและการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นปฏบิตังิานแทน 

เลขาธกิารใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด 
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๑๒๖ 

นิติกรรมที่กระท าโดยฝ่าฝืนข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ผูกพันกองทุน  

เวน้แต่คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๖  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ และค าสัง่ในการ

บรหิารกจิการของกองทุน 

(๒) ก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(๓) ก ากบัดแูลการจดัการกองทุน 

(๔) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปฏิบตังิานของเลขาธกิาร และการมอบอ านาจให้
ผูอ้ื่นปฏบิตังิานแทนเลขาธกิาร 

(๕) ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกีย่วกบักจิการของกองทุน 

(๖) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการรบั เกบ็รกัษา และจ่ายเงนิของกองทุน 

(๗) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล การบรรจุ 
แต่งตัง้ ถอดถอน และวินัยของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการก าหนดเงินเดือน 

และเงนิอื่นรวมถงึการสงเคราะหแ์ละสวสัดกิาร 

(๘)๑๐ พิจารณามอบหมายให้สถาบนัการเงนิหรอืนิติบุคคลอื่นจดัการเงนิของ
กองทุน 

(๙) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏบิตักิารตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) แต่งตัง้ผู้แทนเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบรษิทัหรอืหน่วยงานอื่นใดทีก่องทุนถอืหุน้อยู่ 

(๑๑) ปฏบิตังิานอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนตามทีก่ าหนด
ในพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

๑๐ มาตรา ๒๖ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๑๒๗ 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อีก
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

การออกเสยีงลงมตแิต่งตัง้หรอืเลกิจา้งเลขาธกิารตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดทีอ่ยู่ในต าแหน่ง 

 

มาตรา ๒๘  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วม
พจิารณาในเรื่องนัน้ 

 

มาตรา ๒๙  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่
รฐัมนตรกี าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๓๐  ให้มีคณะอนุกรรมการจดัการลงทุน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 
และผูท้รงคุณวุฒจิ านวนสีค่นซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้ เป็นอนุกรรมการ และเลขาธกิาร
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๓๑  ใหค้ณะอนุกรรมการจดัการลงทุนมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ใหค้ าแนะน าปรกึษาดา้นการลงทุนต่อคณะกรรมการ 

(๒)๑๑ ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบัน
การเงนิหรอืนิตบิุคคลทีจ่ะมอบหมายใหจ้ดัการเงนิของกองทุน 

(๓)๑๒ ติดตามดูแลการด าเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายใหจ้ดัการเงนิของกองทุน 

(๔) รายงานผลการด าเนินการดา้นการลงทุนและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ 

(๕) ปฏบิตักิารในเรื่องอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๓๒  ให้มีคณะอนุกรรมการสมาชิกสมัพนัธ์ ประกอบด้วยเลขาธิการ 
ก.พ. เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ ์  

 

๑๑ มาตรา ๓๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๒ มาตรา ๓๑ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๑๒๘ 

และผู้แทนสมาชิกจ านวนห้าคนเป็นอนุกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการ 

และเลขานุการ 

การเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๓  ใหค้ณะอนุกรรมการสมาชกิสมัพนัธม์อี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสรมิสร้างความรู้ความ

เขา้ใจแก่สมาชกิ 

(๒) เผยแพร่ขอ้มลู ขา่วสาร และรายงานความคบืหน้าของการจดัการกองทุน 

(๓) รบัฟังความคดิเหน็และปัญหาต่าง ๆ จากสมาชกิ 

(๔) พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจดัสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์อื่นใหแ้ก่สมาชกิ 

(๕) ปฏบิตักิารในเรื่องอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๓๔  ใหน้ ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๒๘ มาใชบ้งัคบัแก่การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

 

สมาชกิและสทิธปิระโยชน์ของสมาชกิ 

   
 

มาตรา ๓๕  ใหบุ้คคลต่อไปนี้ เป็นสมาชกิ 

(๑) ผูซ้ึง่เขา้รบัราชการตัง้แต่วนัทีบ่ทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ใชบ้งัคบั 

(๒)๑๓ ผู้ซึ่งโอนมาเป็นขา้ราชการตามพระราชบญัญัตินี้ตัง้แต่วนัที่บทบญัญัติ 
แห่งหมวดนี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๖  บุคคลต่อไปนี้จะสมคัรเป็นสมาชกิกไ็ด ้

(๑) ขา้ราชการซึง่รบัราชการอยู่ในวนัก่อนวนัทีบ่ทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ใชบ้งัคบั 

 

๑๓ ขา้ราชการกรุงเทพมหานครไม่อยู่ในความหมายของค าว่า “ข้าราชการ” ตามมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ จึงไม่อาจเป็นสมาชิกตามมาตรา ๓๖ ได ้ 
แต่เมื่อไดโ้อนมาเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญัภายหลงัทีห่มวด ๓ ใชบ้งัคบั เช่นนี้จงึเป็นสมาชกิกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๓๕ (๒) (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๔/๒๕๔๙) 
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๑๒๙ 

(๒) ข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา  

ว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์การสัง่ให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนัน้
เหมอืนเตม็เวลาราชการก่อนวนัทีบ่ทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ใชบ้งัคบัและกลับเขา้รบัราชการ
ตัง้แต่วนัทีบ่ทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ใชบ้งัคบั 

การสมคัรเป็นสมาชกิให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กระทรวงการคลงั
ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา๑๔ 

 

มาตรา ๓๗๑๕  บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชพี และบ าเหน็จตกทอด ใหจ้่าย
จากเงนิงบประมาณ ส าหรบัเงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์
ตอบแทนเงินดังกล่าวให้จ่ายจากกองทุน  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๘๑๖  ขา้ราชการซึ่งออกจากราชการ ถ้ากลบัเขา้รบัราชการใหม่ตัง้แต่
วนัทีบ่ทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ใชบ้งัคบั ใหน้ับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญ
ตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกบัการรบัราชการในตอนหลงัได้ เว้นแต่ข้าราชการ 

ผู้นัน้ถูกปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระท าความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง 

และไม่มีสิทธิได้รบัเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญจากการรบัราชการตอนก่อนออกจาก
ราชการ 

 

๑๔ ปัจจุบนักระทรวงการคลงัยงัสามารถเปิดรบัสมคัรข้าราชการซึ่งรบัราชการอยู่ก่อนวนัที ่
๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. ในครัง้แรกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๖  
วรรคสอง ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดก าหนดเงื่อนเวลาสิ้นสุดของการสมัครเป็นสมาชิกเอาไว ้ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๔/๒๕๔๙) 

๑๕ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๖ ข้าราชการซึ่งได้รบัเงนิประเดิม เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนจากเงนิดงักล่าว 
ไปแล้วเมื่อออกจากราชการในครัง้แรก หากกลบัเขา้รบัราชการใหม่และเลือกรบับ าเหน็จเมื่อออกจาก
ราชการในครัง้หลังหรือเสียชีวิตระหว่างรบัราชการในครัง้หลัง ไม่ต้องคืนเงนิประเดิม เงนิชดเชย  
และผลประโยชน์ตอบแทนจากเงนิดงักล่าวแก่ทางราชการ 

หมวด ๓ แห่งพระราชพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฯ มผีลใช้บงัคบั
ตัง้แต่ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเข้ารบัราชการใหม่ก่อน 
วนัดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้สิทธิคืนเงินบ าเหน็จและดอกเบี้ยเพื่อขอนับเวลาราชการต่อเนื่องได้  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๔/๒๕๔๙) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๓๐ 

ขา้ราชการซึง่ไดร้บับ าเหนจ็ไปแลว้ จะนับเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งได้
จะต้องคนืบ าเหน็จที่ได้รบัพร้อมดอกเบี้ยตามอตัราเงนิฝากประจ าของธนาคารออมสิน 
ส่วนระยะเวลาในการคนืบ าเหน็จใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนด 

ข้าราชการซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบ านาญปกติแล้ว จะนับเวลาราชการ
ต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งได้จะต้องคนืเงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทน
เงนิดงักล่าวทีไ่ดร้บัแก่กองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด และให้
งดการจ่ายบ านาญตลอดเวลาที่กลบัเข้ารบัราชการใหม่นัน้ แต่ถ้าผู้นัน้ประสงค์จะรบั
บ านาญต่อไป จะต้องมหีนังสอืแจง้ความประสงคต์่อส่วนราชการเจา้สงักดัทีผู่น้ัน้กลบัเขา้
รบัราชการใหม่ภายในสามสิบวนันับแต่วนักลบัเข้ารบัราชการและจะนับเวลาราชการ
ต่อเนื่องมิได้  ทัง้นี้ หากไม่คืนเงินประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงิน
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นัน้ประสงค์จะรับบ านาญต่อไปด้วย ในกรณีที่รบับ านาญต่อไป 

ถา้เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในขณะกลบัเข้ารบัราชการใหม่เท่าหรอืสูงกว่าเงนิเดอืนเดมิ เมื่อออก
จากราชการใหง้ดการจ่ายบ านาญ แต่ถา้เงนิเดอืนใหม่น้อยกว่าเงนิเดอืนเดมิใหร้บับ านาญ
เท่ากบัผลต่างของเงนิเดอืนใหม่และเงนิเดอืนเดมิ โดยให้ส่วนราชการที่ผูน้ัน้กลบัเขา้รบั
ราชการใหม่แจง้ไปยงัเจ้าสงักดัที่ผู้นัน้รบับ านาญอยู่และกองทุนเพื่องดหรอืลดการจ่าย
บ านาญ เมื่อออกจากราชการให้มสีทิธไิดร้บับ านาญโดยค านวณจากเงนิเดอืนและเวลา
ราชการในตอนใหม่บวกเข้ากับบ านาญเดิมบ านาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับ
บ าเหน็จแทนกไ็ด๑้๗ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ข้าราชการซึ่งกลบัเข้ารบัราชการใหม่อาจมีสิทธิ
ไดร้บัเงนิประเดมิและเงนิชดเชยตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง๑๘ 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บงัคบัแก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งกลบัเขา้รบัราชการ
เป็นขา้ราชการประเภทต่าง ๆ ตามค านิยามในมาตรา ๓ โดยอนุโลม 

 

 

๑๗ มาตรา ๓๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๘ มาตรา ๓๘ วรรคสี ่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๓๑ 

มาตรา ๓๘/๑๑๙  ในกรณีทีข่า้ราชการซึ่งกลบัเขา้รบัราชการใหม่ ประสงค์จะส่ง
เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดังกล่าวที่ได้รบัไปแล้วแก่กองทุน
เพื่อใหก้องทุนน าไปลงทุนหาผลประโยชน์ต่อไป ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๙๒๐  ให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่สมาชกิซึ่งรบัราชการอยู่ก่อนวนัที่บทบญัญตัิแห่งหมวดนี้ใช้บงัคบั 

 จะส่งเงนิสะสมเขา้กองทุนหรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดประสงค์ที่จะส่งเงนิสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอตัราตาม
วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นี้  
การส่งเงนิสะสมตามมาตรานี้รวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิหา้ของเงนิเดอืน 

ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รบัเงินเดือนหรือได้รบัเงินเดือนไม่เต็มจ านวนส าหรบั
ระยะเวลาใดใหส่้งเงนิสะสมตามส่วนแห่งเงนิเดอืนทีส่มาชกิผูน้ัน้ไดร้บั 

การส่งเงนิสะสมตามมาตรานี้ ให้ส่วนราชการหกัจากเงนิเดือนที่สมาชิกผู้นัน้
ไดร้บัและส่งเขา้กองทุนในวนัทีม่กีารจ่ายเงนิเดอืน 

ใหส่้วนราชการส่งเงนิสมทบเขา้กองทุนให้สมาชกิในจ านวนทีเ่ท่ากบัอตัราเงนิ
สะสมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงพร้อมการส่งเงินสะสมนั ้น แต่ถ้าสมาชิกไม่ได้รบั
เงนิเดอืนหรอืไดร้บัเงนิเดอืนไม่เตม็จ านวน ใหส่้งเงนิสมทบตามอตัราส่วนแห่งเงนิเดอืนที่
สมาชกิผูน้ัน้ไดร้บั 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ เงนิเดอืนไม่รวมถึงเงนิเพิม่พเิศษรายเดอืนส าหรบั
ค่าวชิา ส าหรบัประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอนัตรายเป็นปกติ ส าหรบัการสู้รบ ส าหรบัการ
ปราบปรามผูก้ระท าความผดิหรอืเงนิเพิม่อย่างอื่น 

 

มาตรา ๔๐  ให้กระทรวงการคลังค านวณเงินประเดิมส าหรับสมาชิกตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวงเพื่อน าส่งเขา้กองทุน 

การส่งเงนิประเดมิตามวรรคหนึ่ง ใหจ้่ายจากเงนิคงคลงั 

 

 

๑๙ มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๐ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตกิองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๓๒ 

มาตรา ๔๑๒๑  ใหส่้วนราชการส่งเงนิชดเชยเขา้กองทุนใหแ้ก่สมาชกิตามอตัรา 

ที่ก าหนดในกฎกระทรวงทุกครัง้ที่มีการจ่ายเงินเดือนให้แก่สมาชิก ในการนี้ ให้น า  

มาตรา ๓๙ วรรคหก มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รบัเงินเดือนหรือได้รบัเงินเดือนไม่เต็มจ านวนส าหรบั
ระยะเวลาใด ใหส่้งเงนิชดเชยตามส่วนแห่งเงนิเดอืนทีส่มาชกิผูน้ัน้ไดร้บั 

 

มาตรา ๔๒  สมาชกิมีสทิธิได้รบัสวสัดิการและสทิธปิระโยชน์อื่นจากกองทุน
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๔๓  สมาชกิมสีทิธกิูเ้งนิจากกองทุนไม่เกนิจ านวนเงนิสะสม เงนิสมทบ 
และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าวที่บนัทกึไว้ในบญัชเีงนิรายบุคคลเพื่อใช้จ่ายตาม
วตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๔๔  สมาชกิภาพของสมาชกิสิน้สุดลงเมื่อผูน้ัน้ออกจากราชการ เวน้แต่
เป็นการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนัน้ ๆ  

หรอืการออกจากราชการของผู้ไปปฏิบตัิงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การสัง่ให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนัน้เหมือนเต็มเวลา
ราชการ 

 

มาตรา ๔๕  สมาชิกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ เงินสะสม เงินสมทบ  

เงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญตันิี้เมื่อสมาชกิภาพของสมาชกิสิน้สุดลง 

 

มาตรา ๔๖  สมาชิกซึ่งส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ให้มีสิทธิได้รับเงินสะสม  

เงนิสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าวจากกองทุน 

 

มาตรา ๔๗  สมาชกิซึง่มเีวลาราชการตัง้แต่สบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึยีส่บิหา้ปี 

บรบิูรณ์ ใหม้สีทิธไิดร้บับ าเหน็จ 

 

 

๒๑ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๓๓ 

มาตรา ๔๘  สมาชกิตามมาตรา ๓๕ ซึ่งมเีวลาราชการตัง้แต่ยี่สบิหา้ปีบรบิูรณ์
ขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บับ านาญ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าว เวน้แต่
จะเลอืกรบับ าเหน็จแทน 

ส าหรบัสมาชกิตามมาตรา ๓๖ (๑) หรอื (๒) ซึ่งมเีวลาราชการตัง้แต่ยี่สบิห้าปี
บรบิูรณ์ขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บับ านาญ เงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิ 

ดงักล่าว เวน้แต่จะเลอืกรบับ าเหน็จแทน 

 

มาตรา ๔๙  นอกจากกรณีทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ สมาชกิ  

มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญดว้ยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เหตุทุพพลภาพ 

(๒) เหตุทดแทน 

(๓) เหตุสงูอายุ 
 

มาตรา ๕๐  บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่สมาชกิซึ่งออกจาก
ราชการเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรบัรองได้ตรวจและแสดง
ความเหน็ว่า ไม่สามารถทีจ่ะรบัราชการในต าแหน่งหน้าทีซ่ึง่ปฏบิตัอิยู่นัน้ต่อไปได้ 

 

มาตรา ๕๑  บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจาก
ราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่ง หรือมีค าสัง่ให้ออกโดยไม่มีความผิด  
หรอืทหารซึง่ออกจากกองหนุนเบีย้หวดั 

 

มาตรา ๕๒  บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจาก
ราชการเมื่อมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์แลว้ หรอืลาออกเมื่อมอีายุครบหา้สบิปีบรบิูรณ์แลว้ 

 

มาตรา ๕๓  สมาชิกซึ่งมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญด้วยเหตุทุพพลภาพ  
เหตุทดแทน หรอืเหตุสงูอายุ จะไดร้บัเงนิตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีเวลาราชการตัง้แต่หนึ่งปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงสิบปีบรบิูรณ์มีสิทธิ
ไดร้บับ าเหน็จ 

(๒) ถา้มเีวลาราชการตัง้แต่สบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไป 

(ก) สมาชกิตามมาตรา ๓๕ ใหม้สีทิธติามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 

(ข) สมาชกิตามมาตรา ๓๖ (๑) หรอื (๒) ใหม้สีทิธติามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
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๑๓๔ 

มาตรา ๕๔  สมาชกิซึ่งถูกไล่ออกจากราชการ หรอืถึงแก่ความตาย เนื่องจาก
การประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรงของตนเอง ผูน้ัน้หรอืทายาทไม่มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญ 
เงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าว 

 

มาตรา ๕๕  สทิธใินการรบับ านาญให้เริม่มตีัง้แต่เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก
สิน้สุดลงจนกระทัง่ผูน้ัน้ถงึแก่ความตาย 

 

มาตรา ๕๖๒๒  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๕๗๒๓  ให้ผู้รบับ านาญตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิได้รบัสวัสดิการ 
และเงนิช่วยเหลอืต่าง ๆ เช่นเดยีวกบัผูร้บับ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 

 

มาตรา ๕๗/๑๒๔  ผู้รบับ านาญมีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพตามอัตราและ
วธิกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าเท่าของบ านาญรายเดอืนที่ผู้นัน้
ไดร้บั 

ในกรณีที่ผู้ร ับบ านาญเป็นผู้ร ับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการด้วย ให้น าบ านาญและบ านาญพิเศษ 

เพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบ านาญรายเดอืนเพื่อค านวณจ่ายเป็นบ าเหน็จด ารงชีพ  

แก่ผูน้ัน้ 

เมื่อไดร้บับ าเหน็จด ารงชพีแลว้ ผูร้บับ านาญไม่มสีทิธไิด้รบับ าเหน็จด ารงชพีอกี 
ถ้าภายหลงัผูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการใหม่และไดอ้อกจากราชการในครัง้หลงัโดยเลอืกรบั
บ านาญ 

 

๒๒ มาตรา ๕๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๓ ขา้ราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัและไม่ประสงค์จะเป็นสมาชกิ
ต่อไป มสีทิธไิด้รบัสวสัดิการและเงนิช่วยเหลือต่าง ๆ เช่นเดียวกบัผู้รบับ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนกรณีที่มคีวามประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป แม้จะออกจากราชการ 
ไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญและมีสิทธิได้รบัสวัสดิการจากราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รบั
บ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๘๘๐/๒๕๕๑) 

๒๔ มาตรา ๕๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑๓๕ 

ผู้รบับ านาญผู้ใดได้รบับ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลงัผู้นัน้กลบัเข้ารบั
ราชการใหม่ โดยมสีทิธนิับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตอนก่อนออกจาก
ราชการต่อเนื่องกบัการรบัราชการในตอนหลงัตามมาตรา ๓๘ และเมื่อออกจากราชการ
ในครัง้หลงัโดยเลือกรบับ าเหน็จ การจ่ายบ าเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ให้หกัเงนิออกจาก
บ าเหน็จทีจ่ะไดร้บัเท่ากบัเงนิบ าเหน็จด ารงชพีเสยีก่อน 

ในกรณีที่ผู้รบับ านาญได้แสดงเจตนาขอรบับ าเหน็จด ารงชีพไว้แล้ว แต่ได้ 
ถงึแก่ความตายก่อนไดร้บัเงนิบ าเหน็จด ารงชพี ใหก้ารจ่ายเงนิดงักล่าวเป็นอนัระงบัไป 

 

มาตรา ๕๗/๒๒๕  ผูร้บับ านาญปกติหรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
อาจน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิกบัสถาบนัการเงนิ  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้รบับ านาญปกติหรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้รบั
บ าเหน็จด ารงชพีไปแล้ว หากประสงค์จะน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ใน
การประกนัการกู้เงนิกบัสถาบนัการเงนิ ใหห้กับ าเหน็จด ารงชพีออกจากสทิธใินบ าเหน็จ
ตกทอดเสยีก่อน 

 

มาตรา ๕๗/๓๒๖  ในกรณีที่ผูร้บับ านาญปกตหิรอืผู้รบับ านาญพเิศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพซึ่งได้น าสิทธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิ  
ถงึแก่ความตายหรอืผดิสญัญากู้เงนิจนต้องบงัคบัเอากบัสทิธใินบ าเหน็จตกทอดที่น าไป
เป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกูเ้งนิ ใหก้ระทรวงการคลงัจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ
ที่ผู้นัน้ได้น าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกันการกู้เงินเท่ากับ
จ านวนทีถู่กบงัคบัแต่ไม่เกนิจ านวนทีน่ าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการ
ประกนัการกูเ้งนิ 

การจ่ายเงนิให้แก่สถาบนัการเงนิตามวรรคหนึ่ง ใหก้ระทรวงการคลงัจ่ายจาก
งบประมาณทีต่ัง้ไวส้ าหรบัการเบกิจ่ายบ าเหน็จตกทอด 

 

 

๒๕ มาตรา ๕๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๖ มาตรา ๕๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๑๓๖ 

มาตรา ๕๗/๔๒๗  ในกรณีที่กระทรวงการคลงัได้จ่ายเงนิแก่สถาบนัการเงนิไป
แลว้ตามมาตรา ๕๗/๓ ใหก้ระทรวงการคลงัหกัจ านวนเงนินัน้ออกจากสทิธใินบ าเหน็จตกทอด
เท่ากบัจ านวนทีจ่่ายใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 

ในกรณีทีก่ระทรวงการคลงัไม่อาจหกัจ านวนเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่สถาบนัการเงนิจาก
สิทธิในบ าเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับ
บ านาญปกติ หรอืผู้รบับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรอืจากกองมรดกของผู้นัน้ 
แล้วแต่กรณี เป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนที่กระทรวงการคลงัได้จ่ายให้แก่สถาบนัการเงนิ  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๕๗/๕๒๘  ผู้รบับ านาญปกตหิรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ผู้ใดได้น าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้ เงินแล้ว  
หากภายหลังผู้นั ้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการส าหรับค านวณ 
บ าเหน็จบ านาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรบัราชการในตอนหลงัตาม
มาตรา ๓๘ และเมื่อออกจากราชการในครัง้หลงัไดเ้ลอืกรบับ าเหน็จ ให้จ่ายบ าเหน็จแก่ 
ผูน้ัน้ตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั แต่ต้องไม่เกนิจ านวนทีเ่หลอืจากสทิธใินบ าเหน็จตกทอดทีน่ าไป
เป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิโดยให้กระทรวงการคลงักนัเงนิบ าเหน็จเท่ากับ
จ านวนดงักล่าวไว ้และเมื่อสญัญากู้เงนิสิน้สุดลงโดยไม่มกีารบงัคบัเอากบัสทิธใินบ าเหน็จ
ตกทอดที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังคืนเงิน
บ าเหน็จทีก่นัไว ้

ในกรณีทีผู่ร้บับ าเหน็จถงึแก่ความตายหรอืสญัญากู้เงนิสิน้สุดลง ถา้มกีารบงัคบั
เอากับสิทธิในบ าเหน็ จตกทอดที่ น าไปเป็ นหลักทรัพย์ ในการประกันการกู้ เงิน  
ใหก้ระทรวงการคลงัจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ โดยกระทรวงการคลงัมสีทิธหิกัจากเงนิ
บ าเหน็จทีก่นัไวต้ามวรรคหนึ่งก่อน ถ้ามเีงนิเหลอืให้จ่ายคนืแก่ผูร้บับ าเหน็จหรอืทายาท 
แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  

และความตายนั ้นมิได้เกิดขึ้นเนื่ องจากการประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงของตนเอง  

 

๒๗ มาตรา ๕๗/๔ เพิม่โดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๘ มาตรา ๕๗/๕ เพิม่โดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๑๓๗ 

หรอืในกรณีทีผู่ร้บับ านาญถงึแก่ความตาย ใหจ้่ายบ าเหน็จตกทอดแก่ทายาทของสมาชกิ
หรอืผูร้บับ านาญตามเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(๑) บุตรให้ได้รบัสองส่วน ถ้าสมาชิกผู้ตายมบีุตรตัง้แต่สามคนขึ้นไปให้ได้รบั
สามส่วน 

(๒)๒๙ สามหีรอืภรยิาใหไ้ดร้บัหนึ่งส่วน 

(๓)๓๐ บดิามารดา หรอืบดิาหรอืมารดาทีม่ชีวีติอยู่ใหไ้ดร้บัหนึ่งส่วน 

ในกรณีทีไ่ม่มทีายาทในอนุมาตราใด หรอืทายาทนัน้ได้ตายไปเสยีก่อน ใหแ้บ่ง
เงนิดงักล่าวระหว่างทายาทผูม้สีทิธใินอนุมาตราทีม่ทีายาทผูม้สีทิธไิดร้บั 

ในกรณีทีไ่ม่มทีายาททัง้สามอนุมาตราดงักล่าว ใหจ้่ายแก่บุคคลซึง่สมาชกิผูต้าย
แสดงเจตนาไวต้่อส่วนราชการเจา้สงักดัตามแบบและวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีทีไ่ม่มทีายาทและบุคคลซึง่สมาชกิผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไวต้ามวรรคสาม 
หรอืบุคคลนัน้ไดต้ายไปก่อน ใหส้ทิธใินบ าเหน็จตกทอดนัน้เป็นอนัยุตลิง 

ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบ าเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้ม ี

ค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคด ี

ขอให้รบัเด็กเป็นบุตรก่อนหรอืภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วนัที่ได้รู้ 
หรอืควรไดรู้ถ้งึความตายของบดิาเพิม่ขึน้ ใหแ้บ่งบ าเหน็จตกทอดนัน้ใหม่ระหว่างทายาท
ผูม้สีทิธโิดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามค าพพิากษานัน้เป็นทายาทผูม้สีทิธติัง้แต่ 
วนัตาย ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลงัเรยีกคืนบ าเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรบั
บ าเหน็จตกทอดไปก่อนแลว้ตามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบ าเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรบัเกินไป  

ในส่วนของตนตามวรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรบัผิดชอบจ่ายเงินบ าเหน็จ 

 

๒๙ ภรยิาทีจ่ะมสีทิธไิดร้บับ าเหน็จตกทอดตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) จะตอ้งมสีถานะเป็น
ภรยิาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในขณะที่สมาชกิถงึแก่ความตาย เมื่อสมาชกิถงึแก่ความตายในระหว่าง
การพจิารณาของศาลฎีกา ค าพพิากษาของศาลอุทธรณ์ที่ให้หย่าขาดจึงยงัไม่ถึงที่สุดและไม่มผีลตาม
มาตรา ๑๕๓๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จงึถอืได้ว่าขณะที่สมาชกิถงึแก่ความ
ตายยงัมสีถานะเป็นภรยิาโดยชอบด้วยกฎหมายและย่อมเป็นทายาทผูม้สีทิธไิด้รบับ าเหน็จตกทอดตาม
บทบญัญตัดิงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๙๔/๒๕๕๘) 

๓๐ แมว้่าขณะที่สมาชกิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถงึแก่ความตายจะไม่ปรากฏบดิา
ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อบดิาได้จดทะเบยีนรบัรองบุตร จึงมฐีานะเป็นบดิาที่ชอบด้วยกฎหมาย
และความเป็นบดิาชอบด้วยกฎหมายดงักล่าวมผีลย้อนหลงัไปนับตัง้แต่วนัที่สมาชกิเกดิ  กรณีย่อมเป็น
ทายาทผู้มสีทิธิได้รบับ าเหน็จตกทอดตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๓) (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๔๔๕/๒๕๕๓) 
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๑๓๘ 

ตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลงั 

ไปถงึวนัเกดิสทิธริบับ าเหน็จตกทอดแต่อย่างใด 

 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายได้ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน  
ใหจ้่ายเงนิสะสม เงนิสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดงักล่าวแก่ผูม้สีทิธริบัมรดก
ของสมาชกิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผู้รบับ านาญถึงแก่ความตาย นอกจากทายาทจะมีสทิธิ
ได้รับบ าเหน็จตกทอดตามมาตรา ๕๘ แล้ว ให้มีสิทธิได้รับ เงินช่วยพิเศษตาม  

พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนัดว้ย 

 

มาตรา ๖๑  สิทธิการรบัเงนิต่าง ๆ ตามพระราชบญัญัตินี้เป็นสิทธเิฉพาะตัว 

ไม่อาจโอนแก่กนัได ้

 

มาตรา ๖๒  การค านวณบ าเหน็จให้ค านวณจากอตัราเงนิเดอืนเดือนสุดท้าย  

คณูดว้ยเวลาราชการ 

 

มาตรา ๖๓  การค านวณบ านาญใหค้ านวณจากอตัราเงนิเดอืนเฉลีย่หกสบิเดอืน
สุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตรา
เงนิเดอืนเฉลีย่หกสบิเดอืนสุดทา้ย 

การค านวณบ านาญของผู้กลบัเข้ารบัราชการใหม่ตามมาตรา ๓๘ หากเวลา
ราชการซึ่งกลบัเขา้รบัราชการใหม่ยงัไม่ครบห้าปีอตัราเงนิเดอืนเฉลี่ยทีจ่ะน ามาค านวณ
บ านาญใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๔  บ าเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิก ให้ค านวณจาก
อตัราเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยคณูดว้ยเวลาราชการของผูต้าย 

 

มาตรา ๖๕  บ าเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของผู้ร ับบ านาญ ให้จ่ าย 

สามสบิเทา่ของอตัราบ านาญทีผู่ต้ายมสีทิธไิดร้บั 
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๑๓๙ 

ในกรณีที่ไดม้กีารรบับ าเหน็จด ารงชพีไปแล้ว เมื่อผูร้บับ านาญถึงแก่ความตาย 
การจ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ใหห้กัเงนิออกจากบ าเหน็จตกทอดทีจ่ะไดร้บั
เท่ากบัเงนิบ าเหน็จด ารงชพีเสยีก่อน๓๑ 

 

มาตรา ๖๕/๑๓๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๕ ในกรณีที่ผู้ร ับบ านาญปกติหรือ 

ผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพไดน้ าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์
ในการประกันการกู้เงิน หากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิใน
บ าเหน็จตกทอดทีน่ าไปเป็นหลกัทรพัยใ์นการประกนัการกู้เงนิ ทายาทมสีทิธไิดร้บับ าเหน็จ
ตกทอดเต็มตามจ านวนที่มสีิทธิ หากผู้รบับ านาญปกติหรอืผู้รบับ านาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยมีการบังคับเอากับสิทธิใน
บ าเหน็จตกทอดที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้ เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จตกทอดเท่ากบัจ านวนทีเ่หลอืหลงัจากทีก่ระทรวงการคลงัไดห้กัจ านวนเงนิทีจ่่าย
ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิออกจากสทิธใินบ าเหน็จตกทอดตามมาตรา ๕๗/๔ วรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๖๖  การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรบับ าเหน็จบ านาญให้นับ
จ านวนปี เศษของปีถา้ถงึครึง่ปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

การนับเวลาราชการเพื่อค านวณจ านวนบ าเหน็จบ านาญใหน้ับจ านวนปีรวมทัง้
เศษของปีดว้ย การนับเศษของปีซึง่เป็นเดอืนหรอืวนัใหค้ านวณตามวธิกีารจ่ายเงนิเดอืน
และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี ส าหรับจ านวนวันถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับ  

สามสบิวนัเป็นหนึ่งเดอืน 

 

มาตรา ๖๗  เมื่อมีผู้ยื่นค าขอรบัเงนิตามมาตรา ๔๕ ให้ส่วนราชการเจา้สงักัด 

ทีไ่ดร้บัค าขอนัน้ตรวจสอบสทิธใินการไดร้บัเงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิประเดมิ เงนิชดเชย 
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวของผู้ยื่นค าขอ  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กองทุนทราบภายใน  

สบิหา้วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอรบัเงนิดงักล่าว เวน้แต่กรณีทีม่เีหตุอนัสมควร 

 

๓๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๒ มาตรา ๖๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๑๔๐ 

การจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ ง ให้กองทุนจ่ายภายใน 

เจ็ดวนัท าการนับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสงักดั และได้ปรากฏหลกัฐาน
ถูกตอ้งครบถว้น๓๓ 

 

มาตรา ๖๗/๑๓๔  ผูท้ี่มสีทิธไิด้รบัเงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิประเดมิ เงนิชดเชย 
และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าวตามมาตรา ๔๕ ผู้ใดที่ยงัไม่ขอรบัเงนิคืน หรือ 

ขอทยอยรบัเงนิคนื ใหก้องทุนบรหิารเงนิทีย่งัไม่รบัคนืต่อไปได ้แต่ถ้าผูน้ัน้ขอโอนเงนิไป
ยงักองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลกัประกันในกรณี 

การออกจากงานหรอืการชราภาพ ใหก้องทุนโอนเงนิไปยงักองทุนดงักล่าวภายในเจด็วนั
ท าการนับแต่วนัทีผู่น้ัน้แสดงความประสงค ์และไดป้รากฏหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น  ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๖๗/๒๓๕  เงนิประเดมิตามบญัชเีงนิรายตวัสมาชกิซึ่งกระทรวงการคลงั
ส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๔๐ นัน้ หากต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมท าให้ต้องเปลี่ยนแปลง
ยอดเงนิประเดมิและดอกผลของเงนิดงักล่าวของสมาชกิรายใดแลว้ ใหก้องทุนค านวณผล
การเปลี่ยนแปลงสุทธเิป็นรายเดอืน ในกรณีทีผ่ลการเปลี่ยนแปลงสุทธเิป็นการรบัเงนิเกนิ 
ให้กองทุนส่งเงนิดงักล่าวคนืแก่กระทรวงการคลงั แต่ในกรณีที่ผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิ
เป็นการรบัเงินขาด ให้กองทุนทดรองจ่ายออกจากบัญชีเงินกองกลางเพื่อเข้าบัญชี 
รายตวัสมาชกิก่อน หลงัจากนัน้ใหแ้จง้กระทรวงการคลงัทราบ และใหก้ระทรวงการคลงั
ด าเนินการส่งเงินเท่าจ านวนเงินที่ทดรองจ่ายไปคืนแก่บัญชีเงินกองกลางภายใน
ปีงบประมาณถดัไป 

 

มาตรา ๖๘  ให้น าบทบญัญตัิแห่งกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

๓๓ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๔ มาตรา ๖๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๕ มาตรา ๖๗/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๔๑ 

มาตรา ๖๙๓๖  การหาประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการและจะมอบหมายใหบุ้คคลใดด าเนินการแทนตามความเหมาะสมกไ็ด ้

การมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนภายในประเทศนัน้ กองทุนจะต้อง
มอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน  

ไม่น้อยกว่าสองแห่ง ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตจดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยกองทุนส ารองเลีย้งชพี หรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นผู้ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการจดัการ
กองทุน  ทัง้นี้ โดยให้ค านึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วย และเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการหาประโยชน์ของกองทุนภายในประเทศ ให้ผู้ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการ
จดัการกองทุนมีหน้าที่และอยู่ในบังคับบทบัญญัติต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
เสมอืนหนึ่งกองทุนเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพีหรอืกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 

การมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนในต่างประเทศนัน้ กองทุนจะต้อง
มอบหมายให้สถาบนัการเงนิหรอืนิติบุคคลอื่นที่มคีวามเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนใน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีม่หีน้าทีก่ ากบัดูแลตามกฎหมายของ
ประเทศนัน้ ๆ เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการจดัการกองทุน 

การให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 
จดัการกองทุนในประเทศหรอืในต่างประเทศ คุณสมบตัิของผู้รบัด าเนินการ วธิดี าเนินการ  
และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๗๐๓๗  เงนิของกองทุนนอกจากส่วนทีน่ าไปลงทุนตามแผนการลงทุนใน
วรรคสอง ให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่า งน้อยต้อง
ก าหนดใหล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามมัน่คงสงูไม่ต ่ากว่ารอ้ยละหกสบิ ยกเวน้เงนิส ารอง
ตามมาตรา ๗๒ ตอ้งน าไปลงทุนในตราสารแสดงสทิธใินหนี้ของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิก่อน 

กองทุนอาจจดัให้มแีผนการลงทุนส าหรบัเงนิทีอ่ยู่ในบญัชเีงนิรายบุคคลเฉพาะ
ในส่วนของเงนิสะสม เงนิสมทบ และดอกผลของเงนิดงักล่าว ตามมาตรา ๗๑ (๓) เพื่อให้

 

๓๖ มาตรา ๖๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๗ มาตรา ๗๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๔๒ 

สมาชิกเลือก โดยในแต่ละแผนอาจก าหนดให้ลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีความมัน่คงสูง
แตกต่างจากอตัราทีก่ าหนดไวต้ามวรรคหนึ่งได ้

การจดัให้มแีผนการลงทุน การเลอืกแผนการลงทุน การให้ขอ้มูลประกอบการ
พจิารณาเลอืกแผนการลงทุนแก่สมาชกิ และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๓/๑ 

การรบัขา้ราชการซึง่โอนไปเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่เป็นสมาชกิ๓๘ 

   
 

มาตรา ๗๐/๑๓๙  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือมติคณะรฐัมนตรกี าหนดให้มีการ 

ถ่ายโอนภารกจิการใหบ้รกิารสาธารณะที่รฐัด าเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ใหส้มาชกิซึง่โอนไปเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ตัง้แต่วนัทีบ่ทบญัญตัแิหง่หมวดนี้ใชบ้งัคบั 
ยงัคงมสีมาชกิภาพของสมาชกิต่อไป 

ให้น าบทบญัญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสมาชกิและสทิธปิระโยชน์ของสมาชกิมา 

ใชบ้งัคบักบัสมาชกิตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ 
 

มาตรา ๗๐/๒๔๐  ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ได้เคยเป็นข้าราชการ 

และสมาชกิมาก่อนทีจ่ะโอนไปเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ใหส้มาชกิผูน้ัน้มสีมาชกิภาพต่อเนื่อง
กบัสมาชิกภาพเดิมได้ ในการนี้ให้มีสิทธิได้รบับ าเหน็จบ านาญปกติ บ าเหน็จตกทอด  
เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี ต่อเนื่องจากสทิธทิีเ่คยมอียู่เดมิต่อไป และใหนั้บเวลาราชการต่อเนื่องกบัการ
เป็นขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ทัง้นี้ ให้น าบทบญัญัติมาตรา ๓๘ มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 

 

๓๘ หมวด ๓/๑ การรบัข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชกิ มาตรา ๗๐/๑ 
ถงึ มาตรา ๗๐/๕ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓๙ สมาชกิที่โอนยา้ยไปองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นโดยทีไ่ม่มมีตคิณะรฐัมนตรกี าหนดนัน้
ย่อมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๗๐/๑ จงึไม่มสีถานภาพเป็นสมาชกิอกีต่อไป (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๔/๒๕๕๑) 

๔๐ หากสมาชิกใดที่ได้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
ตามมาตรา ๗๐/๑ และมาตรา ๗๐/๒ แล้ว ต้องถือว่าเป็นสมาชิกตามกฎหมายและรบัสทิธิต่อเนื่องกบั
สมาชกิเดมิต่อไป แมต้่อมาจะมกีารโอนยา้ยไปยงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น บุคคลผูน้ัน้กย็งัคงเป็น
สมาชิก และได้รบัสิทธิประโยชน์ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๔/๒๕๕๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๔๓ 

เว้นแต่บ าเหน็จด ารงชีพและบ าเหน็จบ านาญพิเศษให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 

มาตรา ๗๐/๓  การส่งเงินสะสมเข้ากองทุนของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑  
และการส่งเงนิสมทบและเงนิชดเชยเขา้กองทุน ใหน้ ามาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๗๐/๔  บ าเหน็จบ านาญของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ให้จ่ายจาก
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

การค านวณบ าเหน็จบ านาญ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 
การขอรบับ าเหน็จบ านาญให้น าระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๗๐/๕  การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ในส่วนที่กล่าวถึง  

ส่วนราชการใหห้มายความรวมถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ย 

 

หมวด ๓/๒ 

การรบัพนกังานมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัเป็นสมาชกิ๔๑ 

   
 

มาตรา ๗๐/๖  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  

อุดมศกึษาของรฐัเป็นหน่วยงานในก ากบัของรฐั ให้สมาชกิซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยและประสงค์จะเป็นสมาชิกตัง้แต่วันที่บทบัญญัติแห่ งหมวดนี้ 
ใชบ้งัคบั ยงัคงมสีมาชกิภาพของสมาชกิต่อไป 

ใหน้ าบทบญัญตัใินหมวด ๓ ว่าดว้ยสมาชกิและสทิธปิระโยชน์ของสมาชกิมาใช้
บงัคบักบัสมาชกิตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งหมวดนี้ 

 

มาตรา ๗๐/๗๔๒  ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ได้เคยเป็นข้าราชการ 

และสมาชกิมาก่อนทีจ่ะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั ใหส้มาชกิผู้นัน้ 
 

๔๑ หมวด ๓/๒ การรบัพนักงานมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัเป็นสมาชกิ มาตรา ๗๐/๖ ถึง 
มาตรา ๗๐/๙ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔๒ ข้าราชการของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัซึ่งเป็นสมาชิก  
 (มตี่อหน้าถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๔๔ 

มสีมาชกิภาพต่อเนื่องกบัสมาชกิภาพเดมิได้ ในการนี้ ใหม้สีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญปกต ิ
บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จตกทอด เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย  
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยู่เดิม
ต่อไป และให้นับเวลาราชการต่อเนื่องกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั   ทัง้นี้ ให้น า
บทบญัญตัมิาตรา ๓๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๗๐/๘  ใหส้มาชกิตามมาตรา ๗๐/๖ ส่งเงนิสะสมเขา้กองทุนโดยค านวณ
ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนและตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง แต่ทัง้นี้ การส่งเงนิสะสม
ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิหา้ของเงนิเดอืน 

เงนิสะสมตามวรรคหนึ่ง ใหม้หาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรฐั
ทีส่มาชกิผูน้ัน้สงักดัหกัส่งและจ่ายสมทบในจ านวนทีเ่ท่ากบัอตัราเงนิสะสมตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง พรอ้มการส่งเงนิสะสมนัน้ 

ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรฐัที่สมาชิกผู้นัน้สังกัด 

ส่งเงนิชดเชยเขา้กองทุน โดยค านวณตามบญัชอีตัราเงนิเดือนตามวรรคหนึ่ง และตาม
อตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๗๐/๙  ให้ค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยน าบัญชีอัตราเงินเดือนตาม
มาตรา ๗๐/๘ วรรคหนึ่ง มาใชบ้งัคบั 

การจ่ายเงนิบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชพี และบ าเหน็จตกทอด ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๔๒) 
กบข. อยู่ก่อนการเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานสถาบนั และประสงค์ที่จะเป็นสมาชกิ กบข. ต่อไป  
มฐีานะเสมอืนเป็นข้าราชการบ านาญ และมีสทิธิได้รบัสวสัดิการจากราชการเช่นเดียวกบัข้าราชการ 
ซึ่งได้ร ับหรือมีสิทธิได้ร ับบ านาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ ๗๗๕/๒๕๕๑) 
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๑๔๕ 

หมวด ๔ 

การเงนิ การบญัช ีและการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๗๑  ใหก้องทุนจดัใหม้บีญัช ีประกอบดว้ย 

(๑) บญัชเีงนิส ารองซึง่แสดงรายการเงนิส ารอง และดอกผลของเงนิดงักล่าว 

(๒) บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินที่มีผู้บริจาคให้ เงินตามบัญช ี 

เงินรายบุคคลที่ไม่มีผู้รบั เงินส่วนกลางที่มิใช่ของสมาชิกคนใด และดอกผลของเงิน
ดงักล่าว 

(๓) บัญชีเงินรายบุคคลซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม  
เงนิชดเชย และดอกผลของเงนิดงักล่าวบรรดาทีเ่ป็นของสมาชกิแต่ละคน 

 

มาตรา ๗๒๔๓  ให้รฐัตัง้งบประมาณรายจ่ายเป็นรายปีเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการประจ าปีเข้าบญัชี  
เงนิส ารองทุกปีจนกว่าเงนิส ารอง เงนิกองกลาง และดอกผลของเงนิดงักล่าวจะมจี านวน
สามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการประจ าปี หลงัจากนัน้ 

ให้ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อให้เงินส ารอง เงินกองกลาง และดอกผลของ 

เงนิดงักล่าวคงระดบัสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการใน
แต่ละปี และถ้าเงินส ารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวมีจ านวนเกิน 

สามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการประจ าปี ใหน้ าเงนิส่วนที่
เกนินัน้ส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

ในกรณีเกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิของประเทศ รฐัอาจสัง่ใหก้องทุนส่งเงนิออกจาก
บญัชเีงนิส ารองกลบัคนืเป็นรายไดแ้ผ่นดนิเพื่อจ่ายเป็นบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการไดโ้ดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ อชดเชยส่วนของเงิน
ดงักล่าวทีน่ าไปใชส่้งคนืกองทุนในปีงบประมาณถดัไป 

 

 

๔๓ มาตรา ๗๒ เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดหน้าที่ของรฐั ที่จะต้องตัง้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพื่อน าเขา้บญัชเีงนิส ารองของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามจ านวนทีก่ฎหมายก าหนด 
โดยมเีจตนารมณ์เพื่อใหม้เีงนิกองทุนมากเพยีงพอที่จะเป็นหลกัประกนัการจ่ายบ าเหน็จบ านาญใหแ้ก่
ขา้ราชการในอนาคต อนัเป็นการสอดคลอ้งกบัเหตุผลในการตราพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการฯ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๘๐/๒๕๔๓) 
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๑๔๖ 

มาตรา ๗๓๔๔  ดอกผลทีไ่ดจ้ากการน าเงนิของกองทุนในแต่ละบญัชไีปลงทุนหา
ผลประโยชน์ตามมาตรา ๗๐ เมื่อไดห้กัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามส่วนของการลงทนุ
ในแต่ละบญัชแีลว้ ดอกผลทีไ่ดจ้ากการน าเงนิส ารองไปลงทุนใหบ้นัทกึไวใ้นบญัช ีเงนิส ารอง 
ดอกผลทีไ่ดจ้ากการน าเงนิกองกลางไปลงทุนใหบ้นัทกึไวใ้นบญัชเีงนิกองกลาง ดอกผลที่
ไดจ้ากการน าเงนิรายบุคคลไปลงทุนใหบ้นัทกึไวใ้นบญัชรีายบุคคล ส าหรบั  ดอกผลทีไ่ด้
จากการน าเงนิรายบุคคลในส่วนของเงนิสะสม เงนิสมทบและดอกผลของเงนิดงักล่าวไป
ลงทุนตามแผนการลงทุนให้บันทึกแยกตามผลประกอบการของแต่ละแผนการลงทุน  
โดยให้จดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกตามอัตรา
ผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุนทีเ่ลอืกไวต้ามสดัส่วนของเงนิแยกต่างหากจากกนั  
ทัง้นี้ การค านวณดอกผล ค่าใช้จ่ายและการจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทน ให้ท าเป็น
ประจ าตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

สมาชกิไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งผลตอบแทนจากแผนการลงทุนอื่นทีส่มาชกิมไิดเ้ลอืก 

 

มาตรา ๗๓/๑๔๕  ในกรณีทีไ่ม่มกีารจ่ายเงนิประเดมิหรอืเงนิชดเชยของสมาชกิ 
เพราะเหตุสมาชกิไม่มีสทิธไิด้รบัเนื่องจากการออกจากราชการ หรอืเพราะเหตุการรบั
บ าเหน็จ หรอืบ าเหน็จตกทอดแล้วแต่กรณี ให้กองทุนส่งเงนิประเดมิหรอืเงนิชดเชยของ
สมาชิกรายนัน้ พร้อมดอกผลของเงินดงักล่าวคืนแก่กระทรวงการคลงัโดยเร็ว  ทัง้นี้  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๗๔  ใหก้องทุนแจง้ยอดเงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิประเดมิ และเงนิชดเชย 
พรอ้มทัง้ผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าวในส่วนของสมาชกิแต่ละคนใหส้มาชกิทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

 

มาตรา ๗๕  ใหก้องทุนยื่นรายงานแสดงการจดัการกองทุนต่อรฐัมนตรอีย่างน้อย
เดอืนละหนึ่งครัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๗๖  กองทุนต้องวางและถอืไว้ซึ่งระบบการบญัชทีี่เหมาะสมแก่กจิการ
แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรบัและจ่ายเงินสินทรัพย์  

 

๔๔ มาตร ๗๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตกิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๕ มาตรา ๗๓/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๑๔๗ 

และหนี้สนิที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความจรงิและตามที่ควร ตามประเภทงานพร้อม
ด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั ้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน 
เป็นประจ า 

 

มาตรา ๗๗  กองทุนต้องจัดท างบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุน  

ส่งผูส้อบบญัชภีายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

 

มาตรา ๗๘  ทุกปีให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีท าการ
ตรวจสอบรบัรองบญัชทีุกประเภทของกองทุน 

 

มาตรา ๗๙  ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสาร
หลักฐานของกองทุน เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ 
พนักงานและลูกจา้งได ้

 

มาตรา ๘๐  ผู้สอบบญัชตี้องท ารายงานผลการสอบบญัชขีองกองทุนเสนอต่อ 

ทีป่ระชุมใหญ่ผูแ้ทนสมาชกิภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัชเีพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๘๑  กองทุนต้องจดัให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชกิอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ เพื่อพจิารณารายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิและการรบัจ่ายเงนิของกองทุน 

การประชุมใหญ่และการเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกมีอ านาจแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบัการด าเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๘๒  เมื่อไดร้บัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
กองทุนจากที่ประชุมใหญ่ผูแ้ทนสมาชกิแล้ว ให้คณะกรรมการท ารายงานการสอบบญัชี
พรอ้มทัง้ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อรฐัมนตรเีพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตร ีและประกาศ
รายงานการสอบบญัชใีนราชกจิจานุเบกษาต่อไป 
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๑๔๘ 

หมวด ๕ 

การควบคุมก ากบัการจดัการกองทุน 

   
 

มาตรา ๘๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสัง่ให้ผู้ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการ
จัดการกองทุน กรรมการ ผู้จ ัดการ หรือผู้ร ับผิดชอบในการด าเนินงานของผู้ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการจดัการกองทุนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดัการกองทุน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ในกรณีที่ผู้ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการจดัการกองทุนไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัการจดัการกองทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร หรอืปรากฏ
ว่าผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการจดัการกองทุนจดัการกองทุนในลกัษณะทีอ่าจเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้คณะกรรมการมีอ านาจสัง่ให้ผู้ได้รับมอบหมาย 

ใหด้ าเนินการจดัการกองทุนแก้ไขหรอืระงบัการกระท านัน้ หรอืสัง่ยกเลิกการมอบหมาย
ใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการจดัการกองทุนนัน้ได ้

 

มาตรา ๘๔  ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจหน้าทีก่ ากบัและดูแลโดยทัว่ไป ซึ่งการจดัการ
กองทุน เพื่อประโยชน์ในการนี้จะสัง่แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนขอ้เท็จจรงิ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนก็ได้ และให้รัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและรายงานใหร้ฐัมนตรทีราบดว้ย 

ในกรณีทีร่ฐัมนตรเีหน็ว่า ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการจดัการกองทุน จดัการ
กองทุนในลกัษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน รฐัมนตรีอาจขอให้
คณะกรรมการพจิารณาด าเนินการตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง 

 

มาตรา ๘๕  เมื่อไดร้บัค าสัง่ตามมาตรา ๘๓ วรรคสองแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัมอบหมาย
ใหด้ าเนินการจดัการกองทุนหยุดจดัการกองทุนในทนัท ีและส่งมอบทรพัย์สนิคนืภายใน
เวลาทีก่ าหนดในค าสัง่นัน้ 

 

มาตรา ๘๖  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
มอี านาจดงัต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตัง้ของผู้ได้รับมอบหมาย  

ใหด้ าเนินการจดัการกองทุนในระหว่างเวลาพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติย์ตก หรอืในเวลา
ท าการของสถานที่นัน้เพื่อตรวจสอบสมุดบญัชหีรอืเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการจดัการ
กองทุน 
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๑๔๙ 

(๒) ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิตาม
พระราชบญัญตันิี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิหรอืด าเนินคด  ี

(๓) สัง่ให้กรรมการ ผู้จ ัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ได้รับมอบหมาย 

ใหด้ าเนินการจดัการกองทุนมาใหถ้้อยค าหรอืส่งส าเนาหรอืแสดงสมุดบญัช ีหรอืเอกสาร
หลกัฐานเกีย่วกบัการจดัการกองทุน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก  

ตามสมควร 

เมื่อไดเ้ขา้ไปและลงมอืท าการตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ถา้ยงัด าเนินการไม่เสรจ็ 
จะกระท าต่อไปในเวลากลางคนืหรอืนอกเวลาท าการของสถานทีน่ัน้กไ็ด ้

 

มาตรา ๘๗  ในการปฏิบตัิหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบตัรประจ าตัว  

แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

บตัรประจ าตวัพนักงานเจา้หน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๘๘  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ ให้พนักงานเจา้หน้าที่
เป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๘๙๔๖  ผู้ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการจดัการกองทุนรายใดไม่ปฏิบตัิ
ตามมาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรบัอีกไม่เกินวนัละหนึ่ง
แสนบาท จนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

ในกรณีที่ผู้ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการจดัการกองทุนกระท าความผดิตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าการกระท าความผดิของผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการจดัการกองทุนนัน้
เกดิจากการสัง่การหรอืการกระท าของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึง่รบัผดิชอบ
ในการด าเนินงานของผูไ้ด้รบัมอบหมายให้ด าเนินการจดัการกองทุนนัน้  หรอืในกรณีที่
บุคคลดงักล่าวมหีน้าที่ต้องสัง่การหรอืกระท าการและละเวน้ไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการ

 

๔๖ มาตรา ๘๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่
เกีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๑๕๐ 

จนเป็นเหตุใหผู้ไ้ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการจดัการกองทนุนัน้กระท าความผดิ ผูน้ัน้ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งลา้นหา้แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๐  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจา้หน้าทีซ่ึง่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๘๖ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบั
ไม่เกนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๑  กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัผดิชอบในการด าเนินงานของผูไ้ดร้บั
มอบหมายให้ด าเนินการจัดการกองทุนรายใดแสดงข้อความอนัเป็นเท็จ  หรือปกปิด
ข้อความจริงซึ่ งควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนต่อ
คณะกรรมการต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรอืปรบัไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท  
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๙๒  ความผดิตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจ
เปรยีบเทยีบได ้เมื่อผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปรบัตามจ านวนทีเ่ปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแลว้ ใหถ้อืว่าคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงิน
ค่าปรบัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหด้ าเนินคดตี่อไป 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๓  ให้ด าเนินการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตัง้เลขาธิการเพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการตามพระราชบญัญัตินี้ ภายในสองร้อยสี่สิบวนันับแต่วนัที่พระราชบญัญัตินี้  
ใชบ้งัคบั 

ในระหว่างทีย่งัไม่มคีณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดว้ยปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิผูอ้ านวยการส านักงาน
เศรษฐกจิการคลงั ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าทีค่ณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
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๑๕๑ 

และให้อธบิดีกรมบญัชกีลางท าหน้าที่เลขาธกิาร เพื่อด าเนินการตามพระราชบญัญัตินี้  
ไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ยงัไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจ
แต่งตัง้บุคคลใดเป็นผูช้่วยเลขานุการกไ็ด ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๑๕๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากระบบบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการที่ให้รฐัต้องตัง้งบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
ประจ าทุกปี โดยไม่มกีารกนัเงนิส ารองไวล่้วงหน้าส าหรบัจ่ายบ าเหน็จบ านาญในอนาคตนัน้ 
ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ทางการเงนิการคลงัของประเทศในปัจจุบนัท า
ใหไ้ม่อาจวางแผนเชงิบรหิารการเงนิการคลงัของประเทศในระยะยาวและไม่อาจวางแผน
พัฒนาบุคลากรของรัฐได้ ดังนัน้ สมควรปรบัปรุงระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ดงักล่าวเสยีใหม่โดยจัดตัง้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการขึ้นมฐีานะเป็นนิติบุคคล 
เพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและใหป้ระโยชน์ตอบแทนการรบัราชการแก่
ขา้ราชการเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสรมิการออมทรพัย์ และจดัสวสัดกิารและ
สทิธปิระโยชน์อื่นให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชกิของกองทุน รวมทัง้ให้เป็นสถาบนัเงนิ
ออมทีม่บีทบาทส าคญัในการช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนเงนิออมภายในประเทศ และ
การส่งเสรมิการลงทุนอนัเป็นการส่งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมโดยส่วนรวม 
อกีดว้ย  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัิใหศ้าลรฐัธรรมนูญมหีน่วยธุรการทีเ่ป็นอิสระ ซึ่งไดม้กีารตรา
กฎหมายว่าด้วยส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ เพื่อจดัตัง้ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญให้เป็น
หน่วยธุรการของศาลรฐัธรรมนูญ มีฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระโดย
บุคลากรมฐีานะเป็นขา้ราชการ ฉะนัน้ เพื่อให้ขา้ราชการเหล่านัน้ได้รบัสิทธิในกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
รวมทัง้ขา้ราชการของส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระอื่น ๆ ที่จะมกีารจดัตัง้ขึ้นด้วย 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ข้าราชการ” ในพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหม้คีวามหมายรวมถงึขา้ราชการดงักล่าว  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

๔๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๕ ก/หน้า ๘/๘ เมษายน ๒๕๔๒ 
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๑๕๓ 

พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๗  ผูร้บับ านาญซึง่ไดร้บับ านาญอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญัตนิี้ใชบ้งัคบั
ใหม้สีทิธไิดร้บับ าเหน็จด ารงชพีตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีส่ภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก อนัมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของข้าราชการ
บ านาญซึง่ไดร้บับ านาญเป็นรายเดอืนในจ านวนทีค่งที ่ดงันัน้ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืผูร้บั
บ านาญให้สามารถด ารงชพีอย่างเหมาะสมและพอเพยีงกบัเศรษฐกิจในปัจจุบนั สมควร
ก าหนดใหผู้ร้บับ านาญมสีทิธขิอรบับ าเหน็จด ารงชพีจ านวนหนึ่งในระหว่างที่ยงัมชีวีติอยู่ 
โดยเงินจ านวนที่ได้รบัดังกล่าวจะน าไปหักออกจากบ าเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่
ทายาทหรอืบุคคลทีผู่ร้บับ านาญไดแ้สดงเจตนาใหเ้ป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัตามกฎหมายเมือ่
ผู้รบับ านาญถึงแก่ความตาย ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้เป็นการน าเงนิที่รฐัจะต้องจดัสรร
เป็นงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้ร ับบ านาญส่วนหนึ่งก่อน  
โดยมิได้เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณรายจ่ายของรฐัแต่อย่างใด  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๙๔๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕๕๐  ขา้ราชการซึ่งโอนไปเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่เพราะมกีฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐ

 

๔๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๑๓ ก/หน้า ๔/๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ 
๔๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๔ ก/หน้า ๘/๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ 
๕๐ ขา้ราชการทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนอยู่แลว้ก่อนโอนไปเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น แมจ้ะไดร้บั

สทิธิประโยชน์ในฐานะที่เป็นสมาชิกต่อไปก็ตาม แต่ไม่มีผลท าให้สมาชิกผู้นัน้มีสิทธิย้อนหลังได้รบั 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๕๔ 

ด าเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓/๑  
ใช้บังคับ ถ้าก่อนโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นัน้เป็นสมาชิก ให้ผู้นัน้ยังคงมี
สมาชกิภาพของสมาชกิกองทุนต่อไป และใหผู้น้ัน้ส่งเงนิสะสมเขา้กองทุน และใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่น าส่งเงนิสมทบและเงนิชดเชยเขา้กองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๖  ขา้ราชการซึ่งโอนไปเป็นขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเพราะมีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐ
ด าเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัินี้ ผูใ้ด
ออกจากราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้มีสิทธใินการรบั
บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชพี บ าเหน็จตกทอด เงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิประเดิม 
เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าวตามที่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญัตินี้
ดว้ย 

 

มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยที่นโยบายของรฐั
หรือกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการ
สาธารณะที่รฐัด าเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ต้องมีการถ่ายโอน
ขา้ราชการของราชการส่วนกลางหรอืราชการส่วนภูมภิาคไปเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 
รวมทัง้ได้มกีฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้มหาวทิยาลยัก าหนดให้มหาวทิยาลยัของรฐัเป็น
หน่วยงานในก ากบัของรฐัอนัมผีลท าให้สมาชกิภาพของสมาชกิกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการของบุคคลดงักล่าวสิน้สุดลงดว้ย ดงันัน้ เพื่อใหร้ะบบสทิธปิระโยชน์ของบุคคล
ดงักล่าวยงัคงอยู่เช่นเดมิ สมควรก าหนดให้บุคคลดงักล่าวยงัคงเป็นสมาชิกและได้รบั  

สทิธปิระโยชน์ของสมาชกิต่อไป  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๕๐) 
ผลประโยชน์ตอบแทนในช่วงเวลาที่ยงัมิได้น าส่งเงินเข้ากองทุน  ทัง้นี้ เพราะจ านวนเงนิในบัญชีเงิน 
รายบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมกีารน าส่งเงนิเขา้กองทุนเท่านัน้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๔๓๐/๒๕๔๙) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๕๕ 

พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ารจดัตัง้กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 
และใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนการรบัราชการแก่ขา้ราชการเมื่อออกจากราชการ รวมทัง้
เป็นการส่งเสรมิการออมทรพัยข์องสมาชกิ และจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื่นใหแ้ก่
สมาชิกโดยกองทุนจะน าเงินไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สมาชิก  

แต่เนื่องจากพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบ้งัคบัมา
เป็นเวลานานไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัใน
การด าเนินกิจการของกองทุนและเพื่อประโยชน์ของสมาชกิ สมควรก าหนดให้กองทุน
สามารถด าเนินกจิการของกองทุนไดท้ัง้ในประเทศและในตา่งประเทศ โดยอาจมอบหมาย
ให้สถาบันการเงินหรอืนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จดัการกองทุน รวมทัง้สามารถจดัตัง้บริษัท
จ ากัด เพื่อให้บริการแก่กองทุนหรือนิติบุคคลที่กองทุนเป็นหุ้น ส่วนหรือถือหุ้นตัง้แต่ 
รอ้ยละเจด็สบิหา้ของหุน้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ และใหส้มาชกิสามารถส่งเงนิสะสมเขา้
กองทุนได้ตามความสามารถของแต่ละคน รวมทัง้สามารถเลือกแผนการลงทุนใน
หลกัทรพัย์ที่กองทุนจดัท าขึ้น ซึ่งสมาชกิจะได้รบัผลตอบแทนตามอตัราตอบแทนของ  

แต่ละแผนการลงทุน นอกจากนัน้ สมควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในกรณีทีก่องทุน
บรหิารเงนิของผูซ้ึง่มสีทิธไิดร้บัเงนิคนืแต่ยงัไม่ขอรบัเงนิหรอืทยอยขอรบัเงนิคนืและกรณี
ทีผู่ม้สีทิธริบัเงนิคนืขอโอนเงนิไปยงักองทุนอื่น รวมทัง้การส่งเงนิประเดมิหรอืเงนิชดเชย
คนืแก่กระทรวงการคลงั ในกรณีทีไ่ม่มกีารจ่ายเงนิประเดมิหรอืเงนิชดเชย  จงึจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 

๕๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๑/๙ มกราคม ๒๕๕๑ 
๕๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๖/๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๕๖ 

มาตรา ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบันกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการไม่มีบทบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งกลบัเขา้รบั
ราชการใหม่ และประสงค์จะนับเวลาราชการต่อเนื่ องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย  

และผลประโยชน์ตอบแทนของเงนิดงักล่าวที่ได้รบัเมื่อออกจากราชการโดยรบับ านาญ  

ในครัง้แรก ส่งผลให้ผู้นั ้นไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์  

ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รบัไปในคราวออกจากราชการในครัง้แรกเมื่อได้ออกจาก
ราชการและประสงคเ์ลอืกรบับ าเหน็จในภายหลงั รวมทัง้ไม่มบีทบญัญตัใิหส้มาชกิกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่  คืนเงินสะสม  เงินสมทบ  
และผลประโยชน์ตอบแทนเงนิดงักล่าว ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิดงักล่าวไปลงทุน
ตามความประสงค์ของขา้ราชการผูน้ัน้ได ้นอกจากนี้  สมควรยกเลกิบทบญัญตัทิีใ่หผู้้รบั
บ านาญปกติหรือบ านาญตกทอดที่กระท าความผิดถึงต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา  

โทษจ าคุกหรอืตกเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหมดสทิธริบั
บ านาญปกตหิรอืบ านาญตกทอดนับแต่วนัมคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม
แก่ผู้รบับ าเหน็จหรือรบับ านาญโดยเสมอกัน รวมทัง้ไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่สาม 

ในเรื่องการรบับ าเหน็จตกทอด  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๓๕๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  ผูร้บับ านาญปกติหรอืผู้รบับ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่ง
ยงัคงมสีทิธไิดร้บับ านาญอยู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหม้สีทิธนิ าสทิธใินบ าเหน็จ
ตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิไดต้ามที่บญัญัตไิวใ้นพระราชบญัญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัินี้
ดว้ย 

 

มาตรา ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

๕๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๗๙ ก/หน้า ๑/๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๕๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บญัญตัิให้ผู้รบับ านาญ 
มีสิทธิน าบ าเหน็จด ารงชีพมาใช้ได้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้ร ับ
บ านาญสามารถด ารงชีพอยู่ได้ โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ แต่การด าเนินการ
ดงักล่าวสามารถช่วยเหลอืผูร้บับ านาญไดเ้พยีงบางส่วน และปรากฏว่ายงัมผีูร้บับ านาญ
อีกจ านวนมากที่ได้รบับ านาญรายเดอืนในอตัราต ่า ท าให้ได้รบับ าเหน็จด ารงชพีในอตัรา 
ที่ไม่เพยีงพอต่อการครองชพี  ดงันัน้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รบับ านาญและ 

จะเป็นการส่งเสรมิการลงทุนอนัเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวมอกีทางหนึ่ง  
สมควรก าหนดให้ผู้รบับ านาญสามารถน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย ์

ในการประกนัการกูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญา
ของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๕๔  
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่ศาลรฐัธรรมนูญ
ได้มคี าวนิิจฉัยว่าพระราชบญัญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ 
เฉพาะในส่วนที่สนันิษฐานให้กรรมการผู้จดัการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบใน
การด าเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ ต้องรบัโทษทางอาญาร่วมกบัการกระท าความผดิของ
นิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรอืเจตนาประการใดอนัเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั ้น  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใช้บงัคบัไม่ได้ตามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้ม  ี

ค าวนิิจฉัยในลกัษณะดงักล่าวท านองเดยีวกนั คอื พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๗๔ พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุ๋ ย  
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ 

 

๕๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 
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๑๕๘ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดงันัน้ เพื่อแก้ไขบทบญัญตัขิอง
กฎหมายดงักล่าวและกฎหมายอื่นที่มบีทบญัญตัิในลกัษณะเดยีวกนัมใิหข้ดัหรอืแยง้ต่อ
รฐัธรรมนูญ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๑๕๙ 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๙๕๕ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๓๘ วรรคสี ่และมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  สมาชกิดงัต่อไปนี้มสีทิธไิดร้บัเงนิประเดมิ 

(๑) ขา้ราชการซึง่รบัราชการอยู่ก่อนวนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๔๐ 

(๒) ข้าราชการซึ่งออกจากราชการแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที ่ 
๒๗ มนีาคม ๒๕๔๐ โดยบอกเลกิรบับ านาญเดมิเพื่อขอนับเวลาราชการต่อเนื่อง 

(๓) ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปและกลับเข้ารบัราชการใหม่หลังวนัที ่ 
๒๖ มนีาคม ๒๕๔๐ เนื่องจาก 

(ก) ไปปฏบิตังิานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์การ
สัง่ใหข้า้ราชการไปท าการซึง่ใหน้ับเวลาระหว่างนัน้เหมอืนเตม็เวลาราชการ 

(ข) ไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

(ค) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 

(ง) ถูกค าสัง่ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก และอยู่ในระหว่างร้องทุกข์ 
หรอือุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว 

(๔)๕๖ ขา้ราชการซึ่งออกจากราชการและกลบัเข้ารบัราชการใหม่ด้วยเหตุอื่น
นอกจาก (๓) โดยมบีญัชเีงนิประเดมิและมสีทิธนิับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จ
บ านาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเน่ืองกบัเวลารบัราชการในตอนหลงัตามมาตรา ๓๘ 
โดยใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิประเดมิและผลประโยชน์ของเงนิประเดมิตอนก่อนออกจากราชการ
ตามจ านวนทีป่รากฏในบญัชรีายบุคคลของสมาชกิผูน้ัน้ 

 

 

๕๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๑๕ ก/หน้า ๑/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 
๕๖ ข้อ  ๑  (๔ ) เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๖  (พ .ศ . ๒๕๔๘ ) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๑๖๐ 

ขอ้ ๒  เงนิประเดมิใหค้ านวณโดยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
เงนิประเดมิ = ๒๕ x เงนิเดอืน [(๑.๐๙)เวลาราชการ - (๑.๐๘)เวลาราชการ] 

(๑.๐๘)เวลาราชการ-๑ 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณเงนิประเดมิตามวรรคหนึ่ง 

(๑) เงนิเดอืน คอื อตัราเงนิเดอืนทีข่า้ราชการไดร้บัตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ข้าราชการนัน้ ๆ ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๐ โดยไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนส าหรบั 
ค่าวชิา ส าหรบัประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอนัตรายเป็นปกติ ส าหรบัการสู้รบ ส าหรบัการ
ปราบปรามผูก้ระท าความผดิ หรอืเงนิเพิม่อย่างอื่น 

(๒) เวลาราชการ คอื เวลาราชการที่ค านวณตามบทบญัญัติไว้ในมาตรา ๖๖ 
วรรคสอง และให้ค านวณเศษของปีโดยใช้ทศนิยมสี่ต าแหน่ง  ทัง้นี้ ไม่รวมเวลาราชการ
ทวคีณู 

(๓) จ านวนเงนิประเดมิ หากมเีศษของบาทใหค้ดิเป็นหนึ่งบาท 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีตามขอ้ ๑ (๑) ให้นับเวลาราชการตัง้แต่วนัทีเ่ริม่เขา้รบัราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ต่อเนื่ องกันจนถึงวันที ่  
๒๖ มนีาคม ๒๕๔๐ 

 

ข้อ ๔  ในกรณีตามข้อ ๑ (๒) ให้นับเวลาราชการตอนก่อนออกจากราชการ 
รวมกบัเวลาราชการทีก่ลบัเขา้รบัราชการใหมจ่นถงึวนัก่อนวนัเขา้เป็นสมาชกิโดยตดัเวลา
ระหว่างรบับ านาญออกเป็นเวลาราชการส าหรบัค านวณเงนิประเดมิ 

 

ข้อ ๕  ในกรณีตามข้อ ๑ (๓) ให้นับเวลาราชการตอนก่อนออกจากราชการ 
รวมกบัเวลาราชการทีก่ลบัเขา้รบัราชการใหม่จนถงึวนัก่อนเขา้เป็นสมาชกิ โดยรวมเวลา
ซึ่งออกจากราชการไปเพราะเหตุดงักล่าวด้วย เป็นเวลาราชการ และให้น าเงนิเดอืนที ่
ผูน้ัน้ไดร้บัอยู่ก่อนวนัทีเ่ขา้เป็นสมาชกิ เป็นเงนิเดอืน ส าหรบัค านวณเงนิประเดมิ 

 

ขอ้ ๖  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๔๐ เป็นตน้ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

อ านวย  วรีวรรณ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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๑๖๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจากมาตรา ๓๘  
วรรคสีแ่ละมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารบัราชการใหม่  อาจมีสิทธิได้รับเงิน
ประเดิมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎก ระทรวง และก าหนดให้
กระทรวงการคลงั ค านวณเงนิประเดมิส าหรบัสมาชกิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวงเพื่อน าส่งเขา้กองทุน  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙๕๗ 

 

ขอ้ ๒  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๓๘ วรรคสี ่ 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้
ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่อาจมีสิทธิได้รับเงินประเดิมตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และโดยที่ข้อ  ๑ (๓ ) แห่ งกฎกระทรวง  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดเหตุที่สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการผู้ซึ่งออกจาก
ราชการไปและกลบัเข้ารบัราชการใหม่หลงัวนัที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ มีสิทธิได้รบัเงิน
ประเดมิเพยีง ๔ กรณี ซึ่งยงัไม่ครอบคลุมถงึการออกจากราชการดว้ยเหตุอื่นและขณะที่
ลาออกยงัไม่มสีทิธริบับ าเหน็จบ านาญซึ่งไม่สามารถน าเวลาราชการเดมิมานับต่อเนื่อง
เพื่อสทิธใินเงนิประเดมิทัง้ทีบ่ทบญัญตัมิาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดใหข้า้ราชการซึง่ออกจากราชการและต่อมากลบั
เขา้รบัราชการใหม่ตัง้แต่วนัที่พระราชบญัญตัิดงักล่าวใชบ้งัคบั สามารถนับเวลาราชการ
ส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรบัราชการ 
ในตอนหลงัได ้อกีทัง้เจตนารมณ์ในการใหเ้งนิประเดมิแก่สมาชกิกเ็พื่อชดเชยสตูรบ านาญ
ที่เปลี่ยนไปซึ่งท าให้เงินบ านาญลดลง ประกอบกับกฎหมายบังคับว่าผู้ที่กลบัเข้ารับ
ราชการใหม่ ต้องเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ดังนั ้น เพื่อมิให้
ขา้ราชการทีเ่ขา้เงือ่นไขดงักล่าว ตอ้งเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ในเงนิประเดมิทีค่วรมสีทิธิ
ไดร้บัเมื่อเริม่เป็นสมาชกิโดยผลของช่องว่างของกฎหมาย สมควรก าหนดเหตุแห่งสทิธ ิ

 

๕๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๘/๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ 
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๑๖๒ 

ทีจ่ะไดร้บัเงนิประเดมิเพิม่เตมิเพื่อใหข้า้ราชการผูน้ัน้ไดร้บัเงนิประเดมิในส่วนทีเ่คยมสีทิธิ
ต่อเนื่องไปดว้ย  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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๑๖๓ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัการเงนิของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓๕๘ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๖๙ วรรคสี่ และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญตัิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิของกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิของกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๓) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิของกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๔) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิของกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงนิธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ และธนาคารต่างประเทศ 

“บรษิทัจดัการกองทุน” หมายความว่า สถาบนัการเงนิหรอืนิตบิุคคลอื่นทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการใหด้ าเนินการจดัการเงนิของกองทุน 

“หลักทรัพย์” หมายความว่า ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายต่างประเทศ และใหห้มายความรวมถงึส่วน
ของผู้เป็นหุ้นส่วนหรอืการเขา้ลงทุนเพื่อแบ่งสรรผลประโยชน์แบบจ ากัดความรบัผดิใน
หา้งหุน้ส่วนหรอืนิตบิุคคลทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกนัและตราสารอนุพนัธด์ว้ย 

 

๕๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๗๔ ก/หน้า ๔/๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
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๑๖๔ 

“ตราสารแสดงสทิธใินหนี้” หมายความว่า พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
หุน้กู ้รวมทัง้ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั 

“ตราสารทุน” หมายความว่า หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 
รวมทัง้ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั 

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” หมายความว่า หุน้กู้แปลงสภาพ รวมทัง้ตราสารอื่นที่มี
ลกัษณะอย่างเดยีวกนั 

“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนและหน่วยลงทุนของ
กองทุนในต่างประเทศ 

 

ขอ้ ๓  การจดัการเงนิของกองทุนในประเทศหรอืต่างประเทศ คณะกรรมการ
อาจให ้กบข. ด าเนินการ หรอืมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการกองทุนเป็นผูร้บัด าเนินการกไ็ด ้

บรษิทัจดัการกองทุนตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
(๑) บรษิทัจดัการกองทุนผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการเงนิของกองทุนในประเทศ

ตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และตอ้งมี
ความเชีย่วชาญในดา้นการลงทุน มคีวามพรอ้มดา้นระบบงาน มบีุคลากรและผูบ้รหิารที่มี
ประสบการณ์ด้านการลงทุน มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธภิาพ รวมทัง้ไม่มีเหตุ 
อนัควรเชื่อว่ามฐีานะการเงนิทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุน 

(๒) บริษัทจัดการกองทุนผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนใน
ต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตามกฎหมายของ
ประเทศนัน้และมคีวามเชีย่วชาญในดา้นการลงทุนในต่างประเทศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุ น ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนดโดยการคดัเลอืกตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองบรษิทัจดัการ
กองทุนไม่น้อยกว่าสองแห่ง 

บรษิัทจดัการกองทุนจะน าเงินของกองทุนไปลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสาร 

กึง่หนี้กึง่ทุนของบรษิทัจดัการกองทุนนัน้มไิด ้

 

ขอ้ ๔  ให้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดัการกองทุนของบรษิัทจดัการ
กองทุน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ค่าตอบแทนส าหรับบริษัทจัดการกองทุนภายในประเทศ ปีละไม่เกิน 
ร้อยละสองจุดห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนนั ้น 

รบัด าเนินการใหแ้ก่กองทุน 
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๑๖๕ 

(๒) ค่าตอบแทนส าหรับบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ ให้ก าหนดตาม
แนวทางปฏิบัติของตลาดที่ เป็นสากล  โดยให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการจดัการลงทุนเป็นรายกรณี 

(๓) ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

ขอ้ ๕  ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๖ การจดัการเงนิของกองทุน ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีความมัน่คงสูงอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือ 

หลายอย่างรวมกนั ดงัต่อไปนี้ 
(ก) เงนิสด เงนิฝากธนาคาร หรอืบตัรเงนิฝากทีธ่นาคารเป็นผูอ้อก 

(ข) พนัธบตัรรฐับาล ตัว๋เงนิคลงั หรอืพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ค) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค ้าประกันเงินต้นและ
ดอกเบีย้ 

(ง) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ร ัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นผูอ้อก 

(จ) ตัว๋แลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้ร ับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือ 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีธ่นาคารเป็นผูส้ลกัหลงัหรอืรบัอาวลั โดยไม่มขีอ้จ ากดัความรบัผดิ 

(ฉ) ตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีธ่นาคารเป็นผูอ้อก 

(ช) ตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ องค์การมหาชน
หรอืหน่วยงานของรฐัเป็นผูอ้อก ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(ซ) ตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีร่ฐับาลต่างประเทศ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมาย
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินของรฐับาลต่างประเทศ หรือ
สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศเป็นผูอ้อกหรอืค ้าประกนั ซึง่ด าเนินการภายใตข้อ้ผกูพนัที่
ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั 

(ฌ) ตราสารแสดงสทิธใินหนี้ตามโครงการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์  
ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ 

การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย์ 
(ญ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับตามที่

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา หรอืตราสารแสดง
สทิธิในหนี้ที่ออก อาวลัหรือค ้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจ านวนโดยนิติบุคคลที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดใน
ราชกจิจานุเบกษา  ทัง้นี้ การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือดงักล่าวจะตอ้งกระท าโดยสถาบนั
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๑๖๖ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของต่างประเทศ  

ซึง่เป็นทีย่อมรบัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ฎ) ตราสารอนุพนัธท์ีม่วีตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรพัยเ์ฉพาะ
ตาม (ก) - (ญ) ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(ฏ) หน่วยลงทุนหรอืใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในหลกัทรพัยเ์ฉพาะตาม (ก) - (ฎ) 

(๒) อาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างรวมกัน 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) บตัรเงนิฝากทีบ่รษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก 

(ข) ตัว๋แลกเงนิที่บรษิัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รบัรอง 
สลกัหลงัหรอืรบัอาวลั หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีบ่รษิทัเงนิทุนหรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอรเ์ป็น
ผูส้ลกัหลงัหรอืรบัอาวลั โดยไม่มขีอ้จ ากดัความรบัผดิ 

(ค) ตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีบ่รษิทัเงนิทุน บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ บรษิทั
หลกัทรพัยบ์รษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัเป็นผูอ้อก 

(ง) ตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีน่ิตบิุคคลต่างประเทศทีอ่ยู่ภายใตอ้ านาจการ
ควบคุมหรอืการบรหิารของนิตบิุคคลไทยเป็นผูอ้อก 

(จ) ตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีน่ิตบิุคคลผูอ้อกมไิดม้ภีูมลิ าเนาอยู่ในประเทศ
ไทยแต่ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย 

(ฉ) ตราสารทุน 

(ช) ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 

(ซ) อสงัหารมิทรพัย ์

(ฌ) ตราสารอนุพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรพัย์
เฉพาะตาม (ก) - (ช) ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(ญ) หน่วยลงทุนหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในหลกัทรพัยเ์ฉพาะตาม (ก) - (ฌ) 

(๓) อาจลงทุนในหลกัทรพัย์ตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยต้องก าหนดว่าเป็นหลกัทรพัย์ตาม (๑) หรอื (๒) และ
อาจก าหนดหลกัเกณฑอ์ื่นใหถ้อืปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้

(๔) การลงทุนในต่างประเทศ คณะกรรมการอาจก าหนดให้ลงทุนหรือมีไว้ 
ซึง่หลกัทรพัยท์ีม่คีวามมัน่คงสงูหรอืหลกัทรพัยอ์ื่นแตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้น (๑) หรอื (๒)  
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๑๖๗ 

หรอืก าหนดประเภทหลกัทรพัย์เพิ่มเติม รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการในการ 

จดัการเงนิของกองทุนในต่างประเทศดว้ยกไ็ด ้

(๕) คณะกรรมการอาจก าหนดใหท้ าธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนดงัต่อไปนี้
ได้โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(ก) ซื้อโดยมสีญัญาขายคนื หรอืขายโดยมีสญัญาซื้อคนืซึ่งหลกัทรพัย์ใน 
(๑) หรอื (๒) 

(ข) ยมืหรอืใหย้มืหลกัทรพัย์ 
(ค) ธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

(ง) ธุรกรรมหรอืสญัญาอนุพนัธ์ 
(จ) ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ไดถ้อืครอง (short sell) 

 

ขอ้ ๖  การจดัการเงนิของกองทุนนอกจากส่วนทีน่ าไปลงทุนตามแผนการลงทุน
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑)๕๙ ลงทุนในหลกัทรพัย์ตามข้อ ๕ (๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และอาจ
ลงทุนในหลกัทรพัย์ตามขอ้ ๕ (๒) ไม่เกินร้อยละสี่สบิ เวน้แต่การลงทุนในต่างประเทศ  
ใหน้ าเงนิไปลงทุนในหลกัทรพัยต์ามขอ้ ๕ (๔) ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสามสบิ 

(๒) ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ 
ซึง่ไม่รวมถงึพนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสารอย่างอื่นทีม่ลีกัษณะอย่าง
เดียวกัน ที่ออกโดยนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งไม่เกินร้อยละสิบหรือไม่เกินจ านวนที่
คณะกรรมการก าหนด 

การลงทุนในตราสารทุนและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เมื่อรวมกนัทุกนิติบุคคลต้อง
ไม่เกนิรอ้ยละสามสบิหา้ 

(๓)๖๐ ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิสอง โดยคณะกรรมการอาจ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดว้ยกไ็ด ้

 

 

๕๙ ขอ้ ๖ (๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการจดัการเงนิของ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖๐ ขอ้ ๖ (๓) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการจดัการเงนิของ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๖๘ 

ขอ้ ๗  เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี้ การบนัทกึมลูค่าหลกัทรพัย ์
ใหถ้อืราคาทุนรวมทัง้ค่าใชจ้่ายทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดห้ลกัทรพัย์นัน้มา โดยใหม้กีารวดัมูลค่า
หลกัทรพัย์ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ยกเว้นอสงัหารมิทรพัย์ ให้วดัมูลค่า
หลกัทรพัย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  ทัง้นี้  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 

ขอ้ ๘  การซื้อขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ต้องกระท าในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

ขอ้ ๙  การจดัการเงนิของกองทุนนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๕ คณะกรรมการ
อาจให ้กบข. หรอืบรษิทัจดัการกองทุน ด าเนินการดงัต่อไปนี้ดว้ยกไ็ด ้

(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก จ านอง ปลดจ านองใหแ้ก่ผูจ้ านอง หรอืโอนสทิธิ
จ านองอสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยท์ีอ่าจจ านองได ้

(๒) ก่อตัง้หรอืระงบัทัง้หมดหรอืบางส่วน ซึง่ทรพัยสทิธอินัเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รอืตามกฎหมายอื่น 

(๓) จ าหน่ายหรอืท าขอ้ผูกพนัทีจ่ะให้จ าหน่ายไปซึ่งสทิธเิรยีกรอ้งทีจ่ะมุ่งก่อตัง้ 
หรอืโอนไปซึง่ทรพัยสทิธใินทีด่นิหรอืทีจ่ะใหท้ีด่นิปลอดจากทรพัยสทิธดิงักล่าว 

(๔) ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอืใหเ้ช่าซื้ออสงัหารมิทรพัย์ 
(๕) ขายหรอืแลกเปลี่ยนสงัหารมิทรพัยท์ีม่ทีะเบยีนแสดงกรรมสทิธิห์รอืเอกสาร

แสดงกรรมสทิธิ ์
 

ขอ้ ๑๐  เงนิส ารองตามมาตรา ๗๒ ให้น าไปลงทุนในตราสารแสดงสทิธใินหนี้
ของรฐัหรือรัฐวิสาหกิจก่อน แต่หากขณะใดขณะหนึ่งไม่มีตราสารดังกล่าวให้ลงทุน 
คณะกรรมการจะประกาศก าหนดให้น าเงนิส ารองไปลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารใน
ขอ้ ๕ และขอ้ ๖ กไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๑  การจดัการเงนิของกองทุน หากผู้ออกตราสารหรอืลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้
หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้ใหก้องทุนรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนได้
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีที่ปรากฏว่าบริษัทจัดการกองทุนใดจดัการเงนิของกองทุน 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนนัน้
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๑๖๙ 

ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวงนี้โดยไม่ชักช้า   
แต่ตอ้งไม่เกนิสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนัน้ เวน้แต่สดัส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ าหนดในวรรคสอง 

ในกรณีทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้
อนัเนื่องมาจากการปรบัแผนการลงทุน มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไป
หรอืเหตุการณ์อื่นที่มใิช่การลงทุนเพิม่เตมิ เวน้แต่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ที่มี
ผลท าใหมู้ลค่าหลกัทรพัย์ลดลง และการปรบัสดัส่วนภายในเวลาอนัสัน้อาจส่งผลกระทบ
ต่อตลาดเงนิตลาดทุนหรอืส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสมาชกิ คณะกรรมการอาจ
ขยายระยะเวลาให้ กบข. หรอืบรษิทัจดัการกองทุนด าเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนเพื่อ
ด ารงสถานะของกองทุนได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ทัง้นี้  
โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของสมาชกิเป็นส าคญั 

 

ข้อ ๑๓  ให้บริษัทจัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุน
ประจ าเดอืนต่อคณะอนุกรรมการจดัการลงทุนภายในวนัทีย่ี่สบิของเดอืนถดัจากเดอืนที่
จะตอ้งรายงาน โดยใหย้ื่นตามแบบทีค่ณะอนุกรรมการจดัการลงทุนก าหนด 

 

ขอ้ ๑๔  บรรดาประกาศ ระเบยีบ หรอืมตคิณะกรรมการทีอ่อกตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  
จนกว่าจะมปีระกาศ ระเบยีบหรอืมตคิณะกรรมการตามกฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กรณ์  จาตกิวณชิ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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๑๗๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๖๙ วรรคสี ่
และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการสามารถมอบหมายให้สถาบนัการเงนิหรอืนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการจดั
การเงนิของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สมควร
ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการด าเนินการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุน  
การจดัการเงนิของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกระท าไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้ และเกดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนบ าเหน็ จบ านาญข้าราชการ  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๖๑ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการก าหนด
สดัส่วนการน าเงนิของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการไปลงทุนหาผลประโยชน์ตาม 
ขอ้ ๖ (๑) และ (๓) แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิของกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยงัไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัทีต่ลาดเงนิ
และตลาดทุนมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง สมควรแก้ไขเพิม่เตมิโดยเพิม่สดัส่วนการลงทุน
ในหลกัทรพัย์ในต่างประเทศและการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อใหก้ารจดัการเงนิของ
กองทุนกระท าไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้และสามารถกระจายความเสีย่งของการลงทุนไดอ้ย่าง 
มปีระสทิธภิาพ อนัจะท าใหเ้กดิความคล่องตัวในการลงทุนและเกดิผลประโยชน์สูงสุดแก่
สมาชกิของกองทุน  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 

๖๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๒๒ ก/หน้า ๔๙/๑๑ มนีาคม ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๗๑ 

กฎกระทรวง 

การน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดของผูร้บับ านาญตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการไปเป็นหลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๔๖๒ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๗/๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติ
กองทุ นบ าเหน็ จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๗ ) พ .ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผูร้บับ านาญ” หมายความว่า ผูร้บับ านาญปกติหรอืผู้รบับ านาญพเิศษเพราะ

เหตุทุพพลภาพตามพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“หนังสอืรบัรอง” หมายความว่า หนังสอืรบัรองสทิธใินบ าเหน็จตกทอดเพื่อใช้
เป็นหลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ 

“สถาบันการเงิน ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ ในก ากับของ
กระทรวงการคลงั ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน หรอืสถาบนัการเงนิอื่น ซึ่งได้ท าบนัทึก
ขอ้ตกลงกบักรมบญัชกีลางเพื่อใหผู้ร้บับ านาญขอกูเ้งนิตามกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๒  ให้กรมบญัชกีลางจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างกรมบญัชกีลาง
กับสถาบันการเงนิ เพื่อให้ผู้รบับ านาญน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์
ประกนัการกูเ้งนิ 

 

ขอ้ ๓  ผู้รบับ านาญซึ่งประสงค์จะขอกู้เงนิให้ยื่นค ารอ้งขอรบัหนังสอืรบัรองต่อ
ส่วนราชการผู้เบกิเบี้ยหวดับ านาญ เพื่อให้ส่วนราชการผูเ้บกิเบี้ยหวดับ านาญตรวจสอบ
สทิธใินบ าเหน็จตกทอด 

ให้ผู้ร ับบ านาญขอรับแบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ได้ที่
กรมบญัชกีลาง ส านักงานคลงัเขต ส านักงานคลงัจงัหวดั หรอืสถานที่อื่นตามที่อธิบดี
กรมบญัชกีลางก าหนด 

 

๖๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๖๒ ก/หน้า ๑๓/๔ สงิหาคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๗๒ 

ค าร้องขอรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
กรมบญัชกีลางก าหนด 

 

ขอ้ ๔  ใหส่้วนราชการผูเ้บกิเบี้ยหวดับ านาญตรวจสอบและรบัรองความถูกตอ้ง
และความครบถ้วนของขอ้มูลในค ารอ้งขอรบัหนังสอืรบัรอง และส่งไปยงักรมบญัชกีลาง
หรอืส านักงานคลงัจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๕  เมื่อกรมบญัชกีลางหรอืส านักงานคลงัจงัหวดัไดร้บัค ารอ้งขอรบัหนังสอื
รบัรองตามขอ้ ๔ แลว้ ใหอ้อกหนังสอืรบัรองแก่ผูร้บับ านาญ 

หนังสอืรบัรองตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีอ่ธบิดกีรมบญัชกีลางก าหนด 

 

ขอ้ ๖  ผูร้บับ านาญสามารถน าหนังสอืรบัรองตามขอ้ ๕ ไปใชเ้ป็นหลกัทรพัยใ์น
การประกนัการกูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิได ้

ในการขอกู้เงนิตามวรรคหนึ่ง ผู้รบับ านาญต้องแจ้งให้บุคคลผู้มีสทิธจิะได้รบั
บ าเหน็จตกทอดได้ทราบถึงการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์ในการ
ประกนัการกูเ้งนิดว้ย 

 

ข้อ ๗  เมื่อสถาบันการเงินและผู้ร ับบ านาญได้ท าสัญญากู้เงิน  และสถาบัน
การเงนิไดจ้่ายเงนิให้แก่ผูร้บับ านาญรายใดแล้ว ใหส้ถาบนัการเงนิแจง้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง
ไปยงักรมบญัชกีลาง เพื่อด าเนินการหกัเงนิบ านาญรายเดอืนตามสญัญากูเ้งนิต่อไป 

วธิกีารแจง้ขอ้มูลและการหกัเงนิบ านาญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธบิดี
กรมบญัชกีลางก าหนด 

 

ขอ้ ๘  ผู้รบับ านาญต้องยนิยอมให้ส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวดับ านาญหกัเงนิ
บ านาญรายเดอืนเพื่อช าระคนืเงนิกูใ้หแ้ก่สถาบนัการเงนิตามสญัญากูเ้งนิ 

 

ข้อ ๙   ในกรณี ที่ ผู้ ร ับบ านาญ ไม่ สามารถปฏิ บั ติ ตามสัญญ ากู้ เงินได ้ 
ใหก้รมบญัชกีลางและสถาบนัการเงนิด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีทีผู่ร้บับ านาญผดิสญัญากู้เงนิ ใหส้ถาบนัการเงนิตรวจสอบจ านวนเงนิ
ทีผู่ร้บับ านาญต้องช าระคนื และแจง้กรมบญัชกีลางเพื่อทีจ่ะช าระคนืเงนิกู้ในส่วนทีเ่หลอื
ตามสญัญากู้เงนิ แต่ต้องไม่เกนิจ านวนที่น าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ใน
การประกนัการกูเ้งนิตามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรอง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๗๓ 

(๒) กรณีที่ผู้รบับ านาญถึงแก่ความตาย ให้กรมบญัชกีลางแจง้สถาบนัการเงิน
เพื่ อให้สถาบันการเงินตรวจสอบจ านวนเงินที่ผู้ ร ับบ านาญต้องช าระคืน  และให้
กรมบญัชกีลางช าระคนืเงนิกู้ในส่วนที่เหลอืตามสญัญากู้เงนิ แต่ต้องไม่เกนิจ านวนที่น า
สทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิตามที่ระบุในหนังสือ
รบัรอง 

วิธีการช าระคืนเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

 

ขอ้ ๑๐  ให้อธบิดกีรมบญัชกีลางมอี านาจก าหนดวธิปีฏิบตัิในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาตกิวณชิ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๗๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่มาตรา ๕๗/๒ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญตัิกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ บญัญตัิ
ใหผู้ร้บับ านาญปกตหิรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจน าสทิธใินบ าเหน็จ
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้ เงินกับสถาบันการเงิน   ทัง้นี้  ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๗๕ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดบญัชอีตัราเงนิเดอืน 

เพื่อใชใ้นการค านวณเงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิชดเชย และบ าเหน็จบ านาญ 

ของพนักงานมหาวทิยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๗๐/๘ แห่งพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๙ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๖๓  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวทิยาลยัซึง่ประสงคจ์ะเป็นสมาชกิกองทุน

บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการต่อไปตามมาตรา ๗๐/๖ 

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

“เงินเดือนอ้างอิง” หมายความว่า อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสะสม  
เงนิสมทบ เงนิชดเชยและบ าเหน็จบ านาญของพนักงาน 

“บัญชีอัตราเงินเดือนอ้างอิง” หมายความว่า บัญชีอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการ
ค านวณเงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิชดเชย และบ าเหน็จบ านาญของพนักงาน 

 

ข้อ ๓  ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบัญชีอัตราเงินเดือน
อา้งองิ 

ในกรณีทีม่กีารปรบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนเพิม่ขึน้ ใหก้ระทรวงการคลงั
ปรบับญัชอีตัราเงนิเดอืนอ้างองิใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืน 

 

ข้อ ๔  การเทียบอตัราเงินเดือนของพนักงานเข้าสู่บัญชีอตัราเงนิเดือนอ้างอิง  
ใหเ้ทยีบอตัราเงนิเดอืนทีพ่นักงานไดร้บัอยู่ในวนัก่อนเปลี่ยนสถานภาพหรอืในวนัก่อนปรบั

 

๖๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๐ ก/หน้า ๑/๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
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๑๗๖ 

บญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนเขา้สู่บญัชอีตัราเงนิเดอืนอ้างองิในอตัราและอนัดบัที่
ตรงกนั 

ในกรณีที่อัตราเงินเดือนที่พนักงานได้รบัอยู่ในวนัก่อนเปลี่ยนสถานภาพหรือ 
ในวนัก่อนปรบับญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืนไม่ตรงตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนอา้งองิ 
ให้เทียบเข้าสู่บญัชีอตัราเงนิเดือนอ้างอิงในอตัราและอนัดบัที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่ต ่ากว่า
อัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในวันก่อนเปลี่ยนสถานภาพหรือในวันก่อนปรับบัญชีอัตรา
เงนิเดอืนขา้ราชการพลเรอืน 

 

ข้อ ๕  กรณีที่มหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรฐัได้พิจารณา
เลื่อนเงินเดือนแก่พนักงานในปีใด ให้เลื่อนเงินเดือนอ้างอิงของพนักงานผู้นัน้เพิ่มขึ้น  
๑.๕ ขัน้ของบัญชีอตัราเงินเดือนอ้างอิงโดยเลื่อนเงนิเดือนอ้างอิงในวนัที่ ๑ ตุลาคมของ 

ปีถดัไป เว้นแต่ในกรณีเลื่อนเงนิเดอืนเพราะเหตุเกษียณอายุราชการหรอืถึงแก่ความตาย  
ให้เลื่อนเงินเดือนอ้างอิงในวันที่  ๓๐ กันยายนของปีนั ้นหรือในวันที่ถึงแก่ความตาย  
แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีม่กีฎหมายบญัญตัใิห้มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัแห่งใด
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐหลังวันที่  ๑ เมษายน และได้มีการเลื่อนเงินเดือนให้แก่
พนักงานในวนัก่อนเปลี่ยนสถานภาพไปแลว้ หากหน่วยงานในก ากบัของรฐัไดเ้ลื่อนเงนิเดอืน
ใหพ้นักงานในปีนัน้อกี ใหเ้ลื่อนเงนิเดอืนอา้งองิในวนัที ่๑ ตุลาคมไดอ้กี ๑ ขัน้ 

ในปีใดหากพนักงานรายใดไม่ได้รบัการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนกจ็ะไม่ได้รบัการ
เลื่อนเงนิเดอืนอา้งองิในปีนัน้ 

 

ข้อ ๖  กรณีพนักงานรายใดได้รับการเลื่อนเงินเดือนอ้างอิงถึ งขัน้สูงสุดของ 

อนัดับนัน้แล้วให้สามารถเลื่อนเงินเดือนอ้างอิงในอันดับถัดไปได้ในอัตราที่ตรงกันหรือ 

ในอัตราที่ใกล้เคียงที่ สุดแต่ไม่ต ่ ากว่าเงินเดือนอ้างอิงขัน้สูงสุดของอันดับเดิม  เว้นแต่
พนักงานรายนัน้จะไดร้บัการเลื่อนเงนิเดอืนอ้างองิถงึขัน้สงูสุดของอนัดบั ท. ๑๑ แลว้ 

 

ข้อ ๗  ให้มหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรฐัที่พนักงานผู้นัน้
สงักดัอยู่บนัทกึการเลื่อนหรอืไม่ไดเ้ลื่อนเงนิเดอืนอ้างองิของพนักงานไวใ้นสมุดประวตัหิรอื
แฟ้มประวตั ิ

 

ขอ้ ๘  การหกัเงนิและการส่งเงินสะสม เงนิสมทบ และเงนิชดเชยของพนักงาน 

เข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย 

การหกัเงนิสะสมการเบกิจ่าย เงนิสมทบ เงนิชดเชย และการน าส่งเงนิเขา้กองทุนบ าเหน็จ
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๑๗๗ 

บ านาญข้าราชการโดยอนุโลมโดยให้หักเงินและส่งเงินเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการตามระเบียบนั ้นได้  นับแต่วันที่มีกฎหมายบัญญัติให้มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัแห่งใดเป็นหน่วยงานในก ากบัของรฐั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาตกิวณิช 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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๑๗๘ 
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๑๗๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๗๐/๘ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัต ิ

ให้สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยัในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลยัหรอืสถาบันอุดมศึกษาของรฐั 

เป็นหน่วยงานในก ากบัของรฐัและประสงคจ์ะเป็นสมาชกิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ต่อไปตามมาตรา ๗๐/๖ ส่งเงนิสะสมเขา้กองทุน และใหม้หาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษา
ในก ากับของรฐัที่สมาชกิผู้นัน้สงักัดส่งเงนิชดเชยเข้ากองทุน โดยค านวณตามบญัชอีตัรา
เงนิเดอืนและตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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๑๘๐ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข 

ในการน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๔๖๔ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๔๗/๒ แห่งพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผูร้บับ านาญ” หมายความว่า ผู้รบับ านาญปกตหิรอืผู้รบับ านาญพเิศษเพราะเหตุ

ทุพพลภาพตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

“หนังสอืรบัรอง” หมายความว่า หนังสอืรบัรองสทิธใินบ าเหน็จตกทอดเพื่อใชเ้ป็น
หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งนิ 

“สถาบนัการเงนิ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชยท์ีอ่ยู่ในก ากบัของกระทรวงการคลงั 
ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน หรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งได้ท าบันทึกข้อตกลงกับ
กรมบญัชกีลางเพื่อใหผู้ร้บับ านาญขอกูเ้งนิตามกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๒  ให้กรมบญัชกีลางจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างกรมบญัชกีลางกบั
สถาบนัการเงนิ เพื่อให้ผู้รบับ านาญน าสิทธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรัพย์ประกัน 

การกูเ้งนิ 

 

ขอ้ ๓  ผู้รบับ านาญซึ่งประสงค์จะขอกู้เงนิ ให้ยื่นค าร้องขอรบัหนังสือรบัรองต่อ
ส่วนราชการผูเ้บกิเบีย้หวดับ านาญ เพื่อใหส่้วนราชการผูเ้บกิเบี้ยหวดับ านาญตรวจสอบสทิธิ
ในบ าเหน็จตกทอด 

ให้ผู้ร ับบ านาญขอรับแบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ ง  ได้ที่
กรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังเขต ส านักงานคลังจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดี
กรมบญัชกีลางก าหนด 

 

๖๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๐ ก/หน้า ๔/๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๘๑ 

ค าร้องขอรับหนั งสือรับรองตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
กรมบญัชกีลางก าหนด 

 

ขอ้ ๔  ให้ส่วนราชการผู้เบกิเบี้ยหวดับ านาญตรวจสอบและรบัรองความถูกต้อง
และความครบถว้นของขอ้มูลในค ารอ้งขอรบัหนังสอืรบัรอง และส่งไปยงักรมบญัชกีลางหรอื
ส านักงานคลงัจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๕  เมื่อกรมบญัชีกลางหรือส านักงานคลงัจงัหวดัได้รบัค าร้องขอรบัหนังสือ
รบัรองตามขอ้ ๔ แลว้ ใหอ้อกหนังสอืรบัรองแก่ผูร้บับ านาญ 

หนังสอืรบัรองตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีอ่ธบิดกีรมบญัชกีลางก าหนด 

 

ขอ้ ๖  ผู้รบับ านาญสามารถน าหนังสอืรบัรองตามข้อ ๕ ไปใช้เป็นหลกัทรพัย์ใน
การประกนัการกูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิได ้

ในการขอกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ผู้ร ับบ านาญต้องแจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธิจะได้รับ
บ าเหน็จตกทอดไดท้ราบถงึการน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกนั
การกูเ้งนิดว้ย 

 

ขอ้ ๗  เมื่อสถาบนัการเงนิและผูร้บับ านาญไดท้ าสญัญากู้เงนิ และสถาบนัการเงนิ
ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รบับ านาญรายใดแล้ว ให้สถาบันการเงินแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง
กรมบญัชกีลาง เพื่อด าเนินการหกัเงนิบ านาญรายเดอืนตามสญัญากูเ้งนิต่อไป 

วิธีการแจ้งข้อมูลและการหักเงินบ านาญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมบญัชกีลางก าหนด 

 

ข้อ ๘  ผู้รบับ านาญต้องยินยอมให้ส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบ านาญหักเงิน
บ านาญรายเดอืน เพื่อช าระคนืเงนิกูใ้หแ้ก่สถาบนัการเงนิตามสญัญากูเ้งนิ 

 

ข้อ ๙   ในกรณี ที่ ผู้ ร ับบ านาญ ไม่ สามารถปฏิ บั ติ ตามสัญญ ากู้ เงิน ได ้ 
ใหก้รมบญัชกีลางและสถาบนัการเงนิด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ผูร้บับ านาญผดิสญัญากู้เงนิ ให้สถาบนัการเงนิตรวจสอบจ านวนเงนิที่
ผูร้บับ านาญต้องช าระคนื และแจง้กรมบญัชกีลางเพื่อทีจ่ะช าระคนืเงนิกู้ในส่วนที่เหลอืตาม
สญัญากู้เงิน แต่ต้องไม่เกินจ านวนที่น าสิทธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการ
ประกนัการกูเ้งนิตามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรอง 
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๑๘๒ 

(๒) กรณีที่ผู้รบับ านาญถึงแก่ความตาย ให้กรมบัญชีกลางแจ้งสถาบันการเงิน
เพื่ อให้สถาบันการเงินตรวจสอบจ านวนเงินที่ผู้ ร ับบ านาญต้องช าระคื น และให้
กรมบญัชกีลางช าระคนืเงนิกู้ในส่วนทีเ่หลอืตามสญัญากูเ้งนิ แต่ต้องไม่เกนิจ านวนทีน่ าสทิธิ
ในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัยใ์นการประกนัการกู้เงนิตามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรอง 

วธิกีารช าระคนืเงนิกูต้ามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดกีรมบญัชกีลางก าหนด 

 

ขอ้ ๑๐  ใหอ้ธบิดกีรมบญัชกีลางมอี านาจก าหนดวธิปีฏบิตัใินส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาตกิวณิช 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๘๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๔๗/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติบ าเหน็ จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้ผู้ร ับ
บ านาญปกตหิรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพ อาจน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไป
เป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและ
เงือ่นไข ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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๑๘๔ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดสทิธกิารไดร้บัเงนิชดเชยของสมาชกิ 

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการซึง่ออกจากราชการและกลบัเขา้รบัราชการใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๖๕  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้สมาชิกซึ่งออกจากราชการและกลับเข้ารบัราชการใหม่  โดยมีบัญช ี

เงินชดเชยอยู่ก่อนออกจากราชการและมีสิทธินับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จ
บ านาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับเวลารบัราชการในตอนหลงัตามมาตรา ๓๘  
มสีิทธิได้รบัเงนิชดเชยและผลประโยชน์ของเงนิชดเชยตอนก่อนออกจากราชการตาม
จ านวนทีป่รากฏในบญัชรีายบุคคลของสมาชกิผูน้ัน้ 

ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ 
สมาชกิผูน้ัน้จะมสีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยและผลประโยชน์ของเงนิชดเชยตามวรรคหนึ่ง ต่อเมื่อ
ยงัคงเป็นสมาชกิอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตัดิงักล่าวใชบ้งัคบัดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาตกิวณิช 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

 

 

๖๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๗ ก/หน้า ๑/๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๘๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๓๘ วรรคสี ่
แห่งพระราชบญัญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัต ิ

ให้ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่อาจมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ 
และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๘๖ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดอตัราและวธิกีารรบับ าเหน็จด ารงชวีติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑๖๖  กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวนันับแต่วนัประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวงก าหนดอตัราและวธิกีารรบับ าเหน็จด ารงชพี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ขอ้ ๓  บ าเหน็จด ารงชพีใหจ้่ายในอตัราสบิหา้เท่าของบ าเหน็จรายเดอืนทีไ่ดร้บั
แต่ไม่เกนิหา้แสนบาท โดยใหม้สีทิธขิอรบับ าเหน็จด ารงชพีไดต้ามวิธกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูร้บับ าเหน็จซึง่มอีายุต ่ากว่าหกสบิหา้ปี ใหม้สีทิธขิอรบับ าเหน็จด ารงชพีได้
ไม่เกนิสองแสนบาท 

(๒) ผู้รบับ านาญซึ่งมีอายุตัง้แต่หกสิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสบิปี ให้มีสิทธิ
ขอรบับ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินสี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รบับ านาญนัน้ได้ใช้สิทธิตาม (๑)  
ไปแลว้ ใหข้อรบับ าเหน็จด ารงชพีไดไ้ม่เกนิส่วนทีย่งัไม่ครบตามสทิธขิองผูน้ัน้ แต่รวมกนัแล้ว 

ไม่เกนิสีแ่สนบาท 

(๓) ผูร้บับ านาญซึง่มอีายุตัง้แต่เจด็สบิปีขึน้ไป ใหม้สีทิธขิอรบับ าเหน็จด ารงชพี
ได้ไม่เกินห้าแสนบาท แต่ถ้าผู้ร ับบ าเหน็จนั ้นได้ใช้สิทธิตาม (๑)  หรือ (๒) ไปแล้ว  
ให้ขอรบับ าเหน็จด ารงชพีได้ไม่เกินส่วนที่ยงัไม่ครบตามสิทธิของผู้นัน้ แต่รวมกนัแล้ว 
ไม่เกนิหา้แสบาท 

 

๖๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๘ ก/หน้า ๔/๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๘๗ 

ในกรณีที่ได้มกีารน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกัน
การกู้เงนิกับสถาบนัการเงนิไปแล้ว ให้จ่ายบ าเหน็จด ารงชพีแก่ผู้รบับ านาญตามสทิธิที ่
จะไดร้บั แต่ต้องไม่เกนิจ านวนทีเ่หลอืจากสทิธใินบ าเหน็จตกทอดทีน่ าไปเป็นหลักทรพัย์
ในการประกนัการกูเ้งนิ 

 

ขอ้ ๔  ในกรณีทีผู่ร้บับ านาญหรอืสมาชกิซึ่งออกจากราชการมกีรณีหรอืต้องหาว่า
กระท าความผิดวนิยหรอือาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรบับ าเหน็จด ารงชพีได้เมื่อ
กรณีหรอืคดถีงึทีสุ่ดและมสีทิธริบับ านาญ 

 

ขอ้ ๕  การขอรบับ าเหน็จด ารงชีพของผู้รบับ านาญตามกฎกระทรวงก าหนด
อตัราและวิธีการรบับ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ก าหนดอตัราและวธิกีารรบับ าเหน็จด ารงชพี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีไ่ดด้ าเนินการไว้
ก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบัและยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาให้ถือว่าเป็นการขอรบั
บ าเหน็จด ารงชพีตามกฎกระทรวงนี้ 

 

ข้อ ๖  ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อภศิกัดิ ์ ตนัตวิรวงศ ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๘๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่ค่าครองชพีภายใต้
เศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึ้นเป็นล าดบั ท าให้ผู้รบับ านาญได้รบัความ
เดือดร้อนในการด ารงชีพ สมควรปรบัปรุงอตัราบ าเหน็จด ารงชีพ เพื่อให้ผู้รบับ านาญ
สามารถอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๘๙ 

พระราชบญัญตั ิ

บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 

   
 

ในพระปรมาภไิธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

ธานีนิวตั กรมหมื่นพทิยลาภพฤฒยิากร 

ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เป็นปีที ่๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญทหาร 

และกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฝ่ายพลเรอืน 

 

พระมหากษตัรยิ์ โดยค าแนะน าและยนิยอมของรฐัสภา จงึมพีระบรมราชโองการ
ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลกิบรรดากฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญทหาร กฎหมาย  
ว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฝ่ายพลเรอืน และบรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื่น ๆ  
ในส่วนทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ หรอืซึง่แยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ขา้ราชการ” หมายความว่า ทหารและขา้ราชการพลเรอืน 

“ทหาร” หมายความว่า นายทหารสญัญาบตัร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่
ยศนัน้ ๆ และพลทหารประจ าการ 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที ่๒๔/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๔๙๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๙๐ 

“ขา้ราชการพลเรอืน”๒ หมายความว่า ขา้ราชการพลเรอืนตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา ขา้ราชการต ารวจตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการต ารวจ 
ขา้ราชการครูตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการครูและขา้ราชการกลาโหมพลเรอืน
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการทหาร 

“เวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญ” หมายความว่าเวลาราชการที่
ขา้ราชการรบัราชการมาตัง้แต่ตน้จนถงึวนัสุดทา้ยทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนตามเกณฑ์และวธิกีาร
ทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

“เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย”๓ หมายความว่า เงนิเดอืนที่ไดร้บัจากเงนิงบประมาณ
ประเภทเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยทีอ่อกจากราชการ รวมทัง้เงนิเพิม่พเิศษรายเดอืนส าหรบั
ค่าวชิาและหรอืเงนิเพิม่การเลื่อนฐานะและหรอืส าหรบัประจ าต าแหน่งทีต่้องฝ่าอนัตราย
เป็นปกติ และหรือส าหรบัการสู้รบ และหรือส าหรบัการปราบปรามผู้กระท าความผิด  
แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ ส่วนข้าราชการต ารวจซึ่งกรมต ารวจสัง่แต่งตัง้ให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจโดยได้รบัเงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย 
หมายความว่า เงนิเดอืนที่ผูว้่าจา้งจ่ายตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาตามอตัราเงนิเดอืน  

ในบญัชตี่อทา้ยกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการต ารวจเดอืนสุดทา้ยทีอ่อกจากราชการ 
รวมทัง้เงนิเพิม่พเิศษรายเดอืนส าหรบัค่าวชิา และหรอืเงนิเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรอื
ส าหรบัประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอนัตรายเป็นปกติ และหรอืส าหรบัการสู้รบ และหรือ
ส าหรบัการปราบปรามผูก้ระท าความผดิ แต่ไม่รวมเงนิเพิม่อย่างอื่น ๆ 

 

๒ มาตรา ๔  นิยามค าว่า “ข้าราชการพลเรือน ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “เงินเดือนเดือนสุดท้าย ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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๑๙๑ 

“เงินเดือนเดิม”๔ หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุด  

ในครัง้ใดก่อนออกจากราชการ แต่ในกรณีทีม่กีารปรบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการ เงนิเดอืน
เดิมให้หมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รบัสูงสุดในครัง้ใดก่อนออกจาก
ราชการและไดป้รบัตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการนัน้แลว้ 

“บ าเหน็จ” หมายความว่า เงนิตอบแทนความชอบที่ได้รบัราชการมาซึ่งจ่าย  

ครัง้เดยีว 

“บ านาญ” หมายความว่า เงนิตอบแทนความชอบที่ได้รบัราชการมาซึ่งจ่าย  

เป็นรายเดอืน 

“แพทย์ที่ท างราชการรับรอง ” หมายความว่า ผู้ที่ ได้ขึ้นทะเบียนและ 

รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบ  

โรคศิลปะ หรือแพทย์ที่มีสิทธิประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะ 

อยู่ในต่างประเทศนัน้ และกระทรวงการคลงัไดร้บัรองใหท้ าการตรวจและแสดงความเหน็
ตามความในพระราชบญัญตันิี้ได ้

“ทายาทผูม้สีทิธ”ิ๕ หมายความว่า 

(๑) บุตร และใหห้มายความรวมถงึบุตรซึง่ไดม้คี าพพิากษาของศาลว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดขีอให้รบัเด็กเป็นบุตรก่อนหรอืภายใน  

หนึ่งปีนับแต่วนัทีบ่ดิาตายหรอืนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึความตายของบดิา 

(๒) สามหีรอืภรยิา 

(๓) บดิาและมารดา 

“ผูอุ้ปการะ”๖ หมายความว่า 

(๑) ผูท้ีไ่ดอุ้ปการะเลี้ยงดูใหก้ารศกึษาผูต้ายมาแต่เยาว์ฉันท์บดิามารดากบับุตร 
หรอื 

(๒) ผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการประจ า หรือข้าราชการบ านาญ ผู้มีรายได้  
ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ หรือได้อุปการะข้าราชการบ านาญผู้ซึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพ  
หรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ผู้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้อุปการะ
ประจ าเป็นส่วนใหญ่ 

 

๔ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “เงนิเดอืนเดมิ” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ทายาทผู้มีสิทธิ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๖ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผู้อุปการะ” เพิ่มโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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๑๙๒ 

“ผูอ้ยู่ในอุปการะ”๗ หมายความว่า ผูท้ีไ่ดอ้ยู่ในความอุปการะของผูต้ายตลอดมา 
โดยจ าเป็นต้องมผีูอุ้ปการะและความตายของผูน้ัน้ท าใหไ้ดร้บัความเดอืนรอ้นเพราะขาด
ความอุปการะ 

 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

ลกัษณะ ๑ 

บ าเหน็จบ านาญปกต ิ

   
 

หมวด ๑ 

สทิธใินบ าเหน็จบ านาญปกต ิ

   
 

มาตรา ๖  เมื่อข้าราชการผู้ใดออกจากราชการ ให้จ่ายบ าเหน็จหรือบ านาญ  

ใหต้ามเกณฑซ์ึง่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 
สทิธใินบ าเหน็จหรอืบ านาญเป็นสทิธเิฉพาะตวั จะโอนไม่ได้๘ 

 

 

๗ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผู้อยู่ในอุปการะ” เพิ่มโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

การจะพจิารณาว่าผู้ใดเป็นผู้อยู่ในอุปการะตามมาตรา ๔ จะต้องพจิารณาจากข้อเท็จจรงิ
เป็นรายกรณีไป การที่ผู้ตายซึ่งเป็นปู่ ของผู้เยาว์ได้อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ไว้ เนื่องจากบิดามาร ดา 
ของผู้เยาว์ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้เยาว์จ าเป็นต้องมีผู้อุปการะ และการตายของผู้ตาย 
ท าใหผู้้เยาว์ได้รบัความเดอืดรอ้นเพราะขาดความอุปการะ ผูเ้ยาว์จงึถอืเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผูต้าย
ตามมาตรา ๔ และมีสทิธิได้รบับ าเหน็จตกทอดของผู้ตายตามมาตรา ๔๘ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๓๑/๒๕๓๓) 

๘ การที่จะเลือกรบับ าเหน็จหรอืบ านาญย่อมเป็นสทิธเิฉพาะตวัโดยแท้ของข้าราชการผู้นัน้ 
ขา้ราชการทีถู่กศาลพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลล้มละลายจงึยงัคงมสีทิธใินการเลอืกรบับ าเหน็จหรอืบ านาญ
อันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของข้าราชการอยู่ ไม่ใช่อ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๐๐/๒๕๔๔) 
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๑๙๓ 

มาตรา ๗  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๘ ขา้ราชการซึ่งจะไดร้บับ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบญัญตัินี้ เมื่อก่อนออกจากราชการหรอืก่อนไดร้บัค าสัง่ใหไ้ปท าการใด ๆ ตาม
ความในมาตรา ๒๘ ตอ้งไดร้บัเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณประเภทเงนิเดอืน 

 

มาตรา ๘๙  บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รบับ าเหน็จบ านาญปกติตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

(๑) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ และขา้ราชการอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการ
ฝ่ายอยัการซึง่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมคีวามผดิ 

(๒) ขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ  

และขา้ราชการอยัการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ซึ่งถูกไล่ออก
หรอืปลดออกจากราชการเพราะมคีวามผดิ 

(๓) ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อก าหนดให้บ าเหน็จ 

หรอืบ านาญไวใ้นหนังสอืสญัญาจา้งตามความตอ้งการของรฐับาล 

(๔) ผูซ้ึง่รฐับาลก าหนดเงนิอย่างอื่นไวใ้หแ้ทนบ าเหน็จหรอืบ านาญแลว้ 

(๕) ผูซ้ึง่มเีวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบหนึ่งปีบรบิูรณ์ 

(๖) ผู้ซึ่งไม่เคยรบัราชการมาก่อน แต่ไดเ้ป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบั
ราชการทหาร เมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วและได้เขา้รบัราชการอีก โดยเวลารบัราชการ  

จะตดิต่อกบัเวลาราชการกองประจ าการหรอืไม่กต็าม ยงัไม่ครบหนึ่งปีบรบิูรณ์ 

 

มาตรา ๙  ข้าราชการมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญปกติด้วยเหตุอย่างใด  

อย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เหตุทดแทน 

(๒) เหตุทุพพลภาพ 

(๓) เหตุสงูอายุ 
(๔) เหตุรบัราชการนาน 

 

 

๙ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๑๙๔ 

มาตรา ๑๐๑๐  สทิธใินการขอบ าเหน็จบ านาญปกตติามพระราชบญัญัตินี้ ให้ม ี

อายุความสามปี 

 

มาตรา ๑๑๑๑  บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนนัน้ ให้แก่ขา้ราชการซึ่งออกจาก
ประจ าการเพราะเลิก หรือยุบต าแหน่ง หรอืซึ่งมีค าสัง่ให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือ 

ซึ่งออกตามบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจาก
กองหนุนเบีย้หวดั 

 

มาตรา ๑๒  บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพนัน้ ให้แก่ขา้ราชการผู้ป่วยเจ็บ
ทุพพลภาพ ซึ่งแพทยท์ีท่างราชการรบัรองไดต้รวจและแสดงความเหน็ว่าไม่สามารถที่จะ
รบัราชการในต าแหน่งหน้าทีซ่ึง่ปฏบิตัอิยู่นัน้ต่อไป 

 

มาตรา ๑๓๑๒  บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุนัน้ ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 

หกสบิปีบรบิูรณ์แลว้ 

 

๑๐ เมื่อกระทรวงการคลังได้สัง่จ่ายบ านาญแล้ว แต่ผู้ได้ร ับบ านาญตามสิทธิของตนได้ 
ปล่อยปละละเลยไว ้บ านาญเหล่านัน้จงึเป็นบ านาญคา้งจ่าย และตกอยู่ในบงัคบัของกฎหมายอนัว่าด้วย
อายุความตามความในมาตรา ๑๙๓/๓๓ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉะนัน้ สทิธเิรยีกรอ้ง
บ านาญจงึมเีพยีงเท่าที่ค้างจ่ายไม่เกิน ๕ ปีเท่านัน้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่
๕๔/๒๔๙๙) 

๑๑ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัจิุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญตัวิ่า 
ขา้ราชการซึ่งมหาวทิยาลยัรบัเขา้เป็นพนักงานมหาวทิยาลยั เป็นการใหอ้อกจากราชการเพราะทางราชการ
เลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ข้าราชการของจุฬาลงกรณ์ฯ  
ซึง่เปลีย่นสภาพไปเป็นพนักงานจงึมสีทิธใินการขอรบับ าเหน็จบ านาญปกตดิ้วยเหตุทดแทนตามมาตรา ๑๑ ได ้ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๙๑๐/๒๕๕๑) 

มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือว่าข้าราชการซึ่งสถาบันรับเข้าเป็นพนักงาน เป็นการให้ออกจากราชการเพราะ 
ทางราชการเลกิหรอืยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการของสถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบนั จงึมสีทิธใินการขอรบั
บ าเหน็จบ านาญปกตดิ้วยเหตุทดแทนตามที่บญัญัตไิวใ้นมาตรา ๑๑ ได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๗๗๕/๒๕๕๑) 

๑๒ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๑๙๕ 

ถา้ขา้ราชการผูใ้ดมอีายุครบหา้สบิปีบรบิูรณ์แล้ว ประสงคจ์ะลาออกจากราชการ 
กใ็หผู้ม้อี านาจสัง่อนุญาตใหล้าออกจากราชการเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุสงูอายุได ้

 

มาตรา ๑๔๑๓  บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนานนั ้น ให้แก่ข้าราชการ  

ซึง่มเีวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญครบสามสบิปีบรบิูรณ์แลว้ 

ถ้าขา้ราชการผูใ้ดมเีวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญครบยี่สบิหา้ปี
บริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจสัง่อนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุรบัราชการนานได ้

 

มาตรา ๑๕  ขา้ราชการผูซ้ึง่มเีวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ถงึ
สบิปีบรบิูรณ์ มสีทิธไิดบ้ าเหน็จ 

ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตัง้แต่สิบปี
บรบิูรณ์ขึน้ไป มสีทิธไิดบ้ านาญ 

 

มาตรา ๑๖  ขา้ราชการผูม้สีทิธไิดบ้ านาญจะยื่นค าขอรบับ าเหน็จตามเกณฑ์ใน
มาตรา ๓๒ แทนบ านาญกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๗๑๔  ขา้ราชการผู้ใดมเีวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญ
ครบสิบปีบริบูรณ์แล้ว ออกจากราชการเพราะลาออกและไม่มีสิทธทิี่จะได้รบับ าเหน็จ
บ านาญปกตติามความในมาตรา ๙ กใ็หไ้ดร้บับ าเหน็จตามเกณฑใ์นมาตรา ๓๒ 

 

มาตรา ๑๘๑๕  ข้าราชการการเมืองต าแหน่งรัฐมนตรีซึ่งได้รับราชการใน
ต าแหน่งขา้ราชการการเมอืงมาแล้วและมเีวลาราชการในต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง
รวมกนัไม่น้อยกว่าสีปี่บรบิูรณ์ เมื่อออกจากต าแหน่งและไมป่ระสงคจ์ะรบับ าเหน็จบ านาญ
ตามความในบทแห่งพระราชบญัญัตินี้โดยประการอื่น ก็ให้มีสิทธิรบับ านาญเดือนละ  

สองพนับาท 

 

๑๓ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑๔ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑๕ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๑๙๖ 

แต่ถ้าข้าราชการผู้นัน้มีสทิธไิด้รบัหรอืเคยได้รบับ านาญปกติอยู่ก่อนแล้วเมื่อ
ขา้ราชการผู้นัน้ได้ใช้สทิธติามความในวรรคก่อน สทิธริบับ านาญที่มอียู่แล้วนัน้เป็นอนั  

สิน้ไป 

การค านวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไม่ให้รวมเวลาราชการที่ผู้นัน้
ไดร้บับ าเหน็จบ านาญไปแลว้ ถา้ม ีเขา้ดว้ย 

 

หมวด ๒ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรบั 

ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

   
 

มาตรา ๑๙๑๖  ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอนัพ้นจาก
ราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณทีผู่น้ัน้มอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ 

ความในวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการพลเรอืนในพระองค ์สมุหราชองครกัษ์ 
รองสมุหราชองครกัษ์ ขา้ราชการการเมอืง และขา้ราชการซึ่งมกีฎหมายบญัญตัเิรื่องการ
พน้จากราชการไวเ้ป็นอย่างอื่น 

การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ 
และรองสมุหราชองครกัษ์ใหเ้ป็นไปตามพระราชอธัยาศยั 

ให้น าความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับทหารผู้ด ารงต าแหน่ง 

ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองคด์ว้ยโดยอนุโลม๑๗ 

 

มาตรา ๑๙ ทว๑ิ๘  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๑๙ ตร๑ี๙  (ยกเลกิ) 
 

 

๑๖ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๗ มาตรา ๑๙ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๒๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๘ มาตรา ๑๙ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๙ มาตรา ๑๙ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๙๗ 

มาตรา ๑๙ จตัวา๒๐  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๑๙ สตัต๒๑  ข้าราชการพลเรอืนสามญั หรอืข้าราชการรฐัสภาสามัญ 
ต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัเชีย่วชาญหรอืระดบัทรงคุณวุฒ ิหรอืต าแหน่งประเภททัว่ไป 
ระดบัอาวุโสหรอืระดบัทกัษะพเิศษ และจะต้องพน้จากราชการตามมาตรา ๑๙ อาจรบัราชการ 
ต่อไปได้ ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืนหรือกฎหมาย 
ว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการรฐัสภา แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๐๒๒  ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ
บรหิารงานบุคคลของขา้ราชการแต่ละประเภท เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของ
ขา้ราชการประเภทนัน้ เวน้แต่ขา้ราชการสงักดักระทรวงกลาโหม ใหก้ระทรวงกลาโหม
เป็นเจา้หน้าที ่

 

มาตรา ๒๑๒๓  ก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกปีไม่น้อยกว่าหกสบิวนั ให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมเกษียณอายุของขา้ราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบญัชรีายชื่อขา้ราชการผู้มสีทิธจิะ
ได้รบับ าเหน็จบ านาญ เน่ืองจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ ในปีงบประมาณถดัไป
ต่อประธานศาล เจ้ากระทรวง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของผู้นัน้ แล้วแต่กรณี  

และต่อกระทรวงการคลงั 

ในกรณีที่มกีารต่อเวลาราชการให้แก่ขา้ราชการผูใ้ด ให้เจา้กระทรวงแจง้ไปให้
เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยงั
กระทรวงการคลงั 

 

 

๒๐ มาตรา ๑๙ จตัวา ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑ มาตรา ๑๙ สตัต แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๒๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๒ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ฉบบัที ่๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๓ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๙๘ 

มาตรา ๒๒๒๔  การต่อเวลาราชการในคราวแรกและในคราวถัดไป ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการประเภทนัน้ 

การต่อเวลาราชการในคราวแรก ใหน้ับตัง้แต่วนัครบเกษยีณอายุของขา้ราชการ
ประเภทนัน้ ส่วนการต่อเวลาราชการใหใ้นคราวถดัไป หากไม่มกีฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็น
อย่างอื่นให้สัง่ต่อเวลาราชการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดอืนก่อนสิน้วนัครบการต่อเวลา
ราชการครัง้สุดทา้ยถ้ามไิด้มกีารสัง่ต่อเวลาราชการคราวถดัไป ให้ถอืว่าขา้ราชการผูน้ัน้
พน้จากราชการถดัจากวนัครบการต่อเวลาราชการครัง้สุดทา้ย 

 

มาตรา ๒๓  การนับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญนัน้ ใหน้ับแต่
วนัรบัราชการรบัเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณประเภทเงนิเดอืน ซึ่งมใิช่อตัราขา้ราชการ
วสิามญัหรอืลูกจา้ง 

ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ได้มีบทบัญญัติขอ ง
กฎหมายใหย้กฐานะหรอืใหเ้ปลี่ยนฐานะเป็นขา้ราชการที่มสีทิธริบับ าเหน็จบ านาญตาม
มาตรา ๗ ได้ และเมื่อได้มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับ
บ าเหน็จบ านาญดงักล่าวแล้ว ก็ให้นับเวลาระหว่างที่เป็นครูประชาบาล สารวตัรศกึษา 
หรอืขา้ราชการวสิามญัทีต่ดิต่อกบัวนัทีไ่ดม้กีารยกฐานะหรอืการเปลีย่นฐานะนัน้เป็นเวลา
ราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญไดด้ว้ย๒๕ 

ขา้ราชการซึ่งท างานหรอืรบัราชการก่อนอายุครบสบิแปดปีบรบิูรณ์ให้เริม่นับเวลา
ราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตัง้แต่วนัทีม่อีายุครบสบิแปดปีบรบิูรณ์เป็นตน้ไป 

ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ ให้มีสิทธินับเวลาราชการได้ตัง้แต่  
วนัขึน้ทะเบยีนกองประจ าการตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

 

มาตรา ๒๓ ทวิ๒๖  การนับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญของ
ขา้ราชการที่โอนมาจากข้าราชการส่วนจงัหวดั หรอืขา้ราชการที่โอนมาจากพนักงาน

 

๒๔ มาตรา ๒๒  แก้ ไข เพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญญั ติบ าเหน็ จบ าน าญข้าราชการ  
(ฉบบัที ่๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๕ ผูท้ีจ่ะไดร้บัประโยชน์ตามมาตรา ๒๓ วรรคสองนี้แบ่งออกไดเ้ป็นสามพวก คอื (๑) ครปูระชาบาล 
(๒) สารวตัรศกึษา และ (๓) ขา้ราชการวสิามญั และระยะเวลาที่เป็นครูประชาบาลก่อนไดย้กฐานะเป็น
ข้าราชการวสิามญันัน้ ย่อมค านวณส าหรบัการรบับ าเหน็จบ านาญได้ด้วย (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๗/๒๔๙๙) 

๒๖ มาตรา ๒๓ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๑๒ 
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๑๙๙ 

เทศบาล ใหน้ับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในวันโอน เป็นเวลาราชการส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญดว้ย 

 

มาตรา ๒๔๒๗  ผู้ซึ่งกระท าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ในระหว่าง
เวลาทีม่กีารรบหรอืการสงคราม หรอืมกีารปราบปรามการจลาจลหรอืในระหว่างเวลาทีม่ ี

พระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืในระหว่างเวลาทีส่ัง่ใหเ้ป็นนักด าเรอื
ด าน ้า ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบตัิการตามสัง่เป็นทวคีูณ แม้ว่าในระยะเวลาดงักล่าวนัน้ 

จะไม่ไดร้บัเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณประเภทเงนิเดอืนกต็าม 

 

๒๗ บุคคลที่จะมสีทิธไิด้รบัการนับเวลาราชการในการปฏบิตังิานเป็นทวคีูณตามมาตรา ๒๔ 
ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์สองประการ คอื (๑) เป็นผู้ซึ่งกระท าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดและ (๒)  
เป็นการกระท าหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มสีถานการณ์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  ดังนัน้ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบางคราวที่มกีารโอนอ านาจหน้าที่ของ
รฐัมนตรตีามกฎหมายต่าง ๆ มาเป็นอ านาจของนายกรฐัมนตรแีต่เพยีงผู้เดียว ซึ่งนายกรฐัมนตรไีด้ใช้
อ านาจแต่งตัง้ขา้ราชการต ารวจให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตัิงานตามกฎหมาย หรอืการสัง่การใด ๆ  
เพื่อให้ขา้ราชการต ารวจปฏิบตัหิน้าที่ในระหว่างเวลาที่มปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนัน้ ก็เป็นการใช้
อ านาจหน้าที่ในฐานะนายกรฐัมนตรซีึ่งเป็นหวัหน้ารฐับาล ด้วยเหตุนี้ ขา้ราชการต ารวจจึงไม่ใช่บุคคล 
ที่กระทรวงกลาโหมแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่ และก็ไม่ใช่การปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  
จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้ร ับสิทธินับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามสัง่ เป็นทวีคูณ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๓/๒๕๕๙) 

ก าลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจในประเทศกัมพูชาและก าลังพลกองทัพบก 
ที่ปฏิบัติห น้าที่ ในกองก าลังร ักษาสันติภาพในประเทศกัมพูชาเป็นผู้ซึ่ งกระท าหน้ าที่ตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดในระหว่างเวลาที่มกีารรบ จงึมสีทิธใิห้นับเวลาราชการเป็นทวคีูณ ตามนัย
มาตรา ๒๔ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๙๓/๒๕๓๕) 

การนับเวลาราชการเป็นทวคีูณเพื่อน ามาค านวณบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ นัน้ ต้องพิจารณาก่อนว่าผู้นัน้มีสิทธินับเวลาราชการตาม 
มาตรา ๒๓ หรอืไม่ ถ้ามสีทิธดิงักล่าว จงึจะมสีทิธนิับเวลาราชการเป็นทวคีูณตามมาตรา ๒๔ ต่อไปได ้
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๙๖/๒๕๓๐) 

การพจิารณาว่าผูท้ี่ได้รบัค าสัง่จากทางราชการใหไ้ปท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดจะได้รบัประโยชน์ในการนับเวลาราชการเป็นทวคีูณหรอืไม่ต้องพจิารณาหลกัเกณฑ์ทางทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด เมื่อปรากฏว่าผู้นัน้ขาดคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ผู้นัน้ย่อม  
ไม่มีสิทธิได้รบัประโยชน์จากการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๖๓/๒๕๐๗) 
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๒๐๐ 

ในกรณีทีม่กีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึในเขตพืน้ทีใ่ด ใหค้ณะรฐัมนตรมีอี านาจ
พจิารณาใหข้า้ราชการซึง่ประจ าปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในเขตทีไ่ดม้ปีระกาศใชก้ฎอยัการศกึนัน้
ได้รบัการนับเวลาราชการที่ปฏิบตัิหน้าที่ในระหว่างนัน้เป็นทวคีูณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้พจิารณาความจ าเป็นของสถานการณ์โดย
ค านึงถงึความยากล าบากและการเสีย่งอนัตรายอย่างแทจ้รงิของขา้ราชการนัน้๒๘ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรอืกรณีทีค่ณะรฐัมนตรพีจิารณาใหน้ับเวลาราชการเป็น
ทวคีณูตามวรรคสอง ถา้ผูใ้ดมเีวลาราชการซึ่งอาจนับเป็นทวคีูณในเวลาเดยีวกนัไดห้ลาย
ประการ กใ็หน้ับเวลาระหว่างนัน้เป็นทวคีณูแต่ประการเดยีว๒๙ 

 

มาตรา ๒๕  เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รบัอนุญาตให้รับ
เงนิเดอืนเตม็นัน้ ส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญใหน้ับเหมอืนเตม็เวลาราชการ 

เวลาป่วยหรอืลา หรอืตอ้งพกัราชการ ซึ่งไดร้บัอนุญาตใหร้บัเงนิเดอืนไม่เตม็นัน้ 
ส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญใหน้ับเวลาตามส่วนแห่งเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั 

เวลาป่วยหรอืลา หรอืตอ้งพกัราชการ หรอืมไิดอ้ยู่รบัราชการ ซึง่มไิดร้บัอนุญาต
ให้รบัเงินเดือน ไม่นับเป็นเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญ แต่ทัง้นี้มิได้
หมายความถงึผูท้ีม่ไิดอ้ยู่รบัราชการด้วยเหตุทีถู่กลงทณัฑ์ทางวนิัยตามกฎหมายว่าดว้ย
วนิัยทหารหรอืต ารวจ 

 

มาตรา ๒๖  ในระหว่างที่ทหารกองหนุนได้รบัเบี้ยหวดั ใหน้ับเวลาส าหรบัการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญเสมอหนึ่งในสีข่องเวลาอยู่รบัราชการ 

 

มาตรา ๒๗  ขา้ราชการซึ่งทางราชการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลือกให้ไปดูการ
หรอืศกึษาวชิาในต่างประเทศ ใหน้ับเวลาส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญในระหว่างนัน้ 
เหมอืนเตม็เวลาราชการ 

 

 

๒๘ มาตรา ๒๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขา้ราชการซึ่งทางราชการสัง่ให้ไปท างานใด ๆ ตามมาตรา ๒๘ ไม่ถือว่าได้สิ้นสภาพจากการ
เป็นขา้ราชการ และหากการปฏบิตังิานตามค าสัง่นัน้ อยู่ในเขตที่ประกาศใช้กฎอยัการศกึ จะต้องนับเวลา
ในระหว่างที่ไปปฏบิตังิานตามสัง่เป็นทวคีูณ ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ดว้ย (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๕/๒๕๑๑) 

๒๙ มาตรา ๒๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๐๑ 

มาตรา ๒๘  ขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณประเภทเงนิเดอืน 
ซึง่ทางราชการสัง่ใหไ้ปท าการใด ๆ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผูน้ัน้
ยงัไม่มีสิทธิรบับ าเหน็จบ านาญ และให้นับเวลาส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  

ในระหว่างนัน้เหมอืนเตม็เวลาราชการ 

 

มาตรา ๒๙  เวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญให้นับแต่จ านวนปี 
เศษของปีถา้ถงึครึง่ปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน ส าหรบัเดอืนหรอืวนั ใหค้ านวณตาม
วธิกีารจ่ายเงินเดอืน และให้นับสบิสองเดอืนเป็นหนึ่งปี ส าหรบัจ านวนวนั ถ้ามรีวมกัน
หลายระยะ ใหน้ับสามสบิวนัเป็นหนึ่งเดอืน 

 

มาตรา ๓๐๓๐  ขา้ราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมอืงผู้ใดออกจากราชการไป
แล้ว ถ้าภายหลงักลบัเข้ารบัราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็ จ
บ านาญตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

ขา้ราชการการเมอืงผูใ้ดซึง่ตอ้งออกหรอืพน้จากต าแหน่งโดยผลของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย และยงัมไิด้รบับ าเหน็จบ านาญส าหรบัการรบัราชการในตอนที่
ต้องออกหรือพ้นจากต าแหน่ง ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการ
การเมือง ให้นับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญก่อนออกหรือพ้นจาก
ต าแหน่งต่อเนื่องกบัการรบัราชการในตอนหลงั 

ขา้ราชการการเมืองผู้ซึ่งออกหรอืพ้นจากต าแหน่งโดยได้รบัหรอืมีสทิธิได้รบั
บ านาญปกติจากการได้นับเวลาราชการที่เป็นข้าราชการการเมืองส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญหรอืไดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บับ านาญตามมาตรา ๑๘ ถ้าภายหลงักลบัเขา้
รบัราชการใหม่เป็นขา้ราชการการเมอืง และเลกิรบับ านาญในขณะที่กลบัเขา้รบัราชการ
ใหม่ ให้นับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญก่อนออกหรอืพ้นจากต าแหน่ง
ต่อเนื่องกบัการรบัราชการในตอนหลงั หากผูน้ัน้ประสงค์จะรบับ านาญต่อไปจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ภายในสามสิบวนันับแต่วนักลบัเขา้รบัราชการใหม่ โดยท าเป็นหนังสือ  

 

๓๐ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

วนักลบัเขา้รบัราชการใหม่ตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฯ ต้องถอืวนัที่
ได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญัแล้ว ผูท้ี่อยู่ในระหว่างทดลองราชการจงึยงัถือ
ไม่ไดว้่าได้กลบัเขา้รบัราชการใหม่โดยสมบูรณ์ตามนัยมาตรา ๓๐ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๗๖/๒๕๐๒) 
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๒๐๒ 

ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานยื่นต่อส่วนราชการที่ผู้นัน้กลบัเขา้รบัราชการใหม่ เมื่อแจ้ง
ความประสงคด์งักล่าวแลว้ ใหผู้น้ัน้มสีทิธริบับ านาญต่อไปและจะนับเวลาราชการต่อเนื่อง
มิได้ ถ้าพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวไม่แจ้งความประสงค์ให้ถือว่าข้าราชการผู้นัน้เลิกรบั
บ านาญเพื่อขอนับเวลาราชการต่อเน่ืองโดยใหส่้วนราชการทีผู่น้ัน้กลบัเขา้รบัราชการใหม่
แจง้ไปยงัส่วนราชการทีผู่น้ัน้รบับ านาญอยู่เพื่องดจ่ายบ านาญ๓๑ 

ขา้ราชการซึ่งมใิช่ขา้ราชการการเมอืงผูใ้ดออกจากราชการโดยไดร้บัหรอืมสีทิธิ
ไดร้บับ านาญปกตหิรอืขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดออกจากราชการโดยไดร้บัหรอืมสีทิธิ
ได้รับบ านาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ถ้าภายหลงัผู้นัน้กลบัเข้ารบัราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง มิให้นับเวลาราชการ
ส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกบัเวลารบัราชการเป็น
ขา้ราชการการเมอืงในตอนหลงั แต่ให้นับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญ
เฉพาะเวลารบัราชการเป็นขา้ราชการการเมอืงในตอนหลงัเท่านัน้๓๒ 

ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด 

ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการการเมือง และได้นับเวลา
ราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญก่อนออกจากราชการต่อเน่ืองกบัเวลารบัราชการ
เป็นขา้ราชการการเมอืงในตอนหลงัมาก่อนแลว้ ถ้าภายหลงัผูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการเป็น
ขา้ราชการการเมอืงอกีมใิหน้ับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญในครัง้ก่อน
ต่อเนื่องกบัเวลารบัราชการเป็นข้าราชการการเมืองในครัง้หลงั แต่ให้นับเวลาราชการ
ส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมือง 

ในครัง้หลงั๓๓ 

 

 

๓๑ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

การบอกเลกิรบับ านาญเป็นสทิธขิองขา้ราชการทีจ่ะบอกเลกิหรอืไม่กไ็ด ้(ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙/๒๕๑๔) 

การบอกเลกิบ านาญตามมาตรา ๓๐ ไม่มกีฎหมายบงัคบัว่าถ้ามไิด้ลงทะเบยีนรบัหนังสอื
ไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้มใิหร้บัฟังหนังสอืบอกเลกิบ านาญ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่
๑๙/๒๕๐๔) 

๓๒ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๒๐)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓๓ มาตรา ๓๐ วรรคห้า เพิม่โดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๒๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๐๓ 

มาตรา ๓๐ ทว๓ิ๔  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๓ 

วธิคี านวณบ าเหน็จบ านาญ 

   
 

มาตรา ๓๑๓๕  ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญนัน้ ใหต้ัง้เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย
เป็นเกณฑ์ค านวณ แต่ถ้าเป็นการค านวณบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ ซึ่งพ้นจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ายให้หมายความรวมถึง
เงนิเดอืนทีไ่ดเ้ลื่อนในวนัสุดทา้ยของปีงบประมาณนัน้ดว้ย 

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนัน้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับ
เงนิเดอืนทีไ่ดเ้ลื่อน แต่เงนิเดอืนทีไ่ดเ้ลื่อนนัน้ใหถ้อืเสมอืนว่าเป็นเงนิเดอืนเดิม 

ขา้ราชการผู้ใดเคยด ารงต าแหน่งในขณะเดียวกันหลายต าแหน่งแล้วพ้นจาก
ต าแหน่งทีม่เีงนิเดอืนสูงก่อนพน้จากราชการ ใหถ้อืเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยของต าแหน่งที่
มีเงินเดือนสูงจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยได้รบัอยู่นัน้เป็นเงินเดือน  

เดอืนสุดท้ายส าหรบัตัง้เป็นเกณฑ์ค านวณ ในกรณีที่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัปรบัอตัรา
เงนิเดอืนของต าแหน่งทีม่เีงนิเดอืนสงูก่อนขา้ราชการผูน้ัน้พน้จากราชการ ใหถ้อืเงนิเดอืน
ของต าแหน่งที่มีเงนิเดือนสูงที่ปรบัตามกฎหมายหรอืข้อบังคบันัน้แล้ว เป็นเงินเดือน  

เดอืนสุดทา้ยส าหรบัตัง้เป็นเกณฑค์ านวณ๓๖ 

 

มาตรา ๓๒๓๗  วธิคี านวณบ าเหน็จบ านาญ ใหก้ระท าดงันี้  
(๑) ส าหรบับ าเหน็จ ใหต้ัง้เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยคณูดว้ยจ านวนปีเวลาราชการ 

(๒) ส าหรบับ านาญ ใหต้ัง้เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยหารดว้ยหา้สบิคูณดว้ยจ านวน
ปีเวลาราชการ 

 

 

๓๔ มาตรา ๓๐ ทว ิยกเลกิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๕ มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๖ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓๗ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๑๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๒๐๔ 

มาตรา ๓๓  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๘ เมื่อไดแ้จง้การค านวณบ าเหน็จบ านาญ
ปกตใิหผู้ม้สีทิธริบัทราบล่วงพน้สองปีแลว้ ใหถ้อืว่าการค านวณนัน้เป็นอนัเดด็ขาด 

 

มาตรา ๓๔๓๘  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๔ 

ผูร้บับ านาญกลบัเขา้รบัราชการใหม่๓๙ 

   
 

มาตรา ๓๕๔๐  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๓๕ ทว๔ิ๑  (ยกเลกิ) 
 

ลกัษณะ ๒ 

บ าเหน็จบ านาญพเิศษ 

   
 

มาตรา ๓๖  เมื่อขา้ราชการผู้ใดประสบเหตุดงัที่บญัญตัิไวใ้นลกัษณะนี้ให้จ่าย
บ าเหน็จหรอืบ านาญพเิศษให ้

สทิธใินบ าเหน็จหรอืบ านาญพเิศษเป็นสทิธเิฉพาะตวั จะโอนไม่ได ้

 

มาตรา ๓๗๔๒  ขา้ราชการ พลทหารกองประจ าการ หรอืบุคคลทีท่ าหน้าทีท่หาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ผู้ใดได้รบัอนัตรายจนพิการ เสียแขนหรอืขา หูหนวก 

 

๓๘ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (ฉบับที่  ๔ )  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๓๙ หมวด ๔ ผูร้บับ านาญกลบัเขา้รบัราชการใหม่ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔๐ มาตรา ๓๕ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔๑ มาตรา ๓๕ ทว ิยกเลกิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔๒ ผู้ได้รบับาดเจบ็ไม่ได้เป็นขา้ราชการแต่เป็นลูกจ้างของกรมทางหลวง ต่อมามคี าสัง่ของ 

กอ.รมน. ใหช้่วยทหารปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่ของทางราชการทหาร จงึถอืว่าเป็นบุคคลทีท่ าหน้าทีท่หาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด และเมื่อไดร้บัอนัตรายถงึขัน้ทุพพลภาพจากการปฏบิตัหิน้าที่ จงึมสีทิธิ
ได้รบับ านาญพเิศษในฐานะบุคคลผูท้ าหน้ที่ทหารตามมาตรา ๓๗ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๘/๒๕๕๓) 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๒๐๕ 

ทัง้สองขา้ง ตาบอด หรอืไดร้บัการป่วยเจบ็ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรบัรองได้ตรวจแล้ว
และแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรบัราชการต่อไปได้อีกเลย  ทัง้นี้ เพราะเหตุ
ปฏบิตัริาชการในหน้าทีห่รอืถูกประทุษรา้ยเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที ่ใหผู้น้ัน้ไดร้บั
บ านาญปกตกิบัทัง้ไดร้บับ านาญพเิศษดว้ย เวน้แต่การไดร้บัอนัตราย ไดร้บัการป่วยเจบ็ 
หรือการถูกประทุษร้ายนัน้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจาก
ความผดิของตนเอง 

 

มาตรา ๓๘   ข้าราชการผู้ ใดได้รับบ าเหน็ จห รือบ านาญ ไปแล้วตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือพลทหารกองประจ าการหรือบุคคลที่ท าหน้ าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด ผู้ใดซึ่งได้ออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหารไปแล้ว  
ถ้าภายในก าหนดเวลาสามปี นับแต่วันออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหาร  
ปรากฏหลกัฐานชดัแจ้งว่า ผู้นัน้เกิดป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพอนัเป็นผลเนื่องมาจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการระหว่างทีผู่น้ัน้รบัราชการหรอืท าหน้าทีท่หารอยูก่ใ็หจ้่ายบ านาญตาม
มาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบ านาญตามมาตรา ๔๑  ทัง้นี้ ให้จ่ายให้ นับแต่วนัขอ  
และในกรณีทีไ่ดร้บับ าเหน็จไปแลว้ กใ็หจ้่ายเฉพาะบ านาญพเิศษแต่อย่างเดยีว 

 

มาตรา ๓๙  การค านวณบ านาญพิเศษ ให้เจ้ากระทรวงเป็นผู้ก าหนดตาม
สมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับความพิการ และทุพพลภาพของผู้นั ้น ตามอัตรา
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในยามปกติ มีอตัราตัง้แต่ห้าในห้าสิบส่วนจนถึงยี่สิบในห้าสิบส่วนแห่ง
เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย 

(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ  
หรือต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือด าน ้า หรือมีหน้าที่ต้องท าการด าน ้ า  
หรอืมหีน้าทีท่ าการกวาดทุ่นระเบดิ หรอืมหีน้าทีขุ่ด ท าลาย ท า หรอืประกอบวตัถุระเบดิ 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๔๒) 
ผู้ที่ ได้ร ับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม

พระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ย่อมมสีทิธิรบัประโยชน์เพราะเหตุเดียวกนั 
จากกฎหมายอื่นได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๕/๒๕๕๑) 

ค าว่า “ความผิดของตนเอง” ตามมาตรา ๓๗ นี้เพียงแต่ผู้ตายมีส่วนร่วมในการฝ่าฝืน
กฎหมายและมสี่วนร่วมในความประมาทอนัเป็นเหตุให้รถชนกนัท าให้ตนถึงแก่ความตาย ก็ถือได้ว่า 
เป็นความผิดของตนเอง ฉะนั ้นทายาทของผู้ตายจึงไม่มีสิทธิได้ร ับบ านาญพิเศษ  (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗/๒๕๐๔) 
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๒๐๖ 

หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รบัอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระท านัน้ ให้มีอัตราเป็น
จ านวนกึง่เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย 

(๓) เวลาท าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดในระหว่างเวลาที่มกีารรบ
หรือการสงคราม  หรือมีการปราบปรามก ารจลาจล หรือ ในระหว่างเวลาที่ มี 
พระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าไดร้บัอนัตรายดว้ยหน้าทีท่ีก่ระท านัน้ 
ให้มีอัตราตัง้แต่สามสิบในห้าสิบส่วนจนถึงสามสิบห้าในห้าสิบส่วนของเงินเดือนเ 
ดอืนสุดทา้ย ในกรณีที่ไม่มเีงนิเดอืน ใหถ้อือตัราเงนิเดอืนทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดเป็นเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย 

 

มาตรา ๔๐  ผูไ้ดร้บัอนัตรายถงึทุพพลภาพดงักล่าวในมาตรา ๓๗ แมจ้ะยงัไม่มี
สทิธริบับ านาญปกติ ก็ให้ได้รบับ านาญปกติได้ คดิตามอัตราที่บญัญัติไว้ในมาตรา ๓๒ 
บวกกบับ านาญพเิศษดว้ย 

 

มาตรา ๔๑๔๓  ผูไ้ดร้บัอนัตรายดงักล่าวในมาตรา ๓๗ ถา้ถงึแก่ความตายเพราะ
เหตุนัน้ก่อนไดร้บับ านาญพเิศษไป นอกจากบ าเหน็จตกทอดซึ่งจะไดร้บัตามทีบ่ญัญตัไิว้
ในลกัษณะ ๓ ก็ให้จ่ายบ านาญพเิศษให้แก่ทายาทผู้มสีทิธติามเกณฑ์ดงัที่บญัญัติไว้ใน
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ อกีดว้ย ดงันี้ 

(๑) ในยามปกตเิป็นจ านวนกึง่เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยของผูต้าย 

(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ 
หรือมีหน้าที่ต้องท าการโดดร่ม หรือต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือด าน ้า  
หรอืมหีน้าทีต่อ้งท าการด าน ้า หรอืมหีน้าทีท่ าการกวาดทุ่นระเบดิ หรอืมหีน้าทีข่ดุ ท าลาย 
ท าหรือประกอบวัตถุระเบิดหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาท าหน้าที่ตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด ในระหว่างทีม่กีารรบหรอืการสงคราม หรอืมกีารปราบปราม
การจลาจล หรอืในระหว่างเวลาทีม่กีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึหรอืประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ถา้ไดร้บัอนัตรายดว้ยหน้าทีท่ีก่ระท านัน้ ใหม้อีตัราเป็นจ านวนสีส่บิในหา้สบิส่วน
แห่งเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยของผูต้าย 

 

มาตรา ๔๒  ข้าราชการผู้ใดได้รับการป่วยเจ็บจนทุพพลภาพดังกล่าวใน 
มาตรา ๓๗ เพราะเหตุ 

(๑) ตอ้งไปปฏบิตัริาชการเป็นครัง้คราวนอกต าบลทีต่ัง้ส านักงานประจ า หรอื 

 

๔๓ มาตรา ๔๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๐๗ 

(๒) ตอ้งประจ าปฏบิตัริาชการในทอ้งทีก่นัดารทีจ่ะต้องเสีย่งต่อโรคภยัไขเ้จบ็ซึ่ง
ทอ้งทีน่ัน้ไดก้ าหนดไวโ้ดยพระราชกฤษฎกีา 

ถ้าปรากฏว่า ความป่วยเจ็บทุพพลภาพนัน้ได้เกิดเนื่องจากการต้องไปปฏิบตัิ
ราชการหรอืตอ้งประจ าปฏบิตัริาชการนัน้ กใ็หจ้่ายบ านาญตามมาตรา ๓๗ และถา้ถงึตาย
กใ็หจ้่ายบ านาญพเิศษตามมาตรา ๔๑ (๑) 

 

มาตรา ๔๓  ขา้ราชการ พลทหารกองประจ าการ หรอืบุคคลที่ท าหน้าทีท่หาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ผู้ใดสูญหายไปและมีเหตุอนัควรเชื่อได้ว่าผู้นัน้ได้รบั
อันตรายดังกล่าวในมาตรา ๓๗ ถึงตาย เมื่อพ้นก าหนดสองเดือนนับแต่วันสูญหาย  
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบญัญตันิี้ว่า ผูน้ัน้ถงึแก่ความตายในวนัที่
สญูหาย และใหจ้่ายบ านาญพเิศษตามบทบญัญตัใินมาตรา ๔๑ 

ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ที่ต้องสันนิษฐานว่าตายตามความในวรรคก่อน 
มไิด้ตาย กใ็ห้งดจ่ายบ านาญพเิศษนัน้ และถ้าเจ้ากระทรวงจะต้องจ่ายเงนิให้ในระหว่าง
เวลาทีต่อ้งสนันิษฐานว่าถงึแก่ความตาย กใ็หห้กัจ านวนเงนิทัง้หมดทีจ่่ายไปแลว้ออกจาก
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายนัน้ 

 

มาตรา ๔๔๔๔  บ านาญพเิศษที่บญัญตัิในลกัษณะนี้ ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มสีทิธิ
ตามเกณฑด์งันี้ 

(๑) บุตร ใหไ้ดร้บัสองส่วน ถา้ผูต้ายมบีุตรตัง้แต่สามคนขึน้ไป ใหไ้ดร้บัสามส่วน 

(๒) สามหีรอืภรรยา ใหไ้ดร้บัหนึ่งส่วน 

(๓) บดิามารดา หรอืบดิา หรอืมารดา ทีม่ชีวีติอยู่ ใหไ้ดร้บัหนึ่งส่วน 

 

๔๔ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

บิดาซึ่งได้จดทะเบียนรบัรองบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของตนก่อนบุตรถึงแก่  
ความตาย ถือว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รบับ านาญพิเศษและบ าเหน็จตกทอดอันเกิดจากการตาย 
ของบุตรชอบดว้ยกฎหมายของตนตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๘ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๖/๒๕๒๗) 

ค าว่า “บุตร” ในพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฯ นัน้ หมายถงึ บุตรชอบด้วย
กฎหมาย และบุตรที่กฎหมายใหถ้ือว่าเป็นผูส้บืสนัดานเหมอืนกบับุตรชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบุตรเป็นผู้มสีิทธิได้รบับ านาญพิเศษดีกว่าผู้อุปการะตามมาตรา ๔๔ 
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕ /๒๕๐๐ โปรดดู เรื่องเสร็จที่  ๕๔/๒๕๑๓  
เรื่องเสรจ็ที ่๙/๒๕๐๐ เพิม่) 
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๒๐๘ 

ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกล่าว 
หรอืทายาทนัน้ได้ตายไปก่อน ให้แบ่งบ านาญพเิศษนัน้ระหว่างทายาทผูม้สีทิธิตามส่วน 
ในอนุมาตราทีม่ทีายาทผูม้สีทิธไิดบ้ านาญพเิศษ 

ถ้าได้มกีารจ่ายบ านาญพเิศษไปแล้ว หากปรากฏว่ามบีุตรซึ่งได้มคี าพพิากษา
ของศาลว่าเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูต้ายซึง่ไดม้กีารฟ้องคดขีอใหร้บัเดก็เป็นบุตร
ก่อนหรอืภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่บดิาตายหรอืนับแต่วนัที่ไดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึความตาย
ของบดิาเพิม่ขึน้ ใหแ้บ่งบ านาญพเิศษนัน้ใหม่ระหว่างทายาทผูม้สีทิธโิดยถอืว่าบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายตามค าพิพากษานัน้เป็นทายาทผู้มีสิทธิตัง้แต่วันตายของเจ้าบ านาญ  
กรณีเช่นนี้ ใหก้ระทรวงการคลงัหกัเอาจากทายาทซึง่รบับ านาญพเิศษไปก่อนแลว้คนืตาม
ระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

กรณีทีไ่ม่สามารถหกัเงนิบ านาญพเิศษทีจ่่ายใหท้ายาทซึ่งรบัเกนิไปในส่วนของ
ตนตามวรรคสามคนืได ้กระทรวงการคลงัไม่ต้องรบัผดิชอบจ่ายเงนิบ านาญพเิศษใหแ้ก่
บุตรซึง่ไดม้คี าพพิากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายยอ้นหลงัไปถงึวนัเกดิสทิธิ
รบับ านาญพเิศษแต่อย่างใด 

ถ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษดงักล่าวทัง้ ๓ อนุมาตราให้บุคคล 
ซึง่เจา้กระทรวงพจิารณาเหน็ว่ามหีลกัฐานแสดงไดว้่าเป็นผูอุ้ปการะผูต้ายอยู่หรอืเป็นผูอ้ยู่
ในความอุปการะของผู้ตาย เป็นผู้ร ับบ านาญพิเศษตามส่วนที่เจ้ากระทรวงจะได้
ก าหนดให้ และเมื่อได้จ่ายบ านาญพเิศษให้แก่ผู้อุปการะหรอืผู้อยู่ในความอุปการะของ
ผูต้ายแลว้ หากปรากฏภายหลงัว่ามบีุตรซึง่ไดม้คี าพพิากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบดว้ย
กฎหมายของผูต้ายซึง่ไดม้กีารฟ้องคดขีอใหร้บัเดก็เป็นบุตรก่อนหรอืภายในหนึ่งปีนับแต่
วนัที่บิดาตายหรือนับแต่วนัที่ได้รู้หรอืควรได้รู้ถึงความตายของบิดาให้สัง่จ่ายบ านาญ
พิเศษให้แก่บุตรซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว กรณีเช่นนี้  
ถ้าไม่สามารถเรยีกเงนิบ านาญพิเศษที่จ่ายให้ผู้อุปการะหรอืผู้อยู่ในความอุปการะของ
ผูต้ายรบัไปแลว้คนืไดใ้หน้ าความในวรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม๔๕ 

 

๔๕ ผูอุ้ปการะและผูอ้ยู่ในอุปการะของผูต้ายตามมาตรา ๔๔ เป็นผูอ้ยู่ในชัน้และล าดบัเดยีวกนั
ในการทีจ่ะไดร้บับ านาญพเิศษ โดยเจา้กระทรวงอาจก าหนดใหไ้ดร้บัส่วนเท่ากนัหรอืต่างกนักไ็ด ้ตามแต่
จะพจิารณาเหน็สมควรแก่พฤตกิารณ์ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘/๒๕๑๙) 

การแบ่งส่วนบ านาญใหแ้ก่ผูอุ้ปการะในกรณีที่มผีูอุ้ปการะหลายคนซึง่ตามมาตรา ๔๔ ใหอ้ านาจ
แก่เจ้ากระทรวงพจิารณาว่า ใครบ้างควรจะได้รบัและจะได้รบัเท่าใดตามส่วนที่เจ้ากระทรวงจะได้ก าหนดให้นัน้  
ถ้าเจ้ากระทรวงเห็นควรให้ใครเป็นผู้รบัตามส่วนเท่าใด เมื่อไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายแล้ว รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัไม่มสีทิธทิกัทว้งแต่ประการใด (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๑/๒๔๙๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๐๙ 

เมื่อบุคคลซึ่งได้รบับ านาญพิเศษอยู่ตามที่กล่าวข้างต้นตายหรอืหมดสิทธไิป  
ใหส่้วนทีผู่น้ัน้ไดร้บัอยู่เป็นอนัยุตลิงเพยีงนัน้ 

 

มาตรา ๔๕  บ านาญพเิศษที่บญัญตัิไว้ในมาตรา ๔๔ ให้จ่ายโดยก าหนดเวลา
และเงือ่นไข ดงันี้ 

(๑)๔๖ บุตร ใหม้สีทิธไิดร้บัจนอายุครบยีส่บิปีบรบิูรณ์ เวน้แต่เมื่ออายุครบยีส่บิปี
บรบิูรณ์นัน้ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้เตรยีมอุดมศกึษา หรอืในชัน้อุดมศกึษาหรอืชัน้การศกึษา
ที่ทางราชการรบัรองให้เทียบเท่า ก็ให้ได้รบัต่อไปตลอดเวลาที่ยงัท าการศึกษาอยู่ใน
สถานศกึษา แต่ไม่เกนิอายุยีส่บิหา้ปีบรบิูรณ์ 

(๒) สามหีรอืภรยิาใหไ้ดร้บัตลอดชวีติ เวน้แต่ท าการสมรสใหม่ 
(๓) บดิามารดา ใหไ้ดร้บัตลอดชวีติ 

(๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ได้กล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ้าอายุยงัไม่ถึงยี่สิบปี
บรบิูรณ์ ให้อนุโลมรบัอย่างบุตร แล้วแต่กรณี ถ้าไม่ เข้าลกัษณะดงักล่าวแล้ว ให้รบัอยู่
เพยีงสบิปี 

ถ้าผู้มีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษเป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพอยู่ก่ อนแล้วหรือ 
ในระหว่างที่มีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษ ก็ให้ผู้นั ้นได้รับบ านาญพิเศษตลอดเวลาที่ 
ทุพพลภาพอยู่ 

 

มาตรา ๔๖๔๗  บ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพที่ได้รบัรวมกบับ านาญปกติถ้ามี
จ านวนเงนิรวมกนัไม่ถงึเดอืนละหนึ่งหมื่นหา้พนับาท ใหไ้ดร้บับ านาญพเิศษเพิม่ขึน้อกีจน
ครบหนึ่งหมื่นหา้พนับาท และบรรดาผูม้สีทิธจิะไดร้บัจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นการรบับ าเหน็จ
พเิศษแทนได ้เป็นจ านวนเงนิเท่ากบับ านาญพเิศษหกสบิเดอืน 

 

มาตรา ๔๗  การขอบ านาญพเิศษต้องแสดงรายงานแพทยท์ีท่างราชการรบัรอง
กบัรายงานแสดงเหตุทีต่อ้งรบัอนัตราย ไดร้บัการป่วยเจบ็ หรอืถูกประทุษรา้ยนัน้ดว้ย 

ในกรณีดงับญัญตัไิวใ้นมาตรา ๔๓ ใหแ้สดงถงึเหตุการณ์อนัท าใหค้วรเชื่อไดว้่า
ผูน้ัน้ไดร้บัอนัตรายถงึตาย 

 

 

๔๖ บุตรซึ่งเป็นผูพ้กิารถงึทุพพลภาพอยู่ก่อนแลว้ และมอีายุครบ ๒๐ ปี ก่อนที่ขา้ราชการถงึ
แก่ความตาย ไม่มสีทิธิได้รบับ านาญตกทอดตามมาตรา ๔๕ (๑) (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องแสรจ็ที ่๑๗๙/๒๔๙๙) 

๔๗ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที่ ๒๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๑๐ 

ลกัษณะ ๒/๑ 

บ าเหน็จด ารงชพี๔๘ 

   
 

มาตรา ๔๗/๑  บ าเหน็จด ารงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ร ับบ านาญเพื่อ
ช่วยเหลอืการด ารงชพีโดยจ่ายใหค้รัง้เดยีว 

ผู้รบับ านาญปกติหรือผู้รบับ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรบั
บ าเหน็จด ารงชพีตามอตัราและวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกนิสบิหา้เท่า
ของบ านาญรายเดอืนทีผู่น้ัน้ไดร้บั 

ผูร้บับ านาญผู้ใดไดร้บัทัง้บ านาญปกตแิละบ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
ใหน้ าบ านาญปกตแิละบ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบ านาญรายเดอืนเพื่อ
ค านวณจ่ายเป็นบ าเหน็จด ารงชพีแก่ผูน้ัน้ 

เมื่อไดร้บับ าเหน็จด ารงชพีแล้ว ผูร้บับ านาญปกตหิรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพไม่มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จด ารงชพีอกี ถา้ภายหลงัผูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการใหม่ 
และไดอ้อกจากราชการในครัง้หลงัโดยเลอืกรบับ านาญ 

ผู้รับบ านาญปกติหรือผู้ร ับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใดได้รับ
บ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลงัผู้นัน้กลบัเข้ารบัราชการใหม่โดยมีสิทธินับเวลา
ราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรบั
ราชการในตอนหลงัตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครัง้หลงัโดยเลือกรบั
บ าเหน็จ การจ่ายบ าเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ ให้หกัเงนิออกจากบ าเหน็จที่จะไดร้บัเท่ากบั
เงนิบ าเหน็จด ารงชพีเสยีก่อน 

ในกรณีทีผู่ร้บับ านาญปกตหิรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทพุพลภาพไดแ้สดง
เจตนาขอรบับ าเหน็จด ารงชพีไว้แล้ว แต่ได้ตายก่อนได้รบัเงนิบ าเหน็จด ารงชพี ให้การ
จ่ายเงนิดงักล่าวเป็นอนัระงบัไป 

 

 

๔๘ ลกัษณะ ๒/๑ บ าเหน็จด ารงชพี มาตรา ๔๗/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๑๑ 

ลกัษณะ ๒/๒ 

การน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ๔๙ 

   
 

มาตรา ๔๗/๒๕๐  ผูร้บับ านาญปกตหิรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
อาจน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน
การเงนิ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้รบับ านาญปกติหรอืผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้รบั
บ าเหน็จด ารงชพีไปแล้ว หากประสงค์จะน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ใน
การประกนัการกู้เงนิกบัสถาบนัการเงนิ ใหห้กับ าเหน็จด ารงชพีออกจากสทิธใินบ าเหน็จ
ตกทอดเสยีก่อน 

 

มาตรา ๔๗/๓๕๑  ในกรณีทีผู่้รบับ านาญปกติหรอืผู้รบับ านาญพเิศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ ซึ่งได้น าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกันการกู้เงนิ 
ถงึแก่ความตายหรอืผดิสญัญากู้เงนิจนต้องบงัคบัเอากบัสทิธใินบ าเหน็จตกทอดทีน่ าไป
เป็นหลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิใหก้ระทรวงการคลงัจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัการเงนิที่ 
ผู้นัน้ได้น าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์ในการประกันการกู้เงินเท่ากับ
จ านวนที่ถูกบังคับแต่ไม่เกินจ านวนที่น าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ 
ในการประกนัการกูเ้งนิ 

การจ่ายเงนิให้แก่สถาบนัการเงนิตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลงัจ่ายจาก
งบประมาณทีต่ัง้ไวส้ าหรบัการเบกิจ่ายบ าเหน็จตกทอด 

 

 

๔๙ ลกัษณะ ๒/๒ การน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้ เงนิ 
มาตรา ๔๗/๒ ถึง มาตรา ๔๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๐ มาตรา ๔๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๑ มาตรา ๔๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๑๒ 

มาตรา ๔๗/๔๕๒  ในกรณีที่กระทรวงการคลงัได้จ่ายเงนิแก่สถาบนัการเงนิไป
แลว้ตามมาตรา ๔๗/๓ ใหก้ระทรวงการคลงัหกัจ านวนเงนินัน้ออกจากสทิธใินบ าเหน็จตก
ทอดเท่ากบัจ านวนทีจ่่ายใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 

ในกรณีทีก่ระทรวงการคลงัไม่อาจหกัจ านวนเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่สถาบนัการเงนิจาก
สิทธิในบ าเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับ
บ านาญปกติหรอืผู้รบับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรอืจากกองมรดกของผู้นัน้  
แล้วแต่กรณี เป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนที่กระทรวงการคลงัได้จ่ายให้แก่สถาบนัการเงนิ  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๔๗/๕๕๓  ผู้ร ับบ านาญปกติหรือผู้ร ับบ านาญพิเศษเพราะเหตุ 
ทุพพลภาพผูใ้ดไดน้ าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกูเ้งนิแล้ว  
หากภายหลงัผู้นัน้กลบัเข้ารบัราชการใหม่โดยใช้สทิธินับเวลาราชการส าหรบัค านวณ
บ าเหน็จบ านาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกบัการรบัราชการในตอนหลงัตาม
มาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครัง้หลงัได้เลอืกรบับ าเหน็จ ใหจ้่ายบ าเหน็จแก่ 
ผูน้ัน้ตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั แต่ต้องไม่เกนิจ านวนทีเ่หลอืจากสทิธใินบ าเหน็จตกทอดทีน่ าไป
เป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิ โดยให้กระทรวงการคลงักนัเงนิบ าเหน็จเท่ากบั
จ านวนดงักล่าวไวแ้ละเมื่อสญัญากู้เงนิสิน้สุดลงโดยไม่มกีารบงัคบัเอากบัสทิธใินบ าเหน็จ
ตกทอดที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้ เงินให้กระทรวงการคลังคืนเงิน
บ าเหน็จทีก่นัไว ้

ในกรณีทีผู่ร้บับ าเหน็จถงึแก่ความตายหรอืสญัญากู้เงนิสิน้สุดลง ถา้มกีารบงัคบั
เอากับสิทธิในบ าเหน็จตกทอดที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้ เงิน  
ใหก้ระทรวงการคลงัจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ โดยกระทรวงการคลงัมสีทิธหิกัจากเงนิ
บ าเหน็จทีก่นัไวต้ามวรรคหนึ่งก่อน ถ้ามเีงนิเหลอืให้จ่ายคนืแก่ผูร้บับ าเหน็จหรอืทายาท 
แลว้แต่กรณี 

 

 

๕๒ มาตรา ๔๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๓ มาตรา ๔๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๑๓ 

ลกัษณะ ๓ 

บ าเหน็จตกทอด๕๔ 

   
 

มาตรา ๔๘๕๕  ขา้ราชการผูใ้ดตายในระหว่างรบัราชการอยู่ หรอืทหารกองหนุน
มเีบี้ยหวดัตาย ถ้าความตายนัน้มไิด้เกิดขึน้เนื่องจากการประพฤติชัว่อย่างรา้ยแรงของ
ตนเอง ใหจ้่ายเงนิเป็นบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวนตามเกณฑ์ค านวณในมาตรา ๓๒ (๑) 
ใหแ้ก่ทายาทผูม้สีทิธติามเกณฑด์งันี้ 

(๑) บุตรใหไ้ดร้บัสองส่วน ถา้ผูต้ายมบีุตรตัง้แต่สามคนขึน้ไปใหไ้ดร้บัสามส่วน 

 

๕๔ ลักษณะ ๓ บ าเหน็จตกทอด แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๕๕ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

กรมบัญชีกลางควรจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอดให้แก่บุคคลที่ผู้ตายได้ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ 
รับบ าเหน็จตกทอดในการแสดงเจตนาครัง้สุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย แม้การแสดงเจตนา  
ขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้ร ับบ าเหน็จตกทอดของผู้ตายจะไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงการคลังฯ  
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตวัผู้รบับ าเหน็จตกทอดก็ตาม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๖๓๐/๒๕๔๔) 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วย  
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการโดยเพิม่เงื่อนไขจ ากดัตวับุคคลผูจ้ะพงึมสีทิธไิด้รบับ าเหน็จตกทอด 
ถือเป็นการรอนสิทธิของข้าราชการที่มีอ ยู่ เดิมลงไป แต่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๕๙/๒๕๔๓) 

เมื่อบุตรของข้าราชการที่เกิดจากภรยิาคนแรกต่างมอีายุครบยี่สบิปีบรบิูรณ์แล้วในวนัที่
ข้าราชการตาย บุตรจึงไม่มีสิทธิรบัเงินบ าเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ และไม่มีส่วนได้เสียที่จะ 
กล่าวอ้างถึงความเป็นโมฆะของการสมรสกับภริยาคนที่สอง สถานภาพสมรสของภริยาคนที่สอง 
จึงยงัคงมีอยู่จนกว่าศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ ภรยิาคนที่สองจึงมีฐานะเป็นทายาทของข้าราชการ 
ซึง่มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิบ าเหน็จตกทอดได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒/๒๕๔๑) 

บิดาซึ่งได้จดทะเบียนรบัรองบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของตนก่อนบุตรถึงแก่ 
ความตาย ถือว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รบับ านาญพิเศษและบ าเหน็จตกทอดอันเกิดจากการตาย 
ของบุตรชอบดว้ยกฎหมายของตนตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๘ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๖/๒๕๒๗) 

ค าว่า “ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง” นั ้น กฎหมายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการมิได้ให ้ 
ค าวิเคราะห์ศัพท์หรือบัญญัติไว้เป็นพิเศษ จึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วแต่พฤติการณ์ 
เป็นเรื่อง ๆ ไป และไม่อาจที่จะวางหลกัให้ตายตวัได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่
๑๖๑/๒๔๙๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๑๔ 

(๒) สามหีรอืภรยิาใหไ้ดร้บัหนึ่งส่วน 

(๓) บดิามารดา หรอืบดิาหรอืมารดาทีม่ชีวีติอยู่ใหไ้ดร้บัหนึ่งส่วน 

ในกรณีทีไ่ม่มทีายาทในอนุมาตราใด หรอืทายาทนัน้ไดต้ายไปเสยีก่อนใหแ้บ่งเงนิ 
ดงักล่าวระหว่างทายาทผูม้สีทิธใินอนุมาตราทีม่ทีายาทผูม้สีทิธไิดร้บั 

ในกรณีที่ไม่มีทายาททัง้สามอนุมาตราดงักล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้
แสดงเจตนาไวต้่อส่วนราชการเจา้สงักดัตามแบบและวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม  
หรอืบุคคลนัน้ไดต้ายไปก่อน ใหส้ทิธใินบ าเหน็จตกทอดนัน้เป็นอนัยุตลิง 

ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบ าเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มี 
ค าพพิากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูต้าย ซึง่ไดม้กีารฟ้องคดขีอใหร้บั
เดก็เป็นบุตรก่อนหรอืภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีบ่ดิาตายหรอืนับแต่วนัทีไ่ดรู้ ้หรอืควรไดรู้ถ้งึ 
ความตายของบดิาเพิม่ขึน้ ใหแ้บ่งบ าเหน็จตกทอดนัน้ใหม่ระหว่างทายาทผูม้สีทิธโิดยถอืว่า 
บุตรชอบด้วยกฎหมายตามค าพิพากษานั ้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตัง้แต่วันตายของ  
เจ้าบ านาญ ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบ าเหน็จตกทอดจากทายาท 
ซึง่รบับ าเหน็จตกทอดไปก่อนแลว้ตามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรยีกคนืบ าเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรบัเกินไปใน
ส่วนของตนตามวรรคห้าได ้กระทรวงการคลงัไม่ต้องรบัผดิชอบจ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอด
ให้แก่บุตรซึ่งได้มีค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลงัไปถึงวนั 
เกดิสทิธริบับ าเหน็จตกทอดแต่อย่างใด 

 

มาตรา ๔๙๕๖  ภายใต้บังคบัมาตรา ๓๘ ผู้ได้รบับ านาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะ
ได้รบับ านาญปกติหรือผู้ร ับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให้จ่ายเงินเป็น
บ าเหน็จตกทอดใหแ้ก่บคุคลตามมาตรา ๔๘ เป็นจ านวนสามสบิเท่าของบ านาญรายเดอืน
รวมกบัเงนิช่วยค่าครองชพีผูร้บัเบีย้หวดับ านาญ (ช.ค.บ.) ทีไ่ดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บัและให้
จ่ายตามส่วนและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรานัน้ 

 

๕๖ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบบัที ่๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เมื่อสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน (อส.) มไิด้เป็นข้าราชการและมใิช่บุคคลตามมาตรา ๓๗ 
จงึน าบทบญัญตัใินเรื่องบ าเหน็จตกทอดมาใช้บงัคบัแก่ อส. มไิด ้ทายาทของสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 
(อส.) ซึง่ถูกทางราชการปลดออกจากสมาชกิและรบับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพเสยีชวีติจงึไม่มสีทิธิ
ไดร้บับ าเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๙ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๕/๒๕๒๖) 
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๒๑๕ 

ในกรณีที่ได้มกีารรบับ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รบับ านาญปกติหรอืผู้รบั
บ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย การจ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ให้
หกัเงนิออกจากบ าเหน็จตกทอดทีจ่ะไดร้บัเท่ากบัเงนิบ าเหน็จด ารงชพีเสยีก่อน๕๗ 

 

มาตรา ๔๙/๑๕๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผู้รบับ านาญปกติหรือ 
ผูร้บับ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพไดน้ าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์
ในการประกันการกู้เงินหากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิใน
บ าเหน็จตกทอดที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน  ทายาทมีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จตกทอดเต็มตามจ านวนที่มีสทิธิ หากผู้รบับ านาญปกติหรอืผู้รบับ านาญพเิศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรอืสญัญากู้เงนิสิ้นสุดลงโดยมกีารบังคบัเอากบั
สทิธใินบ าเหน็จตกทอดทีน่ าไปเป็นหลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ ทายาทมสีทิธไิดร้บั
บ าเหน็จตกทอดเท่ากบัจ านวนทีเ่หลอืหลงัจากทีก่ระทรวงการคลงัไดห้กัจ านวนเงนิทีจ่่าย
ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิออกจากสทิธใินบ าเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗/๔ วรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๕๐๕๙  การค านวณเงนิบ าเหน็จตกทอดตามความในลกัษณะนี้ รายใด
ได้ผลเป็นยอดเงนิบ าเหน็จตกทอดไม่ถึงสามพนับาท ก็ให้จ่ายเป็นเงนิบ าเหน็จตกทอด
สามพนับาท 

 

ลกัษณะ ๔ 

การพจิารณาสัง่จ่ายบ าเหนจ็บ านาญ 

   
 

มาตรา ๕๑๖๐  เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการเจา้สังกดัซึ่งมฐีานะ 
ไม่ต ่ากว่ากรม หรอืจังหวดั แล้วแต่กรณี ได้รบัเรื่องราวขอรบับ าเหน็จหรอืบ านาญแล้ว 
ให้รบีตรวจสอบ และน าส่งให้ถงึกระทรวงการคลงัภายในสามสบิวนันับแต่วนัรบั และให้

 

๕๗ มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๒๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๘ มาตรา ๔๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๙ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๖๐ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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๒๑๖ 

กระทรวงการคลงัรบีพจิารณาสัง่ภายในยีส่บิเอด็วนันับแต่วนัรบั  ทัง้นี้ เวน้แต่ความล่าชา้
เป็นเพราะความผดิของผูข้อหรอืส่วนราชการเจา้สงักดั แลว้แต่กรณี 

การขอให้สัง่จ่ายและการสัง่จ่ายบ าเหน็จหรอืบ านาญ ให้เป็นไปตามระเบยีบที่
กระทรวงการคลงัก าหนด 

 

ลกัษณะ ๕ 

การเสยีสทิธริบับ านาญ 

   
 

มาตรา ๕๒๖๑  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๕๓๖๒  ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายอยัการผูใ้ดมกีรณีหรอืต้องหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงถงึแก่ความ
ตายก่อนได้รบัการวนิิจฉัยในเรื่องที่กระท าผิดวนิัยนัน้ ให้กระทรวงเจ้าสงักัดพิจารณา
วนิิจฉัยว่า ถ้าผูน้ัน้ไม่ถงึแก่ความตายเสยีก่อนจะต้องไดร้บัโทษถงึไล่ออกหรอืไม่ ถ้าเหน็ว่า 
ผูน้ัน้จะตอ้งถูกลงโทษถงึไล่ออก ทายาทไม่มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ 

ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย 
ตุลาการหรอืขา้ราชการอยัการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการผูใ้ดมี
กรณีหรอืต้องหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รบัการวนิิจฉัย  
ในเรื่องที่กระท าผดิวนิัยนัน้ ให้กระทรวงเจ้าสงักัดพจิารณาวนิิจฉัยว่า ถ้าผู้นัน้ไม่ถึงแก่
ความตายเสยีก่อนจะตอ้งไดร้บัโทษถงึไล่ออกหรอืปลดออกหรอืไม่ ถา้กระทรวงเจา้สงักดั
เห็นว่าผูน้ัน้จะต้องถูกลงโทษถงึไล่ออกหรอืปลดออก ทายาทไม่มสีทิธไิด้รบับ าเหน็จตก
ทอดตามมาตรา ๔๘ 

 

มาตรา ๕๔  ผู้ซึ่ งได้รับบ านาญปกติหรือมีสิทธิได้รับบ านาญปกติ หรือ 
ได้รบับ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผู้ใดกระท า
ความผดิอาญาซึ่งไม่ใช่ความผดิในลกัษณะฐานลหุโทษ หรือความผดิอนัได้กระท าโดย
ประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ถ้าถึงแก่ความตายก่อนมีคดีหรือ  

 

๖๑ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่  ๒๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖๒ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๑๗ 

ก่อนคดถีึงที่สุด ให้กระทรวงเจ้าสงักดัที่ผู้นัน้เคยสงักัดอยู่พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้นัน้ได้
กระท าความผดิจรงิหรอืไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นัน้ได้กระท าความผดิซึ่งกฎหมายก าหนดโทษ
จ าคุกอย่างสงูไวเ้กนิกว่าหนึ่งปีแลว้ ทายาทไม่มสีทิธไิดร้บับ านาญตามมาตรา ๔๙ 

 

มาตรา ๕๕  ทายาทดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิที่จะได้รบับ านาญตามมาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

(๑) ผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระท า หรือพยายามกระท าให้  
เจา้บ านาญหรอืผูท้ีจ่ะก่อใหเ้กดิสทิธริบับ านาญแก่ตนถงึตายโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระท า 
หรอืพยายามกระท าใหท้ายาทดว้ยกนัถงึตายโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

(๓) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้าบ านาญหรอืผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธริบับ านาญแก่ตนหาว่าท า
ความผิดโทษประหารชีวติ และตนเองกลบัต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า  มีความผิดฐาน 
ฟ้องเทจ็หรอืท าพยานเทจ็ 

 

ลกัษณะ ๖ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๖  ข้าราชการผู้ใดลาออกไปด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนหรือ 
สภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณีก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายหลังกลบัเข้ารบั
ราชการให ม่  ก็ ให้ นั บ เวลาระห ว่ างที่ ด ารงต าแห น่ งสมาชิกสภาผู้ แทนห รือ 
สภาผู้แทนราษฎร ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕๗  ผู้ซึ่งไปหรือผู้ซึ่งทางราชการสัง่อนุญาตให้ไปศึกษาวิชาใน
ต่างประเทศก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญตัินี้ เมื่อเขา้รบัราชการให้มสีทิธนิับเวลาระหว่างไป
ศกึษาวชิาในต่างประเทศเป็นเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตามเกณฑ์ใน
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญทีใ่ชอ้ยู่ก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญตันิี้ 
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๒๑๘ 

มาตรา ๕๘  ข้าราชการผู้ใดกลบัเข้ารบัราชการก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้  
และตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญทีใ่ชอ้ยู่ในขณะทีก่ลบัเขา้รบัราชการนัน้อาจให้
นับเวลาราชการหลายตอนต่อกันได้ ก็ให้ผู้นัน้มีสิทธิได้นับเวลาราชการตอนก่อนกับ  
ตอนหลงัต่อกนัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๑๙ 

“บญัชอีตัราเบีย้หวดับ านาญ 

ทา้ยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั 
เบีย้หวดับ านาญ 

บาท 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั 
เบีย้หวดับ านาญ 

บาท 
ไม่เกนิ ๑ ๒๕ ๔๒ ๔๐๔ 

๒ ๔๐ ๔๔ ๔๑๘ 
๓ ๕๕ ๔๖ ๔๓๒ 
๔ ๗๐ ๔๘ ๔๔๖ 
๕ ๘๕ ๕๐ ๔๖๐ 
๖ ๙๗ ๕๕ ๔๙๒.๕๐ 
๗ ๑๐๙ ๖๐ ๕๒๕ 
๘ ๑๒๑ ๖๕ ๕๕๗.๕๐ 
๙ ๑๓๓ ๗๐ ๕๙๐ 

๑๐ ๑๔๕ ๗๕ ๖๒๒.๕๐ 
๑๑ ๑๕๔ ๘๐ ๖๕๕ 
๑๒ ๑๖๓ ๘๕ ๖๘๗.๕๐ 
๑๓ ๑๗๒ ๙๐ ๗๒๐ 
๑๔ ๑๘๑ ๙๕ ๗๕๒.๕๐ 
๑๕ ๑๙๐ ๑๐๐ ๗๘๕ 
๑๖ ๑๙๙ ๑๑๐ ๘๕๐ 
๑๗ ๒๐๘ ๑๒๐ ๙๑๕ 
๑๘ ๒๑๗ ๑๓๐ ๙๘๐ 
๑๙ ๒๒๖ ๑๔๐ ๑,๐๔๕ 
๒๐ ๒๓๕ ๑๕๐ ๑,๑๑๐ 
๒๒ ๒๕๑ ๑๖๐ ๑,๑๗๕ 
๒๔ ๒๖๗ ๑๗๐ ๑,๒๔๐ 
๒๖ ๒๘๓ ๑๘๐ ๑,๓๐๕ 
๒๘ ๒๙๙ ๑๙๐ ๑,๓๗๐ 
๓๐ ๓๑๕ ๒๐๐ ๑,๔๓๕ 
๓๒ ๓๓๐ ๒๒๐ ๑,๕๕๕ 
๓๔ ๓๔๕ ๒๔๐ ๑,๖๗๕ 
๓๖ ๓๖๐ ๒๖๐ ๑,๗๙๕ 
๓๘ ๓๗๕ ๒๘๐ ๑,๙๑๕ 
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๒๒๐ 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั 
เบีย้หวดับ านาญ 

บาท 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั 
เบีย้หวดับ านาญ 

บาท 
๔๐ ๓๙๐ ๓๐๐ ๒,๐๓๕ 

๓๕๐ ๒,๓๑๐ ๘๐๐ ๔,๕๓๕ 
๔๐๐ ๒,๕๘๕ ๙๐๐ ๔,๘๘๕ 
๔๕๐ ๒,๘๖๐ ๑,๐๐๐ ๕,๒๓๕ 
๕๐๐ ๓,๑๓๕ ๑,๒๐๐ ๕,๘๓๕ 
๕๕๐ ๓,๓๘๕ ๑,๔๐๐ ๖,๔๓๕ 
๖๐๐ ๓,๖๓๕ ๑,๖๐๐ ๗,๐๓๕ 
๖๕๐ ๓,๘๘๕ ๑,๘๐๐ ๗,๖๓๕ 
๗๐๐ ๔,๑๓๕ ๒,๐๐๐ ๘,๒๓๕ 
๗๕๐ ๔,๓๓๕   

ผูใ้ดไดร้บัเบี้ยหวดับ านาญเดมิอยู่ไม่ตรงกบัอตัราในบญัชนีี้ แต่ไดร้บัอยู่ระหว่างสองอตัราใด
กใ็หไ้ดร้บัเบีย้หวดับ านาญโดยค านวณเพิม่ใหต้ามส่วนในระหว่างสองอตัรานัน้ 

ตวัอย่าง บ านาญเดมิอตัรา ๕๒ บาท เป็นอตัราทีไ่ม่ตรงกบัอตัราในบญัชนีี้ แต่เป็นอตัราที่
อยู่ในระหว่างอตัรา ๕๐ บาท กบั ๕๕ บาท 

บ านาญเดมิ ๕๐ บาท ไดบ้ านาญใหม่ 
๔๖๐ บาท 

บ านาญเดมิ ๕๕ บาท ไดบ้ านาญใหม่ 
๔๙๒.๕๐ บาท 

ฉะนัน้ บ านาญเดมิ ๕๒ บาท จะไดบ้ านาญตามส่วนโดยค านวณ ดงัต่อไปนี้ 
บ านาญเดมิต่างกนั ๕ บาท บ านาญใหม่ต่างกนั ๓๒.๕๐ บาท 

ฉะนัน้ บ านาญเดมิต่างกนั ๑ บาท บ านาญใหม่จงึต่างกนั ๖.๕๐ บาท 

บ านาญเดมิต่างกนั ๒ บาท บ านาญใหม่จงึต่างกนั ๑๓.๐๐ บาท 

ดงันี้ บ านาญเดมิ ๕๐ + ๒ บาท (คอื ๕๒ บาท) 
บ านาญทีจ่ะไดร้บัจงึเท่ากบั ๔๖๐ + ๑๓ บาท เป็น ๔๗๓ บาท 
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๒๒๑ 

บญัชอีตัราเบีย้หวดับ านาญ 

ทา้ยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

   
 

บญัชหีมายเลข ๑ 

บญัชปีรบัอตัราเบีย้หวดั หรอืบ านาญปกต ิ

   
 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

  ๓๒๕ ๔๗๕ ๑,๕๐๐ ๑,๗๔๘ ๓,๗๐๐ ๔,๒๐๔ 
  ๓๕๐ ๕๐๐ ๑,๖๐๐ ๑,๘๖๐ ๓,๘๐๐ ๔,๓๑๕ 
  ๓๗๕ ๕๒๕ ๑,๗๐๐ ๑,๙๗๒ ๓,๙๐๐ ๔,๔๒๗ 

๒๐ ๗๐ ๔๐๐ ๕๕๐ ๑,๘๐๐ ๒,๐๘๓ ๔,๐๐๐ ๔,๕๓๙ 
๓๐ ๘๐ ๔๒๕ ๕๗๖ ๑,๙๐๐ ๒,๑๙๕ ๔,๑๐๐ ๔,๖๕๐ 
๔๐ ๙๐ ๔๕๐ ๖๐๓ ๒,๐๐๐ ๒,๓๐๖ ๔,๒๐๐ ๔,๗๖๒ 
๕๐ ๑๐๐ ๔๗๕ ๖๓๑ ๒,๑๐๐ ๒,๔๑๘ ๔,๓๐๐ ๔,๘๗๓ 
๖๐ ๑๑๐ ๕๐๐ ๖๕๘ ๒,๒๐๐ ๒,๕๓๐ ๔,๔๐๐ ๔,๙๘๕ 
๗๐ ๑๒๐ ๕๕๐ ๗๑๒ ๒,๓๐๐ ๒,๖๔๑ ๔,๕๐๐ ๕,๐๙๗ 
๘๐ ๑๓๐ ๖๐๐ ๗๖๖ ๒,๔๐๐ ๒,๗๕๓ ๔,๖๐๐ ๕,๒๐๘ 
๙๐ ๑๔๐ ๖๕๐ ๘๒๑ ๒,๕๐๐ ๒,๘๖๔ ๔,๗๐๐ ๕,๓๒๐ 
๑๐๐ ๑๕๐ ๗๐๐ ๘๗๕ ๒,๖๐๐ ๒,๙๗๖ ๔,๘๐๐ ๕,๔๓๑ 
๑๒๐ ๑๘๐ ๗๕๐ ๙๒๙ ๒,๗๐๐ ๓,๐๘๘ ๔,๙๐๐ ๕,๕๔๓ 
๑๔๐ ๒๑๐ ๘๐๐ ๙๘๔ ๒,๘๐๐ ๓,๑๙๙ ๕,๐๐๐ ๕,๖๕๕ 
๑๖๐ ๒๔๐ ๘๕๐ ๑,๐๓๘ ๒,๙๐๐ ๓,๓๑๑ ๕,๒๕๐ ๕,๙๓๘ 
๑๘๐ ๒๗๐ ๙๐๐ ๑,๐๙๓ ๓,๐๐๐ ๓,๔๒๒ ๕,๕๐๐ ๖,๒๒๕ 
๒๐๐ ๓๐๐ ๙๕๐ ๑,๑๔๗ ๓,๑๐๐ ๓,๕๓๔ ๕,๗๕๐ ๖,๕๑๑ 
๒๒๐ ๓๓๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๑ ๓,๒๐๐ ๓,๖๔๖ ๖,๐๐๐ ๖,๗๙๘ 
๒๔๐ ๓๖๐ ๑,๑๐๐ ๑,๓๑๐ ๓,๓๐๐ ๓,๗๖๕ ๖,๒๕๐ ๗,๐๘๕ 
๒๖๐ ๓๙๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๑๙ ๓,๔๐๐ ๓,๘๖๙ ๖,๕๐๐ ๗,๓๗๑ 
๒๘๐ ๔๒๐ ๑,๓๐๐ ๑,๕๒๗ ๓,๕๐๐ ๓,๙๘๐ ๖,๗๕๐ ๗,๖๕๘ 
๓๐๐ ๔๕๐ ๑,๔๐๐ ๑,๖๓๗ ๓,๖๐๐ ๔,๐๙๒ ๗,๐๐๐ ๗,๙๔๕ 

๗,๒๕๐ ๘,๒๓๒ ๘,๗๔๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๑๒,๐๒๑ ๑๔,๐๐๐ ๑๖,๕๒๓ 
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๒๒๒ 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั 
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

๗,๕๐๐ ๘,๕๒๐ ๘,๗๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๒,๖๔๖ ๑๔,๕๐๐ ๑๗,๑๘๙ 
๗,๗๕๐ ๘,๘๑๗ ๙,๐๐๐ ๑๐,๑๕๕ ๑๑,๕๐๐ ๑๓,๒๗๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๗,๘๕๖ 
๘,๐๐๐ ๙,๑๑๕ ๙,๒๕๐ ๑๐,๔๕๙ ๑๒,๐๐๐ ๑๓,๘๙๖ ๑๕,๕๐๐ ๑๘,๕๒๓ 
๘,๒๕๐ ๙,๔๑๒ ๙,๕๐๐ ๑๐,๗๗๑ ๑๒,๕๐๐ ๑๔,๕๒๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๙,๒๒๗ 
๘,๕๐๐ ๙,๗๑๐ ๙,๗๕๐ ๑๑,๐๘๔ ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๑๘๙   
๘,๗๒๕ ๙,๙๖๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๓๙๖ ๑๓,๕๐๐ ๑๕,๘๕๖   

 

หมายเหตุ ผูใ้ดไดร้บัเบี้ยหวดัหรอืบ านาญเดมิอยู่ไม่ตรงกบัอตัราในบญัชนีี้ แต่ได้รบัอยู่
ระหว่างสองอตัราใด กใ็ห้ไดร้บัเบี้ยหวดัหรอืบ านาญโดยค านวณเพิม่ใหต้าม
ส่วนในระหว่างสองอตัรานัน้ เศษของบาทใหปั้ดเป็นหนึ่งบาท 

ตวัอย่าง บ านาญเดมิอตัรา ๗๒๒ บาท เป็นอตัราทีไ่ม่ตรงกบัอตัราในบญัชนีี้ แต่เป็น
อตัราทีอ่ยู่ในระหว่างอตัรา ๗๐๐ บาท กบั ๗๕๐ บาท 

บ านาญเดมิ ๗๐๐ บาท ไดบ้ านาญใหม่ ๘๗๕ บาท 

บ านาญเดมิ ๗๕๐ บาท ไดบ้ านาญใหม่ ๙๒๙ บาท 

ฉะนัน้ บ านาญเดมิ ๗๒๒ บาท จะไดบ้ านาญตามส่วนโดยค านวณดงัต่อไปนี้ 
บ านาญเดมิต่างกนั ๕๐ บาท บ านาญใหม่ต่างกนั ๕๔ บาท 

ฉะนัน้ บ านาญเดมิต่างกนั ๑ บาท บ านาญใหม่จงึต่างกนั ๑ บาท ๐๘ สตางค ์

บ านาญต่างกนั ๒๒ บาท บ านาญใหม่จงึต่างกนั ๒๓ บาท ๗๖ สตางค ์

ดงันี้ บ านาญเดมิ ๗๐๐ + ๒๒ บาท (คอื ๗๒๒ บาท) บ านาญทีจ่ะไดร้บัจงึเท่ากบั 
๘๗๕ + ๒๓ บาท ๗๖ สตางค ์เป็น ๘๙๘ บาท ๗๖ สตางค ์ปัดขึน้เป็น 
๘๙๙ บาท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๒๓ 

บญัชหีมายเลข ๒ 

บญัชปีรบัอตัราเบีย้หวดัหรอืบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ 

พุทธศตวรรษหรอืกฎหมายว่าดว้ยลา้งมลทนิในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 

 

เบีย้หวดั
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ 
บาท 

เบีย้หวดั
บ านาญเดมิ 

บาท 

ใหไ้ดร้บั
เบีย้หวดั
บ านาญ
เดมิ 
บาท 

๑ ๗๕ ๘๐ ๘๒๖ ๒๔๐ ๑,๙๔๔ ๔๕๐ ๓,๒๖๖ 
๕ ๑๓๕ ๙๐ ๘๙๗ ๒๖๐ ๒,๐๗๘ ๔๗๕ ๓,๔๒๐ 
๑๐ ๒๑๘ ๑๐๐ ๙๖๘ ๒๘๐ ๒,๒๑๒ ๕๐๐ ๓,๕๗๓ 
๒๐ ๓๕๓ ๑๒๐ ๑,๑๐๙ ๓๐๐ ๒,๓๔๕ ๕๕๐ ๓,๘๕๓ 
๓๐ ๔๖๕ ๑๔๐ ๑,๒๕๐ ๓๒๕ ๒,๔๙๙ ๖๐๐ ๔,๑๓๒ 
๔๐ ๕๔๐ ๑๖๐ ๑,๓๙๑ ๓๕๐ ๒,๖๕๒ ๖๕๐ ๔,๔๑๐ 
๕๐ ๖๑๔ ๑๘๐ ๑,๕๓๓ ๓๗๕ ๒,๘๐๖ ๗๐๐ ๔,๖๙๐ 
๖๐ ๖๘๕ ๒๐๐ ๑,๖๗๖ ๔๐๐ ๒,๙๕๙ ๗๕๐ ๔,๙๑๓ 
๗๐ ๗๕๖ ๒๒๐ ๑,๘๑๐ ๔๒๕ ๓,๑๑๓ ๘๐๐ ๕,๑๓๖ 

 

หมายเหตุ ผูใ้ดไดร้บัเบี้ยหวดัหรอืบ านาญเดมิอยู่ไม่ตรงกบัอตัราในบญัชนีี้ แต่ได้รบัอยู่
ระหว่างสองอตัราใดก็ให้ได้รบัเบี้ยหวดัหรอืบ านาญโดยค านวณเพิม่ให้ตาม
ส่วนในระหว่างสองอตัรานัน้ เศษของบาท ใหปั้ดเป็นหนึ่งบาท 

ตวัอย่าง บ านาญเดมิอตัรา ๓๔ บาท ๓๐ สตางค ์เป็นอตัราทีไ่ม่ตรงกบัอตัราในบญัชนีี้ 
แต่เป็นอตัราทีอ่ยู่ในระหว่างอตัรา ๓๐ บาท กบั ๔๐ บาท 

บ านาญเดมิ ๓๐ บาท ไดบ้ านาญใหม่ ๔๖๕ บาท 

บ านาญเดมิ ๔๐ บาท ไดบ้ านาญใหม่ ๕๔๐ บาท 

ฉะนัน้ บ านาญเดิม ๓๔ บาท ๓๐ สตางค์ จะได้บ านาญตามส่วนโดยค านวณ
ดงัต่อไปนี้ 
บ านาญเดมิต่างกนั ๑๐ บาท บ านาญใหม่ต่างกนั ๗๕ บาท 

ฉะนัน้ บ านาญเดมิต่างกนั ๑ บาท บ านาญใหม่ต่างกนั ๗ บาท ๕๐ สตางค ์

บ านาญเดิมต่างกัน ๔ บาท ๓๐ สตางค์ บ านาญใหม่ต่างกัน ๓๒ บาท  
๒๕ สตางค ์

ดงันี้ บ านาญเดมิ ๓๐ + ๔.๓๐ บาท (คอื ๓๔ บาท ๓๐ สตางค)์ 
บ านาญที่จะได้รับจึงเท่ ากับ ๔๖๕ + ๓๒.๒๕ บาท เป็น ๔๙๗ บาท  
๒๕ สตางค ์ปัดขึน้เป็น ๔๙๘ บาท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๒๔ 

บญัชอีตัราเบีย้หวดับ านาญทา้ยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

บญัชหีมายเลข ๓ 

บญัชปีรบัอตัราบ านาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

   
 

๑. ผู้ไดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพเิศษไม่เกิน ๑๐๐ บาท ให้ไดร้บัเพิม่ขึ้น
อกี ๕๐ บาท 

๒. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพเิศษเกนิ ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกนิ ๓๐๐ บาท 
ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกีกึง่หนึ่งของบ านาญพเิศษเดมิ 

๓. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพเิศษเกนิ ๓๐๐ บาท แต่ไม่ถงึ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ให้ได้รบัเพิ่มขึ้นอีก ๑๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจ านวนเกิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท  
ใหไ้ดร้บัเพยีง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผู้ได้รบัหรอืมีสิทธิจะได้รบับ านาญพิเศษตัง้แต่ ๑๐ ,๐๐๐ บาทขึ้นไปให้คง
ไดร้บัเท่าเดมิ 

๕. บ านาญพิเศษที่ปรบัแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็น 
หนึ่งบาท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๒๕ 

บญัชอีตัราเบีย้หวดับ านาญทา้ยพระราชบญัญตับิ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

บญัชหีมายเลข ๔ 

บญัชปีรบัอตัราบ านาญพเิศษส าหรบัทายาท ผูอุ้ปการะ หรอืผูอ้ยูใ่นอุปการะ 

ซึง่มสีทิธไิดร้บัอยู่ในวนัที ่๑ พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   
 

๑. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพิเศษและเงนิเพิม่รวมกนัไม่เกนิ ๕๐ บาท 
ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกี ๒๕ บาท 

๒. ผู้ได้รบัหรอืมีสทิธจิะได้รบับ านาญพิเศษและเงนิเพิม่รวมกันเกิน ๕๐ บาท 
แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ บาท ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกีกึง่หนึ่งของบ านาญพเิศษและเงนิเพิม่รวมกนั 

๓. ผูไ้ด้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ านาญพิเศษและเงนิเพิม่รวมกนัเกิน ๑๐๐ บาท
แต่ไม่ถงึ ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกี ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิม่ตามนี้ 

แลว้ถา้มจี านวนเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไ้ดร้บัเพยีง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพเิศษและเงนิเพิม่รวมกนัตัง้แต่ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขึน้ไปใหค้งไดร้บัเท่าเดมิ 

๕. บ านาญพเิศษและเงนิเพิม่ที่ปรบัแลว้ตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามเีศษของบาท
ใหปั้ดเป็นหนึ่งบาท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๒๖ 

บญัชอีตัราเบีย้หวดับ านาญทา้ยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

บญัชหีมายเลข ๕ 

บญัชปีรบัอตัราบ านาญพเิศษส าหรบัทายาท ผูอุ้ปการะ หรอืผูอ้ยูใ่นอุปการะ 

ซึง่มสีทิธไิดร้บัตัง้แต่วนัที ่๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

จนถงึวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

   
 

๑. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพเิศษไม่เกนิ ๕๐ บาท ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกี 
๒๕ บาท 

๒. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพเิศษเกนิ ๕๐ บาท แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ บาท
ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกีกึง่หนึ่งของบ านาญพเิศษเดมิ 

๓. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพเิศษเกนิ ๑๐๐ บาท แต่ไม่ถงึ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ให้ได้รบัเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจ านวนเกิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท ให้
ไดร้บัเพยีง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผู้ได้รบัหรอืมีสิทธิจะได้รบับ านาญพิเศษตัง้แต่ ๑๐ ,๐๐๐ บาทขึ้นไปให้คง
ไดร้บัเท่าเดมิ 

๕. บ านาญพิเศษที่ปรบัแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็น 
หนึ่งบาท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๒๗ 

บญัชอีตัราเบีย้หวดับ านาญทา้ยพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

บญัชหีมายเลข ๖ 

บญัชปีรบัอตัราบ านาญตกทอด 

   
 

๑. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญตกทอดและเงนิเพิม่รวมกนัไม่เกนิ ๒๐ บาท 
ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกี ๑๐ บาท 

๒. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญตกทอดและเงนิเพิม่รวมกนัเกนิ ๒๐ บาท
แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ บาท ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกีกึง่หนึ่งของบ านาญตกทอดและเงนิเพิม่รวมกนั 

๓. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญตกทอดและเงนิเพิม่รวมกนัเกนิ ๑๐๐ บาท
ขึน้ไป ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกี ๕๐ บาท 

๔. บ านาญตกทอดที่ปรบัแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามเีศษของบาทให้ปัดเป็น
หนึ่งบาท 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๒๘ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๔๖๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เป็นตน้ไป 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๖๖๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เป็นตน้ไป 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๙๙๖๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๑  การบอกเลกิรบับ านาญตามมาตรา ๓๐ (จ) แห่งพระราชบญัญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ 
ฉบบันี้ ส าหรบัผูท้ี่ได้กลบัเขา้รบัราชการใหม่ ก่อนวนัที่พระราชบญัญตัิฉบบันี้ใช้บงัคบั  
ให้บอกเลกิไดภ้ายในระยะเวลาหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั นับตัง้แต่วนัที่พระราชบญัญตัิฉบบันี้ใชบ้งัคบั  
แต่ทัง้นี้ตอ้งกระท าในขณะทีย่งัรบัราชการอยู่ และในกรณีทีไ่ดร้บับ านาญรวมกบัเงนิเดอืน
มาแล้ว ให้คืนบ านาญและเงนิที่จ่ายควบกบับ านาญที่รบัไปแล้วตัง้แต่วนัที่กลบัเขา้รบั
ราชการใหม่ใหห้มดเสยีก่อนวนัออกจากราชการ 

 

มาตรา ๑๒  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื 

๑ เนื่องจากได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งกรมต ารวจสัง่แต่งตัง้ให้ไปปฏิบตัิหน้าที่ราชการ
ต ารวจ โดยได้รบัเงนิเดอืนจากผูว้่าจ้าง คงมฐีานะเป็นขา้ราชการต ารวจ จงึจ าต้องแก้ไข
เพิม่เตมิพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

 

๖๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที ่๘๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๓๑ ธนัวาคม ๒๔๙๔ 
๖๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที ่๑๐/หน้า ๑๙๖/๓ กุมภาพนัธ ์๒๔๙๖ 
๖๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที ่๗๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๕/๒๗ กนัยายน ๒๔๙๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๒๙ 

๒ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ โดยได้รบับ านาญไปแล้วเป็นผู้ออกจาก
ราชการไปโดยไม่มีความผิด เมื่อกลบัเข้ารบัราชการใหม่ก็สมควรให้ประโยชน์ในการ 
นับเวลาราชการตอนก่อนกบัตอนหลงัตดิต่อกนัได ้

๓ เพื่ อเหมาะสมแก่ความเป็นอยู่และความเป็นธรรมแก่ข้าราชกา รซึ่ ง 
ได้รบัราชการมานาน จึงสมควรให้สิทธิในการค านวนบ านาญตามกฎหมายโดยไม่มี
ขอ้จ ากดัขัน้สงูไวส้ าหรบับ านาญทีจ่ะพงึไดร้บั 

๔ เนื่องจากขา้ราชการประจ าตลอดจนขา้ราชการบ านาญบางคนบดิา มารดา 
ได้ตายเสียตัง้แต่เล็ก ต้องอาศัยญาติพี่น้อง เช่น ปู่  ย่า ตา ยาย หรือผู้มีใจบุญอื่น ๆ 
ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษามาตัง้แต่เยาว์วยั เช่นเดียวกับบิดามารดา 
จนกระทัง่เขา้รบัราชการ เมื่อขา้ราชการผู้นัน้ถึงแก่กรรมลง โดยที่มไิด้มบีุตรภรยิาโดย
ชอบด้วยกฎหมายผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมาก็ควรได้รบับ านาญตกทอดเช่นเดียวกับที่
บญัญตัไิวส้ าหรบัผูร้บับ านาญพเิศษ และในท านองเดยีวกนัขา้ราชการที่ไม่มบีดิามารดา
และบุตรภรยิา แต่ไดอุ้ปการะเลี้ยงดูผูห้นึ่งผูใ้ด เมื่อขา้ราชการผูน้ัน้ถงึแก่กรรม ย่อมเป็น
เหตุใหผู้ท้ีอ่ยู่ในความอุปการะเลีย้งดไูดร้บัความเดอืดรอ้น จงึเป็นการสมควรทีจ่ะใหผู้อ้ยู่
ในความอุปการะเลี้ยงดูไดร้บับ านาญตกทอดดว้ย และเนื่องจากเดิมไม่มบีทนิยามค าว่า  
ผูอุ้ปการะ และผูอ้ยู่ในอุปการะ ฉะนัน้  จงึควรมบีทนิยามไวเ้พื่อใหช้ดัแจง้ขึน้ 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๖๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รบับ านาญก่อนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ถ้ากลับเข้ารับราชการใหม่ ค าว่า “เงินเดือนเดิม” ตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้หมายถึงเงินเดือน 
เดอืนสุดทา้ยทีเ่คยไดร้บัอนัดบัสงูสุดในครัง้ใดก่อนออกจากราชการรวมกบัเงนิเพิม่พเิศษ
ประจ าเดอืนชัว่คราว (พ.) ตามเกณฑค์รัง้สุดทา้ยก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔  เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๓๑ วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหร้วมเงนิเพิม่พเิศษประจ าเดอืนชัว่คราว (พ.) 
ตามเกณฑ์ครัง้สุดทา้ยก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัเขา้กบัเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยที่

 

๖๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที ่๑๐๑/ฉบบัพเิศษ หน้า ๒๔/๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๐ 

ไดร้บัอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัซึ่งใหต้ัง้เป็นเกณฑ์ค านวณบ าเหน็จบ านาญ
ตามความในวรรคทา้ยแห่งมาตรานัน้ดว้ย 

 

มาตรา ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ บ านาญปกตใิหจ้ ากดัจ านวนอย่างสงูไม่เกนิ
เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย 

 

มาตรา ๑๓  บทบญัญตัมิาตรา ๑๒ ไม่กระทบกระทัง่สทิธขิองผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธิ
ไดร้บับ านาญตกทอดอยู่แลว้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๔  ผูไ้ด้รบัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัเบี้ยหวดับ านาญโดยค านวณจากอตัรา
เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัและไดร้บัเงนิเพิม่อยู่ตามระเบยีบ
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจ าเดือนชัว่คราวส าหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณ 
เบี้ยหวัดบ านาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญตามอัตราในบัญชีท้าย
พระราชบญัญตันิี้ 

ผูไ้ดร้บับ านาญโดยค านวณจากอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัอยู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญตัิ
นี้ใช้บงัคบั ซึ่งกลบัเขา้รบัราชการใหม่โดยมิได้นับเวลาราชการติดต่อกัน เมื่อออกจาก
ราชการในตอนหลงั ส าหรบับ านาญเดมิที่จะไดร้บัให้ไดร้บัตามอตัราในบญัชดีงักล่าวใน
วรรคแรก 

บทบญัญตัใินวรรคแรกให้ใช้บงัคบัเฉพาะผู้ทีไ่ด้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบัเบี้ยหวดั
บ านาญเพราะเหตุทีไ่ดร้บัราชการ 

 

มาตรา ๑๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่รฐับาลได้เสนอ
ร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรอืนและกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการ ยกเลกิเงนิเพิม่พเิศษประจ าเดอืนชัว่คราว (พ.) โดยรวมเงนิเพิม่พเิศษเขา้
เป็นเงินเดือนจึงต้องแก้กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการให้สอดคล้องกัน 
และในโอกาสเดยีวกนันี้สมควรที่จะแก้หลกัการบางประการในกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการเสยีในคราวเดยีวกนัด้วย เช่น เปิดโอกาสให้ขา้ราชการผู้มอีายุครบ  
หา้สบิปีบรบิูรณ์ หรอืมเีวลาราชการครบยีส่บิหา้ปีบรบิูรณ์ลาออกจากราชการขอรบับ าเหน็จ 
บ านาญได้ และยกเลกิบ านาญตกทอดซึ่งปรากฏว่าได้มคีวามยุ่งยากในทางปฏิบตัิเป็น 
อนัมาก และเปลีย่นเป็นบ าเหน็จตกทอด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๑ 

อนึ่ง เนื่องจากการที่เอาเงนิเพิ่มพิเศษประจ าเดือนชัว่คราว (พ.) มารวมกับ
เงนิเดอืนและถอืเป็นเงนิเดอืนนัน้ เป็นผลใหข้า้ราชการซึ่งออกจากราชการ ภายหลงัวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รบับ านาญมีจ านวนสูงขึ้นทัง้ ๆ ที่การค านวณเป็นไปตาม 
วิธีเดิม จึงสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัดบ านาญของข้าราชการที่ได้รบัอยู่ในขณะนี้
เพิม่ขึ้นให้สมส่วนกนั เพื่อความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการซึ่งไดป้ฏบิตังิานใหแ้ก่บ้านเมอืง
มาแลว้นัน้ดว้ย 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๐๔๖๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปี่งบประมาณได้
เปลี่ยนจากปีปฏทินิเป็นระยะเวลาตัง้แต่เดอืนตุลาคมของปีหนึ่งถึงเดอืนกนัยายนของปี
ถดัไป และเป็นการสมควรทีจ่ะเปลีย่นหลกัเกณฑ์เกษยีณอายุของขา้ราชการใหส้อดคลอ้ง
กบัปีงบประมาณใหม่ โดยให้ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์แล้ว พ้นจากราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณทีม่อีายุครบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์นัน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๐๙๖๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  
เป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ ในกรณีที่มีการโอน
ขา้ราชการส่วนจงัหวดัมาเป็นขา้ราชการ ใหผู้ท้ีโ่อนมามสีทิธไิดน้ับเวลาราชการระหว่างที่
เป็นขา้ราชการส่วนจงัหวดัเป็นเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการได้ดว้ยจงึต้องแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 

 

 

๖๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที ่๙๖/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๐๔ 
๖๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที ่๗๙/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๗/๑๖ กนัยายน ๒๕๐๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๒ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๑๒๖๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เพื่อใหข้า้ราชการทีโ่อน
มาจากพนักงานเทศบาลมีสิทธิได้นับเวลาระหว่างที่เป็นพนักงานเทศบาลเป็นเวลา
ราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ไดด้ว้ย 

 

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๖๙ ลงวนัที ่๓ กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช ๒๕๑๕๗๐ 

 

โดยทีค่ณะปฏวิตัเิหน็สมควรใหร้ะงบัการนับเวลาราชการเป็นทวคีูณในระหว่าง
เวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 

ข้อ ๕  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๑  ในประกาศของคณะปฏวิตัิฉบบันี้ ค าว่า “ขา้ราชการ” ใหห้มายความถึง
ขา้ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น
ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๒  การนับเวลาราชการที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างประกาศใช้ 
กฎอัยการศึกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๒ ลงวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๑๔ มใิหน้ับเป็นทวคีณูตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตับิ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตับิ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัประกาศใช้กฎอยัการศึก 
ทัว่ราชอาณาจกัรตามประกาศของคณะปฏวิตัดิงักล่าว 

 

 

๖๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที ่๑๙/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๒/๖ มนีาคม ๒๕๑๒ 
๗๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที ่๒๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๗/๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๑๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๓ 

ขอ้ ๓  ความในขอ้ ๒ มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่การนับเวลาปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการ
ซึ่งได้ออกจากราชการ และทางราชการได้สัง่จ่ายบ าเหน็จหรอืบ านาญให้โดยนับเวลา
ราชการเป็นทวคีณูไปแลว้ก่อนวนัทีป่ระกาศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ  ๔   ให้ รัฐม น ต รีว่ าก ารก ระท รว งก ารค ลังแ ล ะรัฐม น ต รีว่ าก า ร
กระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ 
 

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๒๕ ลงวนัที ่๒๐ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๑๕๗๑ 

 

โดยที่คณะปฏิวตัิพจิารณาเห็นว่า กระทรวงกลาโหมได้ประกาศใชข้อ้บงัคบัว่า
ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิเพิม่การเลื่อนฐานะของผูท้ีไ่ดเ้ลื่อนฐานะเป็นขา้ราชการกลาโหมชัน้
สญัญาบตัร พ.ศ. ๒๕๑๕ ตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และโดยทีส่ภาพเงนิเพิม่การ
เลื่อนฐานะนี้ เป็นเงินเดือน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อให้น าเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะมารวมเป็นเงินเดือนเดือน
สุดทา้ยส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

 

ข้อ ๒  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่  ๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นตน้ไป 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๑๖๗๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เพื่อให้ข้าราชการ 
ซึ่งจะต้องออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ ได้รบัการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ
ประจ าปีของปีที่ออกจากราชการ และน าเงินบ าเหน็จความชอบที่ได้รับนั ้นมาค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ 

 

 

๗๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที ่๖๔/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๓/๒๔ เมษายน ๒๕๑๕ 
๗๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที ่๑๒๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๕ กนัยายน ๒๕๑๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๔ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗๗๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  ให้ผู้ไดร้บัหรอืมสีทิธจิะได้รบัเบี้ยหวดัตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยเงนิเบี้ยหวดั หรอืบ านาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ได้รับเบี้ยหวัดหรือบ านาญตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๑ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ผู้ซึ่งกลบัเข้ารบัราชการใหม่ก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบัโดยมิได้นับ
เวลาราชการติดต่อกนัและถูกงดบ านาญตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญัติบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อออกจากราชการในหรอืหลงัวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
นี้ ใช้บังคับ ส าหรับบ านาญเดิมที่จะได้รับ ให้ได้รับตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑  
ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๖  ให้ผู้ได้รบัเบี้ยหวดัหรอืบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรม 
ในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕  
พุทธศตวรรษ อยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ไดร้บัเบีย้หวดัหรอืบ านาญตามอตัรา
ในบญัชหีมายเลข ๒ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๗  ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มใิห้ใชบ้งัคบัแก่ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัเบี้ยหวดัหรอืบ านาญ
ปกตติามมาตรา ๕ หรอืมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๘  ให้ผู้ได้รบัหรอืมสีิทธิจะได้รบับ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
อยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั ไดร้บับ านาญพเิศษตามอตัราในบญัชหีมายเลข ๓ 
ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๙  ผู้ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ านาญพิเศษในฐานะทายาทผู้อุปการะ 
หรือผู้อยู่ในอุปการะ อยู่ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้รวมบ านาญพิเศษ  
และเงนิเพิม่ทีไ่ดร้บัอยู่ตามระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิเพิม่พเิศษประจ าเดอืนชัว่คราวส าหรบั

 

๗๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที ่๑๑๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๘/๒๘ มถิุนายน ๒๕๑๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๕ 

ผูท้ี่ไดร้บัเงนิในงบประมาณเบี้ยหวดับ านาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เขา้ด้วยกนัแล้วปรบัให้ได้รบั
เป็นบ านาญพเิศษอย่างเดยีวตามอตัราในบญัชหีมายเลข ๔ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ านาญพเิศษในฐานะทายาท ผูอุ้ปการะหรอืผู้อยู่ใน
อุปการะเริม่ตัง้แต่วนัที่ ๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมาและได้รับหรอืมสีทิธจิะ
ได้รบัอยู่จนถงึวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั ให้ได้รบับ านาญพเิศษตามอตัราในบญัชี
หมายเลข ๕ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๐   ผู้ ได้ รับห รือมีสิท ธิจ ะได้ รับบ านาญตกทอดอยู่ ใน วันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหร้วมบ านาญตกทอดและเงนิเพิม่ทีไ่ดร้บัอยู่ตามระเบยีบการ
เบิกจ่ายเงนิเพิม่พเิศษประจ าเดอืนชัว่คราวส าหรบัผู้ที่ได้รบัเงนิในงบประมาณเบี้ยหวดั
บ านาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เขา้ด้วยกนัแล้วปรบัให้ได้รบัเป็นบ านาญตกทอดอย่างเดยีวตาม
อตัราในบญัชหีมายเลข ๖ ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๑  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร
ปรบัปรุงอตัราเบีย้หวดัและบ านาญ เพื่อใหเ้หมาะสมแก่ค่าครองชพีในปัจจุบนั และเพื่อให้
ผูร้บัเบีย้หวดั บ านาญ เสยีภาษเีงนิไดเ้อง จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘๗๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการซึ่งบญัญัติให้ขา้ราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบรบิูรณ์แล้ว  
อาจได้รบัการต่อเวลาราชการให้รบัราชการต่อไปอีกได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรฐัมนตรี
เห็นความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการอย่างยิง่ นัน้ ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ของ
ประเทศในปัจจุบนั สมควรที่จะได้ยกเลกิการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ซึ่งมอีายุ
ครบหกสบิปีบรบิูรณ์แลว้ไม่ว่าในกรณีใด  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

๗๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที ่๓๕/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๑๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๖ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐๗๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  การบอกเลิกรบับ านาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ ส าหรบั
ผู้ที่เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั  ให้บอกเลิกได้
ภายในระยะเวลาหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ แต่ทัง้นี้  
ตอ้งกระท าในขณะทีย่งัรบัราชการอยู่ และในกรณีทีไ่ดร้บับ านาญรวมกบัเงนิเดอืนมาแล้ว 
ให้คืนบ านาญและเงนิที่จ่ายควบกับบ านาญที่รบัไปแล้วตัง้แต่วนัที่เข้ารบัราชการเป็น
ขา้ราชการใหห้มดเสยีก่อนวนัออกจากราชการ 

 

มาตรา ๖  บทบญัญตัิมาตรา ๓๕ ทวิ ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รบัหรอืมีสิทธิในบ านาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ งภายหลังได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการก่อนวันที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั และขา้ราชการผู้นัน้ไม่ได้ใช้สทิธบิอกเลกิรบับ านาญเพื่อต่อ
เวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญตามมาตรา ๕ 

 

มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ได้มกีารแก้ ไข
เพิม่เติมพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เกี่ยวกบั
การใหข้า้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการซึง่ออกจากราชการแลว้ 
ภายหลงัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการส่วนท้องถิ่น มสีทิธขิอต่อเวลาราชการระหว่างที่
เป็นขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกบัเวลาราชการระหว่างที่
เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญเช่นเดยีวกบักรณีการกลบัเขา้
รบัราชการใหม่ได้ จงึสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหข้า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ซึง่ออกจากราชการแล้ว ภายหลงัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการ มสีทิธขิอต่อ
เวลาราชการระหว่างทีเ่ป็นขา้ราชการส่วนท้องถิน่ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ

 

๗๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที ่๑๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๑/๙ มนีาคม ๒๕๒๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๗ 

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่กบัเวลาราชการระหว่างทีเ่ป็นขา้ราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จ
บ านาญเช่นเดยีวกนั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓๗๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีส่ถานการณ์ของ
ประเทศอยู่ในภาวะที่มีภัยรอบด้าน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่ก าลงัเป็นอยู่ใน
ขณะนี้กก็ระทบกระเทอืนต่อการพฒันาประเทศชาตสิมควรทีจ่ะเปิดโอกาสใหส้ามารถใช้
ทรพัยากรทางด้านบุคคลมาร่วมกนัท าประโยชน์แก่ประเทศชาตใินด้านการรกัษาความ
มัน่คงของราชอาณาจกัร หรือเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
ให้มากที่สุด แต่เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบนันอกจากขา้ราชการพลเรอืนในพระองค์แล้ว 
เมื่อขา้ราชการมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ต้องพ้นจากราชการ แม้ว่าทางราชการจะยงั
เลง็เห็นประโยชน์ของขา้ราชการผูน้ัน้อยู่กไ็ม่สามารถจะเรยีกกลบัมาท าประโยชน์ใหแ้ก่
ประเทศชาตไิด ้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖๗๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๙  ในกรณีที่มีผู้ได้รบัเงนิเพิ่มพิเศษรายเดือนส าหรบัการปราบปราม
ผูก้ระท าความผดิตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหบ้ าเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เงินเพิ่มพิเศษ
ดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัในการรวมเป็นเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ยตัง้แต่วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 

มาตรา ๑๐  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

๗๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที ่๑๔๖/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๑ กนัยายน ๒๕๒๓ 
๗๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที ่๑๗๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๓/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงนิเพิ่ม
พเิศษรายเดอืนส าหรบัการปราบปรามผูก้ระท าความผดิ (พ.ป.ผ.) เขา้กบัเงนิเดอืนเดอืน
สุดท้าย เพื่อการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังตัง้แต่วัน
ประกาศใชร้ะเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหบ้ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพเิศษ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ และสมควรให้บุตรที่ได้มีค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุต รที่ชอบด้วย
กฎหมายของผู้ตาย มสีทิธไิด้รบับ านาญพเิศษและบ าเหน็จตกทอดได ้เพื่อใหส้อดคล้อง
กบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ฉบบัปัจจุบนั และสมควรใหท้บวง กรม 
หรอืส่วนราชการเจ้าสงักัด ซึ่งมีฐานะไม่ต ่ากว่ากรม หรอืจงัหวดั มีอ านาจส่งเรื่องราว
ขอรบับ าเหน็จบ านาญได้เช่นเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด และให้การสัง่จ่ายบ าเหน็จ
บ านาญเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลงัโดยให้รบีตรวจสอบ และน าส่งให้ถึง
กระทรวงการคลงัภายในสามสบิวนันับแต่วนัรบั และใหก้ระทรวงการคลงัรบีพจิารณาสัง่
ภายในยีส่บิเอด็วนันับแต่วนัรบั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมายว่าดว้ย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการซึ่งบญัญัติให้ขา้ราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบรบิูรณ์แล้ว 
อาจได้รบัการต่อเวลาราชการให้รบัราชการต่อไปอีกได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรฐัมนตรี
เห็นความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการอย่างยิง่นัน้ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ของ
ประเทศในปัจจุบนั สมควรทีจ่ะไดย้กเลกิการต่อเวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการซึ่งมอีายุครบ
หกสบิปีบรบิูรณ์แลว้ ไม่ว่าในกรณีใด  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙๗๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 

๗๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๑๑๙/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๔ มถิุนายน ๒๕๓๐ 
๗๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๔๒ ก/หน้า ๒๒/๒๗ กนัยายน ๒๕๓๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๓๙ 

มาตรา ๙  การนับ เวลาราชการของผู้กลับ เข้ารับราชการใหม่ภายใน 
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที่พระราชบญัญัตนิี้ใช้บงัคบัให้เป็นไปตามบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่ใช้อยู่ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๐  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ  :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจาก
พระราชบญัญตัิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดใ้ชบ้งัคบัมานานแล้ว และมี
บทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลกัการในการจัดตัง้กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการในส่วนทีเ่กีย่วกบัการคดิเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จ
บ านาญของขา้ราชการที่กลบัเขา้รบัราชการใหม่ สทิธริบับ าเหน็จตกทอดและการแบ่ง
จ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอด สมควรแก้ไขเพิม่เติมบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว  
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๓๓๔ (๒) 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้ตรากฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ 
ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณใด ไปด ารง
ต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อนัง่พิจารณาพิพากษาคดใีนศาลชัน้ต้น ตัง้แต่วนัถดัจาก 
วนัสิน้ปีงบประมาณที่มอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ จนถงึวนัสิ้นปีงบประมาณที่ผูพ้พิากษา 
ผูน้ัน้มอีายุครบหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ และหากผูพ้พิากษาอาวุโสผูใ้ดผ่านการประเมนิตามที่
กฎหมายบญัญตัวิ่ายงัมสีมรรถภาพในการปฏบิตัหิน้าที ่กใ็หด้ ารงต าแหน่งต่อไปได้จนถงึ
วนัสิน้ปีงบประมาณที่ผู้พพิากษาผู้นัน้มอีายุครบเจ็ดสบิปีบรบิูรณ์ สมควรแก้ไขเพิม่เติม
พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพน้จาก
ราชการของขา้ราชการตุลาการและขา้ราชการตุลาการซึง่ด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส

 

๘๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๗๕ ก/หน้า ๖/๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๔๐ 

ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดงักล่าว  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓๘๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรา
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการอยัการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ใน
ปีงบประมาณใดไปด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโส เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานอยัการใน
ส านักงานอยัการสูงสุดตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีงบประมาณทีม่อีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ 
จนถงึวนัสิน้ปีงบประมาณทีข่า้ราชการอยัการผูน้ัน้มอีายุครบหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ และหาก
อยัการอาวุโสผูใ้ดผ่านการประเมนิตามทีก่ฎหมายบญัญตัวิ่ายงัมสีมรรถภาพในการปฏบิตัิ
หน้าที่ก็ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดจ้นถงึสิน้ปีงบประมาณที่อยัการอาวุโสผู้นัน้มอีายุครบ
เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการอยัการซึ่ งด ารง
ต าแหน่งอยัการอาวุโสใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ(ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๘๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๖  ขา้ราชการผู้ใดมกีรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงอยู่
ก่อนวันที่พ ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ  
ถ้าผู้บงัคบับญัชาสัง่ลงโทษปลดออกจากราชการภายหลงัวนัที่พระราชบญัญตัิระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับแล้ว และเป็นการลงโทษตามกฎหมาย 
ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบ้งัคบั 
ข้าราชการผู้นั ้นหรือทายาท แล้วแต่กรณี  ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตาม

 

๘๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๑๑ ก/หน้า ๕/๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓ 
๘๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๒๙ ก/หน้า ๗/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๔๑ 

พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๗  สทิธทิีจ่ะนับเวลาราชการเป็นทวคีูณของขา้ราชการซึ่งประจ าปฏิบตัิ
หน้าทีอ่ยู่ในเขตทีม่ปีระกาศใชก้ฎอยัการศกึใหเ้ป็นอนัยุตลิงนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใช้บงัคบั เว้นแต่คณะรฐัมนตรจีะได้พิจารณาให้มีสทิธนิับเวลาราชการเป็นทวคีูณตาม
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๘  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ  :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจาก
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญัติให้โทษทางวนิัยของ
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัม ี๕ สถาน คอื ภาคฑณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน ลดขัน้เงนิเดอืน ปลดออก 
และไล่ออก โทษให้ออกซึ่งมีบญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ พลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไม่มีอยู่อีกต่อไป และได้บญัญัติถึงสทิธใินการรบับ าเหน็จบ านาญของ
ขา้ราชการในกรณีปลดออกว่า ผูถู้กลงโทษปลดออกจากราชการใหม้สีทิธไิดร้บับ าเหน็จ
บ านาญเสมอืนว่าผู้นัน้ลาออกจากราชการ สมควรแก้ไขเพิม่เติมบทบญัญตัิว่าด้วยสทิธ ิ
ในการไดร้บับ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้สอดคล้องกับที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิให้มีผลกระทบต่อบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ยงัคงบญัญัติให้ขา้ราชการตุลาการและ
ขา้ราชการอยัการซึง่ถูกปลดออกจากราชการไม่มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญ ประกอบกบั
หลกัเกณฑ์การนับเวลาราชการเป็นทวคีูณของขา้ราชการในปัจจุบนัถูกก าหนดใหเ้ป็นไป
โดยอัตโนมัติเมื่อได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ร ัฐต้องการจะประหยัดงบประมาณรายจ่าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติม ให้การ 
นับเวลาราชการเป็นทวคีูณของขา้ราชการเป็นอ านาจของคณะรฐัมนตรทีี่จะพิจารณา  
ใหต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๔๒ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓๘๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๖  ขา้ราชการซึ่งมใิช่ขา้ราชการการเมอืงผูใ้ดหรอืขา้ราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้ใดซึ่งได้รบัหรือมีสิทธไิด้รบับ านาญปกติ ถ้าผู้นัน้เป็นข้าราชการการเมืองอยู่ในวนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และอยู่ในระหว่างเลกิรบับ านาญเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง 
ใหผู้น้ัน้ไดร้บัการนับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญต่อเน่ือง 

 

มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ  :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้  คื อ  เนื่ องจาก
พระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บญัญัติให้ขา้ราชการซึ่งมใิช่
ขา้ราชการการเมอืง หรอืขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รบัหรอืมสีทิธไิด้รบับ านาญปกติ
แล้วภายหลงักลบัเข้ารบัราชการใหม่เป็นขา้ราชการการเมือง นับเวลาราชการส าหรบั
ค านวณบ าเหน็จบ านาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรบัราชการในตอนหลงั  
และให้น าอตัราเงินเดือนของข้าราชการการเมืองมาเป็นฐานเงินเดือนในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ ท าใหไ้ดร้บับ าเหน็จบ านาญในตอนหลงัสงูเกนิควร เกดิความแตกต่างใน
การได้รบับ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการที่มใิช่ขา้ราชการการเมืองซึ่งได้รบัหรอืมสีทิธิ
ได้รบับ านาญปกตทิีอ่อกหรอืพน้จากราชการไปแล้ว แต่ไม่ไดก้ลบัเขา้มาเป็นขา้ราชการ
การเมืองอีก และเกิดความแตกต่างกับข้าราชการการเมืองซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการ  
มาก่อนในการรบับ าเหน็จบ านาญประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
ประเทศในปัจจุบนั สมควรแก้ไขการนับเวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญของ
ขา้ราชการการเมอืงเสยีใหม่ โดยใหน้ับเฉพาะเวลาราชการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นขา้ราชการ
การเมอืงเท่านัน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 

๘๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๙๒ ก/หน้า ๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
๘๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๑๓ ก/หน้า ๑/๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๔๓ 

มาตรา ๕  ผู้ร ับบ านาญปกติหรือผู้รบับ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
ซึ่งได้รบับ านาญอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหม้สีทิธไิดร้บับ าเหน็จด ารงชพี
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีส่ภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก อนัมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของข้าราชการ
บ านาญซึ่งไดร้บับ านาญเป็นรายเดอืนในจ านวนคงที ่ดงันัน้ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืผูร้บั
บ านาญให้สามารถด ารงชพีอย่างเหมาะสมและพอเพยีงกบัเศรษฐกิจในปัจจุบนั สมควร
ก าหนดใหผู้ร้บับ านาญมสีทิธขิอรบับ าเหน็จด ารงชพีจ านวนหนึ่งในระหว่างทีย่งัมชีวีติอยู่ 
โดยเงินจ านวนที่ได้รบัดังกล่าวจะน าไปหักออกจากบ าเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่
ทายาทหรอืบุคคลที่ผู้รบับ านาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสทิธทิี่จะได้รับตามกฎหมาย 
เมื่อผูร้บับ านาญถงึแก่ความตาย ซึง่การด าเนินการเช่นนี้เป็นการน าเงนิทีร่ฐัจะตอ้งจดัสรร
เป็นงบประมาณอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้รบับ านาญส่วนหนึ่งก่อน โดยมไิด้เป็น
การเพิม่ภาระงบประมาณรายจ่ายของรฐัแต่อย่างใด  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๘๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ได้มีการตรา
กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑใ์หข้า้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาซึ่งด ารงต าแหน่ง
วชิาการซึ่งจะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณใดไปด ารงต าแหน่งขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งด ารงต าแห น่งวิชาการตั ้งแต่ วันถัดจากวัน  

สิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์จนถึงวนัสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการ 

ผูน้ัน้มอีายุครบหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ สมควรแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์การพน้จากราชการของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบนัอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

๘๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๗๗ ก/หน้า ๒๙/๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๔๔ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้ข้าราชการพลเรอืนสามญัผู้ใด 
เมื่ออายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมคีวามจ าเป็นที่จะให้ 
รบัราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะตวัในต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัเชีย่วชาญหรอืระดบัทรงคุณวุฒ ิหรอืต าแหน่ง
ประเภททัว่ไประดบัอาวุโสหรอืระดบัทกัษะพเิศษ จะใหร้บัราชการต่อไปอกีไม่เกนิหา้ปีกไ็ด้ 
ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. สมควรแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ซึ่งด ารงต าแหน่งดงักล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติดงักล่าว  จงึจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมให้ขา้ราชการผู้มีสทิธไิด้รบับ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ได้รบับ านาญ
พิเศษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
และแก้ไขหลกัเกณฑ์การจ่ายบ าเหน็จตกทอดใหแ้ก่ทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเพื่อใหส้ามารถ
น าเงนิช่วยค่าครองชพีผู้รบัเบี้ยหวดับ านาญ (ช.ค.บ.) มารวมค านวณได ้ จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

 

๘๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๒ ก/หน้า ๕๒/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
๘๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๕ ก/หน้า ๑๐/๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๔๕ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๙  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตรากฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ให้
ขา้ราชการตุลาการด ารงต าแหน่งไดจ้นถงึอายุครบเจด็สบิปี ใหข้า้ราชการตุลาการพน้จาก
ราชการตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขา้ราชการตุลาการซึ่งจะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑
ให้พน้จากราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณที่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้มอีายุครบหกสบิเอด็ปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

(๒) ขา้ราชการตุลาการซึง่จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 
ใหพ้้นจากราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณทีข่า้ราชการตุลาการผู้นัน้มอีายุครบหกสบิสองปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

(๓) ขา้ราชการตุลาการซึง่จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
ใหพ้น้จากราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณทีข่า้ราชการตุลาการผูน้ั ้นมอีายุครบหกสบิสามปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

(๔) ขา้ราชการตุลาการซึง่จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ให้พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นัน้มีอายุครบหกสบิสี่ปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

(๕) ขา้ราชการตุลาการซึง่จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ให้พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ขา้ราชการตุลาการผู้นัน้มอีายุครบหกสบิห้าปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

(๖) ขา้ราชการตุลาการซึ่งจะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ใหพ้้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณทีข่า้ราชการตุลาการผู้นัน้มอีายุครบหกสบิหกปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

(๗) ขา้ราชการตุลาการซึง่จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ให้พน้จากราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณที่ขา้ราชการตุลาการผู้นัน้มอีายุครบหกสบิเจด็ปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

 

๘๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๓๓ ก/หน้า ๑/๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 

  

๒๔๖ 

(๘) ขา้ราชการตุลาการซึง่จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ใหพ้น้จากราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณทีข่า้ราชการตุลาการผูน้ัน้มีอายุครบหกสบิแปดปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

(๙) ขา้ราชการตุลาการซึง่จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ให้พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้มอีายุครบหกสบิเก้าปี
บรบิูรณ์ เวน้แต่ขา้ราชการตุลาการผูน้ัน้จะไปด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

(๑๐) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ให้พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นัน้มีอายุ ครบ 
เจด็สบิปีบรบิูรณ์ 

ข้าราชการตุลาการซึ่งด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสที่มีอายุครบเจ็ดสิบปี
บรบิูรณ์แลว้ เป็นอนัพน้จากราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณทีข่า้ราชการตุลาการผูน้ัน้มอีายุ
ครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  ทัง้นี้  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้และการด ารงต าแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโส 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บงัคบักบัการพ้นจากราชการของ
ขา้ราชการอยัการและขา้ราชการอยัการซึ่งด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโส ในระหว่างที่ยงั
มไิด้มกีารตรากฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ขา้ราชการอยัการด ารงต าแหน่งได้จนถึง
อายุครบเจด็สบิปีบรบิูรณ์ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๐  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนักฎหมาย
ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการประเภทต่าง ๆ ได้บญัญตัิเรื่องการพ้นจาก
ราชการกรณีเกษียณอายุไว้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 
หกสิบปีบริบูรณ์ สมควรก าหนดให้การพ้นจากราชการของข้าราชการประเภทต่าง  ๆ  
การต่ออายุราชการ รวมทัง้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการประเภทนัน้ เพื่อความคล่องตวัและสอดคล้องกันใน
การบงัคบัใช้กฎหมาย นอกจากนี้สมควรยกเลิกบทบญัญัติที่ให้ผู้รบับ านาญปกติหรือ
บ านาญตกทอดทีก่ระท าความผดิถงึตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาโทษจ าคุกหรอืตกเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหมดสิทธิรบับ านาญปกติหรือ
บ านาญตกทอดนับแต่วนัมคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูร้บับ าเหน็จ
หรือรับบ านาญโดยเสมอกัน รวมทัง้ไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับ
บ าเหน็จตกทอด  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๒๔๗ 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓๘๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  ผู้ร ับบ านาญปกติหรือผู้รบับ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
ซึ่งยงัคงมีสิทธิได้รบับ านาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหม้สีทิธนิ าสทิธใินบ าเหน็จ
ตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกนัการกู้เงนิไดต้ามที่บญัญัตไิวใ้นพระราชบญัญัติ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มาตรา ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตับิ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบ้ญัญตัใิหผู้ร้บับ านาญมสีทิธนิ าบ าเหน็จ
ด ารงชพีมาใชไ้ดก้่อนเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นและเพื่อใหผู้ร้บับ านาญสามารถด ารงชพี
อยู่ได้ โดยเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ แต่การด าเนินการดงักล่าวสามารถช่วยเหลอื
ผู้รบับ านาญได้เพียงบางส่วน และปรากฏว่ายังมีผู้รบับ านาญอีกจ านวนมากที่ได้รับ
บ านาญรายเดือนในอตัราต ่าท าให้ได้รบับ าเหน็จด ารงชีพในอตัราที่ไม่เพียงพอต่อการ
ครองชพี  ดงันัน้ เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนของผูร้บับ านาญและจะเป็นการส่งเสรมิการ
ลงทุนอนัเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวมอกีทางหนึ่งสมควรก าหนดให้
ผูร้บับ านาญสามารถน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัยใ์นการประกนัการกู้เงนิ
กบัสถาบนัการเงนิ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔๙๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

 

๘๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๒๘ ก/หน้า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
๙๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๒๐ ก/หน้า ๑/๒๘ มนีาคม ๒๕๕๔ 
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๒๔๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยที่สมเดจ็พระบรม
โอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดท้รงปฏิบตัพิระราชกรณียกจิในพระต าแหน่งองค์ 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค์  ซึ่งส่งผลให้หน่วย
บญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค์เจรญิก้าวหน้ามาโดยล าดบั  มีระบบและ
ระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานมาด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทพัไทยและประเทศชาติ สมควรสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรง
ปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ และเน่ืองจากต าแหน่งผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการถวายความ
ปลอดภยัรกัษาพระองค์เป็นต าแหน่งทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ที่จะต้องปฏิบตัิงานใกล้ชดิ
เบื้องพระยุคลบาท และได้รบัความไว้วางพระราชหฤทยั สมควรก าหนดให้การพ้นจาก
ราชการของทหารผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษา
พระองค์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในพระองค์  
สมุหราชองครกัษ์ และรองสมุหราชองครกัษ์  จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี้  
 

พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัที ่๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔๙๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ระเบยีบขา้ราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บญัญตัใิหข้า้ราชการรฐัสภาสามญัผู้ใดเมื่ออายุ
ครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในสิน้ปีงบประมาณและทางราชการมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใหร้บัราชการ
ต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรอืหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวใน
ต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัเชี่ยวชาญหรอืระดบัทรงคุณวุฒิ หรอืต าแหน่งประเภท
ทัว่ไประดบัอาวุโสหรอืระดบัทกัษะพเิศษ จะใหร้บัราชการต่อไปอีกไม่เกนิสบิปีกไ็ดต้ามที่
ก าหนดไว้ในกฎ ก.ร. สมควรแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการรฐัสภาสามัญ 
ซึง่ด ารงต าแหน่งดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

๙๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๔ ก/หน้า ๔๔/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
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๒๔๙ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดอตัราและวธิกีารรบับ าเหน็จด ารงชพี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ ๒๔๙๔ และมาตรา ๔๗/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๙๒  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดหกสบิ วนันับแต่วนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวงก าหนดอตัราและวธิกีารรบับ าเหน็จด ารงชพี พ. ศ. ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ ๒๕๕๑ 

 

ขอ้ ๓  บ าเหน็จด ารงชพีให้จ่ายในอตัราสบิหา้เท่าของบ านาญรายเดอืนทีไ่ดร้บั
แต่ไม่เกนิหา้แสนบาท โดยใหม้สีทิธขิอรบับ าเหน็จด ารงชพีไดต้ามวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รบับ านาญซึ่งมอีายุต ่ากว่าหกสิบปี ให้มีสิทธขิอรบับ าเหน็จด ารงชพีได้ 
ไม่เกนิสองแสนบาท 

(๒) ผู้รบับ านาญซึ่งมอีายุตัง้แต่หกสบิห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินเจ็ดสบิปี ให้มสีทิธิ
ขอรบับ าเหน็จด ารงชพีไดไ้ม่เกนิสีแ่สนบาท แต่ถา้ผูร้บับ านาญนัน้ไดใ้ชส้ทิธติาม (๑) ไปแล้ว 
ให้ขอรบับ าเหน็จด ารงชพีได้ไม่เกินส่วนที่ยงัไม่ครบตามสิทธิของผู้นัน้ แต่รวมกนัแล้ว 
ไม่เกนิสีแ่สนบาท  

(๓) ผูร้บับ านาญซึง่มอีายุตัง้แต่เจด็สบิปีขึน้ไป ใหม้สีทิธิข์อรบับ าเหน็จด ารงชพี
ได้ไม่เกินห้าแสนบาท แต่ถ้าผู้รบับ านาญนัน้ได้ใช้สทิธติาม (๑) หรอื (๒) ไปไหนแล้ว  
ให้ขอรบับ าเหน็จด ารงชพีได้ไม่เกินส่วนที่ยงัไม่ครบตามสิทธิของผู้นัน้ แต่รวมกนัแล้ว 
ไม่เกนิหา้แสนบาท 

 

๙๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๘ ก/หน้า ๑/๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๒๕๐ 

ในกรณีที่ได้มกีารน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ในการประกัน
การกู้เงนิกับสถาบนัการเงนิไปแล้ว ให้จ่ายบ าเหน็จด ารงชีพแก่ผู้รบับ านาญตามสิทธ ิ
ที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจ านวนที่เหลือจากสิทธิในบ าเหน็จตกทอดที่น าไปเป็น
หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ 

 

ข้อ ๔  ในกรณีที่ผู้ร ับบ านาญหรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือ 
ตอ้งหาว่ากระท าความผดิวนิัยหรอือาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรบับ าเหน็จด ารงชพี
ไดเ้มื่อกรณีหรอืคดถีงึทีสุ่ดและมสีทิธริบับ านาญ 

 

ขอ้ ๕  การขอรบับ าเหน็จด ารงชีพของผู้รบับ านาญตามกฎส่วนก าหนดอตัรา
และวธิกีารรบับ าเหน็จด ารงชพี พ.ศ ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวงก าหนด
อตัราและวธิกีารรบับ าเหน็จด ารงชพี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ ๒๕๕๑ ทีไ่ดด้ าเนินการไวก้่อนวนัที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบัและยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นการขอรบับ าเหน็จ
ด ารงชพีตามกฎกระทรวงนี้ 

 

ข้อ ๖  ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ เมษายน พ. ศ. ๒๕๖๒ 

อภศิกัดิ ์ ตนัตวิรวงศ ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
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๒๕๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คอื โดยที่ค่าครองชพีภายใต้
เศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึ้นเป็นล าดบั ท าให้ผู้รบับ านาญได้รบัความ
เดือดร้อนในการด ารงชีพ สมควรปรบัปรุงอตัราบ าเหน็จด ารงชีพ เพื่อให้ผู้รบับ านาญ
ด ารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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๒๕๒ 

พระราชบญัญตั ิ

สงเคราะหข์า้ราชการผูไ้ดร้บัอนัตรายหรอืการป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏบิตัริาชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที ่๕๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการสงเคราะห์ขา้ราชการผูไ้ดร้บั
อนัตรายหรอืการป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏบิตัริาชการ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า  

และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ 

ผูไ้ดร้บัอนัตรายหรอืการป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏบิตัริาชการ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ ได้รบัอันตราย 

หรอืการป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏบิตัริาชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรบัราชการโดยได้รบัเงนิเดือนจากเงิน

งบประมาณประเภทเงนิเดอืน แต่ไม่รวมถงึขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

“รฐัมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลส่วน
ราชการทีไ่ม่สงักดักระทรวงหรอืทบวง 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๒๙ ก/หน้า ๑/๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 
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๒๕๓ 

มาตรา ๕  ข้าราชการผู้ใดได้รบัอนัตรายหรอืการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรอืถูกประทุษรา้ยเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที ่ใหผู้น้ัน้ไดร้บัการ
สงเคราะหต์ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

การขอรบัการสงเคราะห์ต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรบัรองตาม
ความหมายของกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กบัรายงานแสดงเหตุทีต่้อง
รบัอนัตรายหรอืการป่วยเจบ็หรอืถูกประทุษรา้ยนัน้ดว้ย 

 

มาตรา ๖  ขา้ราชการผูใ้ดไดร้บัอนัตรายหรอืการป่วยเจบ็ หรอืถูกประทุษรา้ย
อนัเกดิจากกรณีดงักล่าวในมาตรา ๕ มสีทิธไิดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยรฐับาลเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่าย 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบยีบที่
กระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๗  ในระหว่างที่ต้องรกัษาพยาบาล ถ้ารัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา
เห็นสมควรจะให้ข้าราชการผู้ได้รบัอนัตรายหรือการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนัน้ 

ได้ลาหยุดราชการเพื่ อรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ  

หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของข้าราชการก็ได้ และในระหว่างได้รบัอนุญาตให้ลา  
ใหข้า้ราชการผูน้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ 

ถา้ระหว่างทีต่้องรกัษาพยาบาล ขา้ราชการผูน้ัน้ต้องเกษียณอายุตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ก็ให้ผู้นัน้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยรัฐ  

เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายต่อไปจนกว่าการรกัษาจะถงึทีสุ่ด 

หลกัเกณฑ์และวธิีการเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาลจนกว่าการรกัษาจะถึงที่สุด 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๘  ถา้อนัตรายหรอืการป่วยเจบ็ หรอืการถูกประทุษรา้ยอนัเกดิจากกรณี
ดงักล่าวในมาตรา ๕ ท าให้ขา้ราชการผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรอืพิการ อนัเป็นเหตุ
จะต้องออกจากราชการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ หากรัฐมนตรี  
เจา้สงักดัพจิารณาเหน็ว่าขา้ราชการผูน้ัน้ยงัอาจปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอื่นใดทีเ่หมาะสมได้
และเมื่อขา้ราชการผูน้ัน้ประสงค์จะรบัราชการต่อไป รฐัมนตรเีจา้สงักดัจะสัง่ใหข้า้ราชการ
ผูน้ัน้ไปรบัราชการในต าแหน่งหน้าทีอ่ื่นกไ็ด ้
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๒๕๔ 

มาตรา ๙  ขา้ราชการซึ่งไดร้บัการสงเคราะห์ดงักล่าวในมาตรา ๘ ยงัไม่มสีทิธิ
รบับ านาญพเิศษ ถ้าต่อมาผู้นัน้ไดอ้อกจากราชการเมื่อใด ใหม้สีทิธไิด้รบับ านาญพเิศษ 
ดงันี้ 

(๑) ได้บ านาญพิเศษโดยค านวณตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่ใช้อยู่ และตามเงินเดือนที่ได้รบัในวันที่ได้รบัอันตราย  

หรอืการป่วยเจบ็หรอืถูกประทุษรา้ย โดยเงนิเดอืนให้มคีวามหมายอย่างเดยีวกบัค าว่า 
“เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย” ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(๒) ถา้ผูน้ัน้ออกจากราชการโดยมสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญปกตติามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่ใช้อยู่ในเวลาออกและผู้นัน้ขอรับบ านาญปกต ิ 
ใหค้ านวณบ านาญปกตติามสทิธนิัน้บวกเขา้กบับ านาญพเิศษใน (๑) ดว้ย เวน้แต่ถา้ผูน้ัน้
ออกจากราชการโดยไม่ไดร้บับ านาญปกตกิใ็หไ้ดร้บับ านาญพเิศษตาม (๑) แต่อย่างเดยีว 

(๓) ถ้าผูน้ัน้ออกจากราชการด้วยกรณีทีก่่อใหเ้กดิสทิธทิีจ่ะไดร้บับ านาญพเิศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการที่ใช้อยู่ในเวลาออก ให้ผูน้ัน้ได้รบัสทิธิ
ตามกฎหมายนัน้หรือบ านาญพิเศษตามความใน (๑) แล้วแต่บ านาญพิเศษรายใด 
จะมจี านวนมากกว่า 

 

มาตรา ๑๐  เมื่อขา้ราชการซึ่งได้รบัการสงเคราะห์ตามมาตรา ๘ ถึงแก่ความ
ตายใหจ้่ายเงนิเป็นบ าเหน็จตกทอดสามสบิเท่าของบ านาญพเิศษทีค่ านวณไดต้ามความ
ในมาตรา ๙ (๑) ใหแ้ก่บุคคลตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการบญัญตัไิว ้ 
ทัง้นี้ ใหน้ าบทบญัญตัวิ่าดว้ยการแบ่งส่วนบ าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ถ้าผู้นัน้ถึงแก่ความตายด้วยกรณีที่ก่อให้เกิดสิทธิได้รบับ านาญพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่ใช้อยู่ในเวลาตาย ก็ให้ทายาทได้รบัสทิธิ
ตามกฎหมายนัน้ หรอืบ านาญพิเศษตามความในมาตรา ๙ (๑) แล้วแต่บ านาญพิเศษ  

รายใดจะมจี านวนมากกว่า  ทัง้นี้ ให้น าบทบญัญัตวิ่าด้วยการแบ่งส่วนและเงื่อนไขการ
จ่ายบ านาญพเิศษในกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑  ในกรณีทีไ่ดร้บัการสงเคราะห์ดงักล่าวในมาตรา ๘ หลายครัง้โดย
ไม่ไดอ้อกจากราชการ เมื่อถงึเวลาต้องออกจากราชการใหค้ านวณบ านาญพเิศษทุกครัง้ 
และใหไ้ดร้บัการสงเคราะหค์รัง้ทีม่จี านวนเงนิสงูสุดแต่อย่างเดยีว 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรสงเครำะห ์

 
  

๒๕๕ 

มาตรา ๑๒  ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ พิการ หรือได้รับ
อนัตรายสาหสัเนื่องจากเหตุดงับญัญตัิไวใ้นมาตรา ๕ มสีทิธไิด้รบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน
เป็นกรณีพิเศษ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบ  

ว่าดว้ยการนัน้ 

 

มาตรา ๑๓  การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่
ข้าราชการซึ่งถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการเนื่องจากเหตุดังบัญญัติไว้ใน  

มาตรา ๕ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบว่าดว้ยการนัน้ 

 

มาตรา ๑๔ ๒  ข้าราชการผู้ ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๗  แห่ ง
พระราชบญัญตัิสงเคราะห์ข้าราชการผูไ้ดร้บัอนัตรายหรอืการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตัิ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เมื่อออกจากราชการ  

หรอืถงึแก่ความตายนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหข้า้ราชการผูน้ัน้หรอืทายาท
ไดร้บัสทิธติามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๕  ให้ผู้ซึ่งได้รบัหรือมีสิทธิได้รับเงินบ านาญเป็นรายเดือนตาม
พระราชบญัญตัิสงเคราะห์ขา้ราชการผู้ไดร้บัอนัตรายหรอืการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตัิ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ อยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาคงมสีทิธิ
ได้รบัเงนิบ านาญเป็นรายเดอืนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนดในพระราชบญัญัติ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  

พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อไปจนกว่าจะหมดสทิธ ิ

 

มาตรา ๑๖  ใหบ้รรดาระเบยีบที่ออกตามพระราชบญัญตัสิงเคราะห์ขา้ราชการ  

ผูไ้ดร้บัอนัตรายหรอืการป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏบิตัริาชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ข ัด  

หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้   ทั ้งนี้  จนกว่าจะได้มีการก าหนดระเบียบตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 

 

๒ ทายาทของขา้ราชการที่จะได้สทิธติามพระราชบญัญตันิี้ จะต้องปรากฏว่าขา้ราชการผูน้ัน้
ได้ถึงแก่กรรมเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ ซึ่งหมายความว่า การปฏิบัติราชการในหน้าที่นัน้  
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีการปฏิบัติราชการตามหน้าที่แล้วผลคือความตายเช่นนั ้น 
จะไม่เกดิขึน้เลย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๐/๒๕๐๑) 
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๒๕๖ 

มาตรา ๑๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๕๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
โดยก าหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการสงเคราะห์ และ
ก าหนดใหข้า้ราชการดงักล่าวซึง่ตอ้งเกษยีณอายุในระหวา่งรกัษาพยาบาล ใหม้สีทิธไิดร้บั
การรักษาพยาบาลโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจนกว่าการรักษาจะถึงที่สุด รวมทัง้
ก าหนดให้ทายาทของข้าราชการผู้ได้รบัอนัตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการซึ่ งต่อมาถึงแก่ความตาย ได้รับบ าเหน็ จตกทอดแทนบ านาญตกทอด   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๒๕๘ 

พระราชบญัญตั ิ

สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเนื่องจากการช่วยเหลอืราชการ 

การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหน้าทีม่นุษยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที ่๕๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ  

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 

และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  

การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหน้าทีม่นุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๒) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  
การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหน้าทีม่นุษยธรรม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๓) ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๕ ลงวนัที ่๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๔๑ ก/หน้า ๔๓/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
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๒๕๙ 

(๔) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  

การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหน้าทีม่นุษยธรรม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เงนิสงเคราะห”์ หมายความว่า เงนิชดเชยและเงนิด ารงชพี 

“เงนิชดเชย” หมายความว่า เงนิสงเคราะหท์ีจ่่ายเป็นเงนิกอ้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั
หรอืทายาท 

“เงินด ารงชีพ ” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่จ่ายเป็นรายเดือนให้แก่
ผูป้ระสบภยั 

“ทายาท” หมายความว่า 

(๑) บุตร และใหห้มายความรวมถงึบุตรซึง่ไดม้คี าพพิากษาของศาลว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดขีอให้รบัเด็กเป็นบุตรก่อนหรอืภายใน  
หนึ่งปีนับแต่วนัทีบ่ดิาตายหรอืนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึความตายของบดิา 

(๒) สามหีรอืภรรยา และ 

(๓) บดิามารดา หรอืบดิาหรอืมารดา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 

 

มาตรา ๕๒  ผู้ใดถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะหรือ
สมรรถภาพในการท างานของอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป หรือทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บ 
จนไม่สามารถใช้ก าลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะเหตุ ผู้นัน้ 
ไดก้ระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) ช่วยเหลอืราชการ 

(๒) ปฏบิตังิานของชาตติามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทางราชการ 

(๓) ปฏบิตักิารตามหน้าทีห่รอืช่วยเหลอืบุคคลอื่นตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด
หรอื 

 

๒ ค าว่า “ผู้ใด” ตามมาตรา ๕ หมายความรวมถึงข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย  
เมื่อผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที่ หากไดก้ระท าการ
ตามมาตราดังกล่าว ย่อมมีสิทธิได้รบัเงินชดเชย และในกรณีที่ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพ 
ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคญัยิง่ในการประกอบอาชีพหรอืในการด ารงชีพ  ก็ย่อมมสีทิธิได้รบัเงนิ
ด ารงชพีตามมาตรา ๘ ดว้ย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๒๘/๒๕๕๔) 
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๒๖๐ 

(๔) ปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการ
ปฏบิตักิารนัน้ไม่ขดักบัค าสัง่โดยชอบของเจา้พนักงาน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั ้นเป็นผู้ประสบภัย และให้ได้รบัเงนิชดเชย 
เว้นแต่การถูกประทุษร้าย หรือการได้รบัอันตรายหรือการป่วยเจ็บเกิดขึ้นจากความ
ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรอืจากความผดิของตนเอง 

 

มาตรา ๖๓  ในกรณีทีผู่ป้ระสบภยัถงึแก่ความตายเพราะเหตุไดก้ระท าการตาม
มาตรา ๕ ใหจ้่ายเงนิชดเชยแก่ทายาทตามหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอดตาม 
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่ถึงแก่ความตายโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๗  ในกรณีที่ผูป้ระสบภยัถงึแก่ความตายเพราะเหตุไดก้ระท าการตาม
มาตรา ๕ ใหจ้่ายเงนิช่วยเหลอืค่าจดัการศพแก่ทายาทซึ่งจดัการศพหรอืผูจ้ดัการศพของ
ผูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและอตัราทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๘๔  ในกรณีทีผู่ป้ระสบภยัตามมาตรา ๕ ต้องพกิารทุพพลภาพขนาดหนัก
จนเป็นอุปสรรคส าคญัยิง่ในการประกอบอาชพีหรอืในการด ารงชพี ใหไ้ด้รบัเงนิด ารงชพี
ดว้ย 

 

๓ ในการจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายตามมาตรา ๖ นัน้ ต้องอยู่
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐ ด้วย กล่าวคือ หากผู้ประสบภัยมีสิทธิได้ร ับเงินท าขวัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิท าขวญัข้าราชการและลูกจ้าง หรอืมสีทิธิได้รบัเงนิอื่นใดที่ทางราชการจ่ายให ้
ตามกฎหมายหรอืระเบียบอื่นในลกัษณะเดียวกนัด้วย ถ้าผูน้ัน้ได้รบัเงนิท าขวญัหรอืเงนิอื่นใดส าหรบั
เหตุการณ์เดยีวกนัไปแล้ว ทายาทย่อมไม่มสีทิธทิี่จะได้รบัเงนิชดเชยตามพระราชบญัญตัินี้  เวน้แต่การ
ได้รบัเงนิดงักล่าวมจี านวนต ่ากว่าเงนิชดเชยที่มสีทิธไิด้รบั ก็ใหม้สีทิธไิด้รบัเงนิชดเชยเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๒๘/๒๕๕๔) 

๔ ค าว่า “ผู้ใด” ตามมาตรา ๕ หมายความรวมถึงข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัด้วย  
เมื่อผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที่ หากไดก้ระท าการ
ตามมาตราดังกล่าว ย่อมมีสิทธิได้รบัเงินชดเชย และในกรณีที่ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพ 
ขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคญัยิง่ในการประกอบอาชีพหรอืในการด ารงชีพ ก็ย่อมมสีทิธิได้รบัเงนิ
ด ารงชพีตามมาตรา ๘ ดว้ย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๒๘/๒๕๕๔) 

การจ่ายเงนิด ารงชพีใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัตามมาตรา ๘ ต้องพจิารณาประกอบกบัมาตรา ๑๑ 
และในกรณีทายาทของผูป้ระสบภยัซึง่รบัเงนิด ารงชพีอยู่และต่อมาผูป้ระสบภยัถงึแก่ความตาย ทายาท 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๒๖๑ 

ลกัษณะของความพกิารทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคญัยิง่ในการ
ประกอบอาชพีหรอืในการด ารงชพีตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๙  ผูป้ระสบภยัมสีทิธไิดร้บัค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลจากรฐั
ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และอตัราทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด  ทัง้นี้ ไม่ว่าผูป้ระสบภยั 
จะมสีทิธไิดร้บัเงนิสงเคราะห์หรอืไม่กต็าม 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยผู้ใดได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจาก
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั ้นได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รกัษาพยาบาลส าหรบัผู้นัน้จากหน่วยงานอื่นของรฐัแล้ว ผู้นัน้ไม่มสีทิธไิด้รบัค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รกัษาพยาบาลทีไ่ดร้บันัน้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลทีม่สีทิธไิดร้บัตาม
พระราชบญัญตันิี้กใ็หม้สีทิธไิดร้บัค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเฉพาะส่วนทีข่าดอยู่ 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับเงินท าขวัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินท าขวญัข้าราชการและลูกจ้าง หรอืมีสทิธิได้รบัเงนิอื่นใด  
ทีท่างราชการจ่ายใหต้ามกฎหมายหรอืระเบยีบอื่นในลกัษณะเดยีวกนัดว้ย ถา้ผูน้ัน้ได้รบั
เงินท าขวญัหรอืเงนิอื่นใดส าหรบัเหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว ให้ผู้นัน้เ ป็นอนัหมดสิทธ ิ
ที่จะได้รบัเงนิชดเชยตามพระราชบญัญตัินี้ เว้นแต่การได้รบัเงนิท าขวญั หรอืเงนิอื่นใด 
ที่ได้รบันัน้มจี านวนต ่ากว่าเงนิชดเชยที่มสีทิธจิะได้รบัตามพระราชบญัญัตินี้ก็ให้มสีทิธิ
ไดร้บัเงนิชดเชยเฉพาะส่วนทีข่าดอยู่ 

 

มาตรา ๑๑  ในกรณีทีผู่ป้ระสบภยัมสีทิธไิดร้บัเงนิเลี้ยงชพีตามกฎหมายว่าดว้ย
การสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเนื่องในการรบ หรอืมสีทิธไิด้รบับ านาญพิเศษตามกฎหมาย  
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรอืมสีิทธิได้รบัเงนิอื่นใดที่ทางราชการจ่ายให้ตาม
กฎหมายหรอืระเบยีบอื่นในลกัษณะเดยีวกนัดว้ย ถา้ผูน้ัน้ไดร้บัเงนิเลี้ยงชพีบ านาญพเิศษ 
หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจ่ายให้ส าหรบัเหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว ให้ผู้นัน้เป็นอัน  
หมดสิทธิที่จะได้รบัเงินด ารงชีพตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การได้รบัเงินเลี้ยงชีพ 
บ านาญพเิศษหรอืเงนิอื่นใดทีไ่ดร้บันัน้มจี านวนต ่ากว่าเงนิด ารงชพีที่มสีทิธจิะไดร้บัตาม
พระราชบญัญตันิี้กใ็หม้สีทิธไิดร้บัเงนิด ารงชพีเฉพาะส่วนทีข่าดอยู่ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๔) 
ผูป้ระสบภยัจะไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิด ารงชพีต่อไป เพราะเงนิดงักล่าวประสงค์จะจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัที ่
พิการทุพพลภาพขนาดหนักเป็นการเฉพาะเจาะจง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่ 
๑๐๒๘/๒๕๕๔) 
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๒๖๒ 

มาตรา ๑๒  การขอรบัเงนิสงเคราะห์ต้องกระท าภายในระยะเวลาสองปีนับแต่
วนัทีผู่ม้สีทิธไิดท้ราบถงึสทิธขิองตน 

การยื่นค าขอรบัเงนิสงเคราะห์และแบบค าขอรบัเงนิสงเคราะห์ ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๑๓  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
ผู้แทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นกรรมการ และใหอ้ธบิดกีรมบญัชกีลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้ขา้ราชการในกรมบญัชกีลางเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) พจิารณาพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นว่าบุคคลใดจะพงึมีสทิธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์

ตามพระราชบญัญตันิี้หรอืไม่ 
(๒) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิสงเคราะหต์ามพระราชบญัญตันิี้ 
(๓) ก าหนดระเบยีบและวธิปีฏบิตัอิื่น ๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

 

มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้  
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส าหรบัการ
ประชุมคราวนัน้ 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ้

ใหน้ ามาตรา ๑๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๗  การจ่ายเงนิสงเคราะห์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและอตัรา
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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๒๖๓ 

มาตรา ๑๘  การด าเนินการเพื่อใหม้กีารจ่ายเงนิสงเคราะหใ์หก้ระท าใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอรบัเงนิสงเคราะห์ ในกรณีจ าเป็นอาจขยายเวลา 
ไดไ้ม่เกนิหกสบิวนั 

การพิจารณาค าขอรบัเงินสงเคราะห์และการขยายระยะเวลาการด าเนินการ
จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หเ้ป็นไปตามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

มาตรา ๑๙  ให้ผู้ซึ่งได้รบัเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือนตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ 
การปฏบิตัิตามหน้าทีม่นุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยู่ในวนัที่พระราชบญัญตัินี้ประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา ยงัคงได้รบัเงนิสงเคราะห์เป็นรายเดอืนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่ องจากการช่วยเหลือราชการ  
การปฏิบตัิงานของชาติ หรอืการปฏิบตัิตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยู่ต่อไป
จนกว่าจะหมดสทิธ ิ

 

มาตรา ๒๐  ให้ผู้ซึ่งมสีทิธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์ตามพระราชบญัญตัิสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลอืราชการ การปฏบิตัิงานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติาม
หน้าทีม่นุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ อยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
แต่ยงัมิได้รบัเงนิสงเคราะห์ คงมสีิทธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่ องจากการช่วยเหลือราชการ  
การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติามหน้าทีม่นุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

มาตรา ๒๑  ผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน 
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ งได้เข้ารับการ
รกัษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในของสถานพยาบาลอยู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ 
ใช้บังคับและสถานพยาบาลนัน้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลคาบ
เกี่ยวกับวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ได้รบัค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๒  ให้บรรดาระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาต ิหรอืการปฏบิตัติาม
หน้าทีม่นุษยธรรม ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
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๒๖๔ 

คงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ จนกว่าจะไดม้กีารออก
กฎกระทรวงหรอืระเบยีบตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๓  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงและระเบยีบเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั ้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๖๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ 

การปฏบิตัติามหน้าทีม่นุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใ้ชบ้งัคับมาเป็นเวลานาน บทบญัญตั ิ
บางประการไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั สมควรปรบัปรุงบทบญัญตัิเกี่ยวกบั
เงนิสงเคราะหท์ีจ่่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัเนื่องจากการช่วยเหลอืราชการ การปฏบิตังิานของชาต ิ
หรอืการปฏิบตัิตามหน้าที่มนุษยธรรม โดยก าหนดให้ผู้ประสบภัยซึ่งสูญเสียอวยัวะอื่น ๆ 
นอกจากแขน ขา หูหนวกทัง้สองข้าง หรือตาบอดได้รบัการสงเคราะห์ และในกรณีที่
ผู้ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคญัยิง่ในการประกอบ
อาชพีหรอืการด ารงชพี สมควรใหไ้ดร้บัเงนิด ารงชพีเป็นรายเดอืนดว้ย นอกจากนี้สมควร
ปรบัปรุงบทบญัญตัเิกีย่วกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเพื่อให้
ประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างแทจ้รงิ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี 



๒๖๖ 

ค ำอธิบำย 

บตัรประจ ำตวั เคร่ืองหมำย และเคร่ืองแบบเจำ้หน้ำท่ีของรฐั 

 

บุคลากรภาครฐัเป็นผู้ด าเนินการแทนรัฐโดยการใช้อ านาจตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เพื่อกระท าการต่าง ๆ ในบางกรณีอาจเป็นการกระทบสิทธิของประชาชน 
ดงันัน้ จึงต้องมีเอกสารหรือสัญลกัษณ์เพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าหน้าที่รฐั ให้มีความ
แตกต่างจากเอกชนทัว่ไป โดยมีกฎหมายก าหนดคุ้มครองมิให้เอกชนน าเอกสาร 
หรอืสญัลกัษณ์เหล่านัน้มาใช้ได้ ซึ่งได้แก่ บตัรประจ าตวั เครื่องหมาย และเครื่องแบบ
เจา้หน้าทีข่องรฐั 

๑. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั เป็นเอกสารราชการประเภทหนึ่งเพื่อใช้
ยนืยนัความเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัของบุคคลนัน้ โดยอ านาจในการออกบตัรและรูปแบบ
ของบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่ อาจมกี าหนดไวท้ัง้ทีเ่ป็นกฎหมายกลาง คอื บตัรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  
หรอืบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญัติเครื่องแบบและบตัร
ประจ าตวัเจา้หน้าทีก่รุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ หรอืในบางกรณีไดม้กีารก าหนดไวใ้น
กฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น บตัรประจ าตวัผูต้รวจการตามพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นตน้ 

๒. เครื่องหมายราชการ เป็นสญัลกัษณ์เฉพาะทีแ่สดงถึงงานในราชการ โดยมี
กฎหมายคุ้มครองมิให้เอกชนน าเครื่องหมายราชการเหล่านี้ไปใช้  ทัง้นี้ เครื่องหมาย
ราชการอาจแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื 

๒ .๑  เค รื่ อ งห ม าย ราชก ารกลาง  คือ สัญ ลักษ ณ์ รูป  “ครุฑ ” ต าม
พระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห ์พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมคีวามหมายถึงพระราชบลัลงัก์
และตราประจ าแผ่นดนิของไทย  ทัง้นี้ ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถใชส้ญัลกัษณ์รูปครุฑ
เป็นเครื่องหมายราชการได้ โดยมนีัยว่าเป็นงานภายใต้พระมหากษตัรยิ์ โดยอาจใชเ้ป็น
ตราประทบับนหวัจดหมายราชการ หรอืในเอกสารราชการ เป็นตน้ 

๒.๒ เครื่องหมายราชการเฉพาะของแต่ละส่วนราชการ ตามพระราชบญัญตัิ
เครื่องหมายราชการ พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ก าหนดขึ้นไว้ในราชการ  
มลีกัษณะบ่งเฉพาะและอาจเหน็ไดว้่าเป็นเครื่องหมายของหน่วยราชการหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

๓. เครื่องแบบเจา้หน้าทีข่องรฐั เป็นเครื่องแต่งกายทีก่ าหนดใหเ้ฉพาะเจา้หน้าที่
ของรฐัเท่านัน้ทีม่สีทิธสิวมใส่ได้  ทัง้นี้ เครื่องแบบเจา้หน้าที่จะมรีูปแบบทีแ่ตกต่างกนัไป
ตามต าแหน่งและส่วนงาน ไดแ้ก่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91
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๒๖๗ 

 

๓.๑ เครื่องแบบเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร 

(๑) เครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายพลเรอืน ตามพระราชบญัญตัเิครื่องแบบ
ขา้ราชการฝ่ายพลเรอืน พุทธศกัราช ๒๔๗๘ 

(๒) เครื่องแบบทหาร 

(๒.๑) เครื่องแบบทหาร ตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
พ.ศ. ๒๔๗๗ 

(๒.๒) เครื่องแบบผู้บังคบับัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารกัษา
ดนิแดน ตามพระราชบญัญัติยศและเครื่องแบบผู้บงัคบับญัชาและเจ้าหน้าที่กองอาสา
รกัษาดนิแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๓) เครื่องแบบเจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ 

(๓.๑) เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(๓.๒) เครื่องแบบเจา้หน้าทีก่รุงเทพมหานคร ตามพระราชบญัญตัิ
เครื่องแบบและบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีก่รุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๓.๒ เครื่องแบบเจา้หน้าทีฝ่่ายนิตบิญัญตั ิ

(๑) เครื่องแบบสมาชกิรฐัสภา ตามพระราชบญัญตัเิครื่องแบบสมาชกิ
รฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๒) เครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา ตามพระราชบญัญตัเิครื่องแบบ
ขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๓) เครื่องแบบต ารวจรฐัสภา ตามพระราชบญัญตัเิครื่องแบบต ารวจ
รฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓.๓ เครื่องแบบเจา้หน้าทีฝ่่ายตุลาการ 

(๑) เครื่องแบบตุลาการศาลยุตธิรรม  
(๑.๑) เครื่องแบบตุลาการ ตามพระราชบญัญตัเิสือ้ครุยขา้ราชการ

ตุลาการและดะโต๊ะยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๑.๒) เครื่องแบบดะโต๊ะยุติธรรม ตามพระราชบญัญัติเสื้อครุย
ขา้ราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๑.๓) เครื่องแบบผู้พพิากษาสมทบ พระราชบญัญัติเครื่องแบบ 
ผูพ้พิากษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๒) เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๒๖๘ 

 

๓.๔ เครื่องแบบเจา้หน้าทีอ่ื่น 

(๑) เครื่องแบบกรรมการสภาวฒันธรรมแหง่ชาต ิตามพระราชบญัญตัิ
วฒันธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๒) เครื่องแบบกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๓) เสื้อครุยเนติบัณฑิต ตามพระราชบัญญัติเสื้อครุยเนติบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๔๗๙ 
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๒๖๙ 

พระราชบญัญตั ิ

บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภบิาล และพนักงานองคก์ารของรฐั 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า  
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตับิตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่
ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่ว ันถัดจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน
สุขาภบิาล และพนักงานองคก์ารของรฐั พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๒) พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน
สุขาภบิาล และพนักงานองคก์ารของรฐั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๓) พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน
สุขาภบิาล และพนักงานองคก์ารของรฐั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(๔) พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน
สุขาภบิาล และพนักงานองคก์ารของรฐั (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๓๔ ก/หน้า ๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
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๒๗๐ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เจา้หน้าทีข่องรฐั” หมายความว่า 

(๑) ขา้ราชการการเมอืงตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการการเมอืง 

(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

(๓) ขา้ราชการครตูามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการครู 
(๔) ขา้ราชการต ารวจตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการต ารวจ 

(๕) ขา้ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการทหาร 

(๖) ขา้ราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 

(๗) ขา้ราชการฝ่ายรฐัสภาตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา 

(๘) ขา้ราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

(๙) ขา้ราชการพลเรอืนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

(๑๐) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั 

(๑๑) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวุฒสิภา 

(๑๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล 
กฎหมายว่าดว้ยสภาต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล และกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
บรหิารราชการเมอืงพทัยา 

(๑๓) ขา้ราชการหรอืพนักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กฎหมายว่าดว้ยเทศบาล กฎหมายว่าดว้ยสุขาภบิาล 
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล และกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
บรหิารราชการเมอืงพทัยา 

(๑๔) ก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านัน และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 

(๑๕)๒ เจา้หน้าทีห่รอืพนักงานของรฐัวสิาหกจิ องค์การของรฐั หรอืองค์การมหาชน
ทีต่ัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา 

 

๒ รฐัวสิาหกิจแปลงสภาพเป็นบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชน จ ากดั ตามพระราชบัญญัต ิ
ทุนรฐัวสิาหกจิฯ ต้องด าเนินการตามกฎหมายแพ่งหรอืกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรฐัวสิาหกจิจงึเป็นลูกจ้างของบรษิทั มใิช่ “เจ้าหน้าที่ของรฐั” ตามมาตรา ๔ (๑๕) ที่จะมี
บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐัได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๘/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๒๗๑ 

(๑๖)๓ ข้าราชการ พนักงาน หรอืเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาก าหนด 
ใหเ้ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัตามพระราชบญัญตันิี้ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร ับบ าเหน็จบ านาญ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งออกจากราชการหรอืพ้นจากต าแหน่งโดยมสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืกฎหมายอื่นใดอนัเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญ 
ของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 

มาตรา ๕๔  ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัมบีตัรประจ าตวัส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

เจา้หน้าทีข่องรฐัผูร้บับ าเหน็จบ านาญมสีทิธขิอมบีตัรประจ าตวัส าหรบัเจา้หน้าที่
ของรฐัผูร้บับ าเหน็จบ านาญได ้และใหห้น่วยงานเจา้สงักดัออกบตัรประจ าตวัดงักล่าวให ้

การขอมบีตัรประจ าตวั การออกบตัรประจ าตวั และลกัษณะของบตัรประจ าตวั
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖  ใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้ เป็นผูอ้อกบตัรประจ าตวัส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

(๑) นายกรฐัมนตร ีส าหรบัต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบขา้ราชการการเมอืงทุกต าแหน่ง นอกจากทีร่ะบุใหบุ้คคลอื่นเป็นผูอ้อกบตัร 

(๒) รฐัมนตรเีจา้สงักดั ส าหรบัต าแหน่งปลดักระทรวง ปลดัทบวง หรือหวัหน้า
ส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า ที่ปรกึษารฐัมนตรี เลขานุการรฐัมนตรวี่าการ

 

๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรฐัมีอ านาจออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัให้แก่ชาว
ต่างประเทศซึ่งบรรจุเป็นพนักงานของมหาวทิยาลยัโดยระบุเลขที่หนังสอืเดนิทางและสญัชาตแิทนเลข
ประจ าตัวประชาชนเพื่อเป็นการอ้างอิงผู้ถือบัตรได้ ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ก าหนดไว ้ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖/๒๕๔๘) 

การออกบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรฐัแก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่
ปฏิบตัิหน้าที่ในมหาวทิยาลยักรุงเทพมหานครเป็นอ านาจของอธิบดีในฐานะที่เป็นหวัหน้าหน่วยงาน 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๒/๒๕๕๔) 

๔ การมบีตัรประจ าตวัพรอ้มด้วยรูปถ่ายนัน้ก็เพื่อที่จะแสดงใหรู้ว้่าผูถ้อืบตัรเป็นใครในเวลาที่
ออกบตัร มใิช่จะแสดงให้รู้ว่าผู้ถือบตัรเคยเป็นอะไรมาแล้ว พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
จะต้องใช้รูปถ่ายซึ่งแต่งเครื่องแบบปัจจุบันของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๓/๒๔๙๙) 
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๒๗๒ 

กระทรวงผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวง เลขานุการรฐัมนตรวี่าการทบวง และ
ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการทบวง 

(๓) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมหรอืผูซ้ึง่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม
มอบหมาย ส าหรบัต าแหน่งขา้ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการทหาร 

(๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง ส าหรับต าแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกระทรวงหรือทบวง ต าแหน่งอื่น 
ทุกต าแหน่งในส านักงานปลดักระทรวงหรอืส านักงานปลดัทบวง และต าแหน่งผู้ว่าการ 
ผู้อ านวยการ หรือผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรฐัวิสาหกิจ องค์การของรฐั
หรือองค์การมหาชนที่อยู่ในสงักัดหรือก ากับดูแลของกระทรวงหรือทบวงนัน้  

(๕) อธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการของส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรม ส าหรบั
ต าแหน่งอื่นทุกต าแหน่งในกรมหรอืส่วนราชการนัน้ 

(๖) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรบัต าแหน่งขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
ระดบั ๑๑ 

(๗) ปลดักรุงเทพมหานคร ส าหรบัต าแหน่งขา้ราชการกรุงเทพมหานครตัง้แต่
ระดบั ๑๐ ลงมา 

(๘) ประธานรฐัสภา ส าหรบัต าแหน่งประธานรฐัสภา รองประธานรฐัสภา และ
ขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงในรฐัสภา 

(๙) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส าหรบัต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 
และขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงในสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๑๐) ประธานวุฒิสภา ส าหรบัต าแหน่งประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา 
สมาชกิวุฒสิภา เลขาธกิารวุฒสิภา และขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงในวุฒสิภา 

(๑๑) เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ส าหรบัต าแหน่งข้าราชการรฐัสภาสามัญ 
ในส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๑๒) เลขาธกิารวุฒสิภา ส าหรบัต าแหน่งขา้ราชการรฐัสภาสามญัในส านักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภา 

(๑๓) ประธานศาลฎกีา ส าหรบัต าแหน่งขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 

(๑๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับต าแหน่งที่ต ่ ากว่าผู้ ว่าราชการจังหวัด 
ในราชการส่วนภูมภิาคที่สงักัดจงัหวดันัน้ และต าแหน่งสมาชกิสภาท้องถิ่นและหรอื
ผู ้บรหิารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วย
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๒๗๓ 

เทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
เมอืงพทัยา 

(๑๕) นายอ าเภอ ส าหรบัต าแหน่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิ่นตาม
กฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านัน และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 

(๑๖) ผู้บรหิารสูงสุดขององค์กรปกครองท้องถิ่น ส าหรบัต าแหน่งข้าราชการ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานเมอืงพทัยา 

(๑๗) ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ หรือผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั หรอืองค์การมหาชน ส าหรบัต าแหน่งเจา้หน้าทีห่รอืพนักงาน
ในหน่วยงานนัน้ 

 

มาตรา ๗  พระราชกฤษฎกีาก าหนดเจา้หน้าทีข่องรฐัทีอ่อกตามบทนิยามค าว่า
“เจา้หน้าทีข่องรฐั” ในมาตรา ๔ ใหก้ าหนดผูม้อี านาจออกบตัรประจ าตวัไวด้ว้ย 

 

มาตรา ๘  บตัรประจ าตัวซึ่งออกตามพระราชบญัญัตินี้ให้ใช้ได้หกปีนับแต่
วนัออกบตัร เว้นแต่บตัรประจ าตวัส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรฐัที่มวีาระการด ารงต าแหน่ง
น้อยกว่าหกปีใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัทีผู่ถ้ือบตัรครบวาระการด ารงต าแหน่ง และบตัรประจ าตวั
ส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัผู้รบับ าเหน็จบ านาญทีใ่ชไ้ด้ในวนัที่ผูถ้อืบตัรมอีายุครบเจด็สบิปี
บรบิูรณ์ใหค้งใชไ้ดต้ลอดชวีติ 

 

มาตรา ๙  ในกรณีที่บตัรประจ าตวัจะหมดอายุ ผู้ถือบตัรต้องขอมบีตัรภายใน
สามสบิวนัก่อนวนัทีบ่ตัรนัน้หมดอายุ 

ในกรณีทีบ่ตัรหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคญั ผูถ้อืบตัรตอ้งขอมบีตัรใหม่ 
หรอืขอเปลี่ยนบตัร แล้วแต่กรณี ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่บตัรนัน้หาย ถูกท าลาย 
หรอืช ารุด 

ในกรณีที่ผู้ถอืบตัรเปลี่ยนชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืชื่อตวัและชื่อสกุล ผู้ถือบตัรต้อง
ขอเปลี่ยนบตัรภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัอนุญาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตวั ชื่อสกุล หรอื
ชื่อตวัและชื่อสกุล แลว้แต่กรณี 
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๒๗๔ 

มาตรา ๑๐๕  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บับตัรประจ าตวัตามพระราชบญัญตันิี้
ออกจากราชการหรอืพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นอนัหมดสทิธทิีจ่ะใชบ้ตัรประจ าตวันัน้ต่อไป 

ในกรณีที่ผูถ้ือบตัรประจ าตวัไดเ้ลื่อนยศ เลื่อนชัน้ เลื่อนระดบั เปลี่ยนต าแหน่ง 
หรอืยา้ยสงักดั ใหผู้น้ัน้ขอบตัรประจ าตวัใหม่ตามยศ ชัน้ ระดบั ต าแหน่ง หรอืสงักดัใหม่นัน้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วนัเลื่อนยศ เลื่อนชัน้ เลื่อนระดับ เปลี่ยนต าแหน่ง หรอืย้าย
สงักดั๖ 

 

มาตรา ๑๑  ถ้าผูถ้อืบตัรประจ าตวัส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัผูร้บับ าเหน็จบ านาญ
ผู้ใดได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผดิ 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรอืยนิยอมให้ผู้อื่นน าบัตรประจ าตวันัน้ไปใช้ในทางทุจรติ 
ใหเ้ป็นอนัหมดสทิธทิีจ่ะใชบ้ตัรประจ าตวันัน้ต่อไป 

 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบับ าเหน็จ
บ านาญ ใชห้รอืแสดงบตัรประจ าตวัว่าตนเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัผูร้บั
บ าเหน็จบ านาญ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หกเดอืนถึงห้าปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบาท  
ถงึหนึ่งแสนบาท 

 

มาตรา ๑๓  บรรดาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรประจ าตวัขา้ราชการการเมอืง 
บตัรประจ าตวัขา้ราชการกรุงเทพมหานคร บตัรประจ าตวัพนักงานเทศบาล บตัรประจ าตวั
พนักงานสุขาภบิาล บตัรประจ าตวัพนักงานองคก์ารของรฐั และบตัรประจ าตวัขา้ราชการ
บ าเหน็จบ านาญ ทีไ่ดอ้อกก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหค้งใชไ้ดต้่อไปจนถงึวนัที่
บตัรนัน้หมดอายุ 

 

 

๕ ขา้ราชการซึ่งถูกสัง่พกัราชการยงัมสีทิธขิอบตัรประจ าตวัขา้ราชการ เพราะยงัคงมสีถานะ
เป็นข้าราชการอยู่  เนื่ องจากการถูกสัง่พักราชการไม่ท าให้ข้าราชการผู้นัน้ต้องออกจากราชการ  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๘/๒๕๒๔) 

๖ การเปลี่ยนต าแหน่งตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มผีลให้
ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งของข้าราชการเปลี่ยนไปโดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่รบัผิดชอบ 
กรณีจงึมใิช่การเปลี่ยนต าแหน่งตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคสองของมาตรา ๑๐ ทีข่า้ราชการพลเรอืนสามญั
มหีน้าที่ต้องด าเนินการขอมบีตัรประจ าตวัใหม่ภายในสามสิบวนัแต่อย่างใด (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๐/๒๕๕๒) 
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๒๗๕ 

มาตรา ๑๔  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภบิาล และพนักงานองคก์ารของรฐัทีใ่ชบ้งัคบั
อยู่ในวนัที่พระราชบญัญตัินี ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บงัคบัได้ต่อไป 
เท ่าที ่ไม ่ข ัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบญัญัตินี้  

 

มาตรา ๑๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้อี านาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๗๖ 

หมายเหตุ  :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล  
และพนักงานองค์การของรฐั พ.ศ. ๒๔๙๘ ใช้บังคบัมาเป็นเวลานาน และมีบทบญัญัต ิ
ที่ยังไม่ครอบคลุมถึงการออกบัตรประจ าตัวของเจ้าหน้าที่ของรฐับางประเภท ที่ได้มี
กฎหมายบญัญตั ิขึ ้นมาในภายหลงั ประกอบกบั เป็นการสมควรให ้ม กีารออก  
บตัรประจ าต วั ให ้แก ่ผู ้เกษ ียณอาย ุของราชการส ่วนท ้องถิ ่น เพื ่อ ใช ้แสดงตน   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี้  
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๒๗๗ 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบญัญตับิตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒๗ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญตัิ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในการขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัท าค าขอ 
มบีตัรประจ าตวัยื่นต่อบุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  
ให้ยื่นค าขอต่อนายกรัฐมนตรี เว้นแต่ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวง เลขานุการรฐัมนตรวี่าการทบวง และ
ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการทบวง ใหย้ื่นค าขอต่อรฐัมนตรเีจา้สงักดั 

(๒) ประธานรฐัสภา รองประธานรฐัสภา และขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงใน
รฐัสภา ใหย้ื่นค าขอต่อประธานรฐัสภา 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร และขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร  
ใหย้ื่นค าขอต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ประธานวุฒสิภา รองประธานวุฒสิภา สมาชิกวุฒสิภา เลขาธกิารวุฒสิภา และ
ขา้ราชการรฐัสภา ฝ่ายการเมอืงในวุฒสิภา ใหย้ื่นค าขอต่อประธานวุฒสิภา 

ประธานศาลฎกีา ใหย้ื่นค าขอต่อประธานศาลฎกีา 

(๓) ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ขา้ราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการครู ขา้ราชการ
ต ารวจตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการต ารวจ ขา้ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบยีบขา้ราชการทหาร ขา้ราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการฝ่ายรฐัสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา 
ขา้ราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ขา้ราชการ 
พลเรอืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการพลเรอืนใน
มหาวทิยาลยัตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั ใหย้ื่นค าขอ
ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

 

๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๑๓ ก/หน้า ๑/๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๒๗๘ 

(๔) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั กฎหมายว่าดว้ยเทศบาล และกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบรหิารราชการ
เมอืงพทัยา ใหย้ื่นค าขอต่อผูว้่าราชการจงัหวดั 

(๕) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล 
และองค์การบรหิารส่วนต าบล ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านัน และ
ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น ใหย้ื่นค าขอต่อนายอ าเภอหรอืปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจ ากิง่อ าเภอ 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรุงเทพมหานคร ส าหรบัก านัน ผูใ้หญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวตัรก านัน และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น ใหย้ื่นต่อผูอ้ านวยการเขต 

(๖) ขา้ราชการหรอืพนักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามกฎหมายว่าดว้ย
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
ใหย้ื่นค าขอต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

(๗) ผูว้่าการ ผูอ้ านวยการ หรอืผูบ้รหิารสงูสุดทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นของรฐัวสิาหกจิ 
องคก์ารของรฐั หรอืองค์การมหาชนทีอ่ยู่ในสงักดัหรอืก ากบัดูแลของกระทรวงหรอืทบวง 
ใหย้ื่นค าขอต่อปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวงนัน้ 

(๘) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือองค์การ
มหาชน ทีต่ัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎีกา ใหย้ื่นค าขอต่อผูบ้งัคบับญัชา
เหนือตน 

(๙) ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อื่น ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาก าหนด 
ใหเ้ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัตามมาตรา ๔ (๑๖) ใหย้ื่นค าขอต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับค าขอตาม (๓) (๖) (๘) หรือ (๙) เสนอค าขอไป
ตามล าดบัชัน้จนถงึผูอ้อกบตัรประจ าตวั ตามมาตรา ๖ หรอืมาตรา ๗ แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๒  เจา้หน้าทีข่องรฐัผูร้บับ าเหน็จบ านาญผู้ใดประสงคจ์ะขอมบีตัรประจ าตวั 
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูร้บับ าเหน็จบ านาญ ใหท้ าค าขอยื่นต่อหวัหน้าหน่วยงานเจา้สงักดั หรอื
จะยื่นต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัในจงัหวดัทีต่นขอรบับ าเหน็จบ านาญกไ็ด้ 

ในกรณีที่ผู้ท าค าขอตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบับ าเหน็จบ านาญ  
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมอืง ให้ท าค าขอยื่นต่อเลขาธกิารนายกรฐัมนตรหีรอืจะยื่นต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ในจงัหวดัทีต่นขอรบับ าเหน็จบ านาญกไ็ด ้
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๒๗๙ 

การยื่นค าขอมบีตัรประจ าตวัตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ใหย้ื่นค าขอได้ตัง้แต่
วนัทีอ่อกจากราชการหรอืพน้จากต าแหน่งเป็นตน้ไป 

ให้ผู้บงัคบับญัชาเจ้าสงักดั เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ซึ่งไดร้บัค าขอตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ตรวจสอบว่าผูท้ าค าขอเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั
ซึ่งออกจากราชการหรอืพ้นจากต าแหน่งโดยมสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืกฎหมายอื่นใดอนัเกี่ยวกบับ าเหน็จบ านาญเจา้หน้าที่
ของรฐัหรอืไม่ หากปรากฏว่าเป็นผู้มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญดงักล่าว กใ็หเ้สนอค าขอ
ต่อไปยงัหน่วยงานเจา้สงักดั 

 

ข้อ ๓   ค าขอมีบัตรประจ าตัวตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ ใช้แบบ บ .จ.๑  
ทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

ส าหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม แบบค าขอในการขอมีบัตร
ประจ าตวั ใหเ้ป็นไปตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

 

ข้อ ๔  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร ับบ าเหน็จ
บ านาญใหม้ ี๒ ชนิด ดงันี้ 

(๑) บตัรประจ าตวัที่ไม่ไดอ้อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ ท าดว้ยกระดาษแขง็ สขีาว 
และมขีนาดและลกัษณะ ดงันี้ 

(ก) บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั ใหเ้ป็นไปตามแบบที ่๑ ก ทา้ยกฎกระทรวง 

(ข) บตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบับ าเหน็จบ านาญ ให้เป็นไปตาม
แบบที ่๒ ก ทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

การขอมีบัตรประจ าตัวตาม (๑) ให้แนบรูปถ่ ายจ านวนสองใบพร้อมค าขอ  
โดยรปูถ่ายดงักล่าวใหใ้ชร้ปูถ่ายทีถ่่ายไวไ้ม่เกนิหกเดอืนก่อนวนัยื่นค าขอมบีตัรประจ าตวั 
ขนาด ๒.๕ × ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งต ัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข ้ม 
แต่งเครื่องแบบปฏิบตัิราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งตน
สงักดั ชุดสากล หรอืชุดไทยพระราชทาน เว้นแต่ขา้ราชการในสงักดักระทรวงกลาโหม 
รปูถ่ายใหเ้ป็นไปตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

(๒) บัตรประจ าตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท าด้วยพลาสติกสีเทาเงิน 
ดา้นหน้ามแีถบแม่เหล็ก ดา้นหลงัมลีายปูพื้นรูปครุฑ ขนาด ๑ เซนติเมตร สเีทาด าเขม้
กว่าพืน้บตัรเลก็น้อย เพื่อใหต้วัอกัษรในรายการบตัรชดัเจน และมขีนาดและลกัษณะ ดงันี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๒๘๐ 

(ก ) บัต รป ระจ าตัว เจ้าห น้ าที่ ข องรัฐ  ให้ เป็ น ไปตามแบบที่  ๑  ข  
ทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

(ข) บตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบับ าเหน็จบ านาญ ให้เป็นไปตาม
แบบที ่๒ ข ทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

ลกัษณะของรูปถ่ายในบตัรประจ าตวั และการแต่งกายของผูข้อมบีตัรในรูป
ถ่ายในบตัรประจ าตวัทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ ใหเ้ป็นไปตามวรรคสองของ (๑) 

แบบบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบั
บ าเหน็จบ านาญ ส าหรบัข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ถ้าจะมีข้อความและ
รายการแตกต่างไปจากแบบที่ก าหนดไว้ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้ เป็นไปตาม ที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด 

 

ขอ้ ๕  เมื่อไดอ้อกบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่ของรฐั หรอืบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่
ของรฐัผูร้บับ าเหน็จบ านาญใหแ้ก่ผูใ้ดแล้ว ใหผู้อ้อกบตัรประจ าตวัดงักล่าวจดัใหม้สี าเนา
ขอ้ความและรายการบตัรประจ าตวั พรอ้มใหม้รีปูถ่ายทีช่ดัเจนของผูน้ัน้ไวด้ว้ยหนึ่งฉบบั
เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบับ าเหน็จบ านาญ ส าหรบัข้าราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม 

 

ขอ้ ๖  ให้น าความในขอ้ ๑ ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บงัคบักับการ 
ขอบตัรประจ าตวัหรอืขอเปลี่ยนบตัรใหม่ ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตัวดงักล่าวหมดอายุ หรอื
ในกรณีบตัรประจ าตวัหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคญั หรอืในกรณีที่ผู้ถือบตัร
เปลี่ยนชื่อตวั ชื่อสกุล หรอืชื่อตวัและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๙ และการขอบตัร
ประจ าตวัใหม่ในกรณีผูถ้ือบตัรประจ าตวัได้เลื่อนยศ เลื่อนชัน้ เลื่อนระดบั เปลี่ยนต าแหน่ง 
หรอืยา้ยสงักดั ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๒๘๑ 

บ.จ. ๑ 

ค ำขอมีบตัรประจ ำตวั หรือขอบตัรประจ ำตวัใหม่ 
ตำมพระรำชบญัญติับตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำท่ีของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   

เขยีนที.่...................................... 
วนัที.่...............เดอืน........................พ.ศ. ............... 

ขา้พเจ้าชื่อ.................................   .........ชื่อสกุล.............................................................
เกดิวนัที.่........เดอืน...............พ.ศ. .........อายุ...........ปี สญัชาต.ิ...........หมู่โลหติ.................................. 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ .........ตรอก/ซอย..........ถนน.....................ต าบล/แขวง..................
อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั.....................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์......................... 
เลขหมายประจ าตวัของผูย้ ื่นค าขอ ---- 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถตดิต่อได ้............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

เจ้าหน้าที่ของรฐัประเภท...................................................................................................
ร ับราชการ/ปฏิบัติงาน /เคยสังกัด  แผนก/งาน .......... ..............ฝ่ าย/ส่วน ........................... 
กอง/ส านัก .................กรม/เทศบาล/องค์การ.................กระทรวง/ทบวง......................... 
ต าแหน่ง................................ระดบั/ยศ................................ 
มคีวามประสงคข์อมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐัยื่นต่อ.............................. 

กรณี    ๑.  ขอมบีตัรครัง้แรก 

 ๒.  ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก   บัตรหมดอายุ    บัตรหายหรือถูกท าลาย 

หมายเลขของบตัรเดมิ...............................(ถา้ทราบ) 
 ๓.  ขอเปลีย่นบตัร เนื่องจาก   เปลีย่นต าแหน่ง/เลื่อนระดบั/เลื่อนยศ    เปลีย่น

ชื่อตวั    เปลีย่นชื่อสกุล    เปลีย่นชื่อตวัและชื่อสกุล    ช ารุด    อื่น ๆ  
 ไดแ้นบรปูถ่ายสองใบมาพรอ้มกบัค าขอนี้แลว้  และ    หลกัฐานอื่น ๆ  (ถา้ม)ี 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

(ลายมอืชื่อ)....................................ผูท้ าค าขอ 

   (...................................) 
หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้ วขีดเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  และหรือ  
หน้าขอ้ความทีใ่ช ้

ใหล้งค าน าหน้านามตามกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ 
เป็นตน้ และชื่อผูข้อมบีตัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๒๘๒ 

แบบที ่๑ ก. 
แบบบตัรประจ ำตวัของรฐัท่ีไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

หมายเหตุ 

(๑) ระบุประเภทเจ้าหน้าที่ของรฐั ตามประเภทที่ก าหนดในมาตรา ๔ (๑) - (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ขา้ราชการการเมอืง, สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร, พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เป็นตน้ 

(๒) ระบุหน่วยงานผู้ออกบัตร เช่น กรม........กระทรวง..........., สภาผู้แทนราษฎร รฐัสภา,ส านักงาน.........
กรุงเทพมหานคร, เทศบาล.............จงัหวดั..., องคก์าร.......... เป็นตน้ 

(๓) ตราครุฑ ส าหรบัหน่วยงานราชการ (มลีกัษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกนั ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๔.๕ ซ.ม. 
อกัษรวงใน ๓.๕. ซ.ม. ลอ้มครุฑ ขนาดตวัครุฑสงู ๓ ซ.ม. ระหว่างวงนอกและวงในใหม้อีกัษรไทยระบุ กระทรวง/ทบวง/กรม/
ส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรม/หรอืจงัหวดั เป็นต้น อยู่ขอบล่างของตรา) หรอื ตราประจ าหน่วยงานของผู้ออกบตัร ส าหรบั
หน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเป็นพเิศษนอกจากนี้ เช่น รฐัวสิาหกจิองคก์ารของรฐั หรอืองคก์ารมหาชน เป็นตน้ 

การประทบัตรา ให้ประทบัตราครุฑ หรอืตราประจ าหน่วยงานของผู้ออกบตัรด้วยหมึกสแีดงหรอืประทบั
เป็นรอยดุนนูน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๒๘๓ 

แบบที ่๑ ข. 
แบบบตัรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัท่ีออกด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

หมายเหตุ 

(๑) แถบแม่เหลก็ เพื่อบรรจุขอ้มลูกลางและขอ้มลูทีต่น้สงักดัประสงค์ทีจ่ะใชง้าน 

(๒) ระบุหน่วยงานผู้ออกบัตร เช่น กรม........กระทรวง........, สภาผู้แทนราษฎร รฐัสภา, ส านักงาน.........
กรุงเทพมหานคร, เทศบาล...........จงัหวดั.........,องคก์าร.......เป็นตน้ 

(๓) ระบุประเภทเจ้าหน้าที่ของรฐัตามประเภทที่ก าหนดในมาตรา ๔ (๑) - (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ขา้ราชการการเมอืง, สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร, พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เป็นตน้ 

(๔) ตราครุฑสแีดง ส าหรบัหน่วยงานราชการ (มลีกัษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกนั ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓.๕ 
ซ.ม. วงใน ๒.๕ ซ.ม ลอ้มครุฑขนาดตวัครุฑสูง ๒ ซ.ม. ระหว่างวงนอกและใน ใหม้อีกัษรไทยระบุ กระทรวง/ทบวง/กรม/ส่วน
ราชการที่มฐีานะเป็นกรมหรอืจงัหวดั เป็นต้น อยู่ของล่างของตรา) หรอื ตราประจ าหน่วยงานของผู้ออกบตัร สแีดง ส าหรบั
หน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเป็นพเิศษนอกจากนี้ เช่น รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั หรอืองคก์ารมหาชน เป็นตน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๒๘๔ 

แบบที ่๒ ก. 
แบบบตัรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัผู้รบับ ำเหน็จบ ำนำญท่ีไมไ่ด้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

(๑) ระบุประเภทเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบับ าเหน็จบ านาญตามประเภทที่ก าหนดในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัติ
บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ขา้ราชการ ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

(๒) ระบุหน่วยงานผู้ออกบตัร เช่น กรม .... กระทรวง.....ส านักงาน.....กรุงเทพมหานคร, องค์กรส่วนท้องถิน่....
จงัหวดั…….เป็นตน้ 

(๓) ตราครุฑ ส าหรบัหน่วยงานราชการ (มลีกัษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกนั ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๔.๕ ซ.ม. 
อกัษรวงใน ๓.๕ ซ.ม. ล้อมครุฑ ขนาดตวัครุฑสงู ๓ ซ.ม. ระหว่างวงนอกและวงในให้มอีกัษรไทยระบุ กระทรวง/ทบวง/กรม/
ส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรม/หรอืจงัหวดั เป็นต้น อยู่ขอบล่างของตรา) หรอืตราประจ าหน่วยงานของผู้ออกบตัร ส าหรบั
หน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเป็นพเิศษนอกจากนี้ เช่น รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั หรอืองคก์ารมหาชน เป็นตน้ 

การประทบัตราใหป้ระทบัตราครุฑหรอืตราประจ าหน่วยงานของผู้ออกบตัรดว้ยหมกึสแีดงหรอืประทบัเป็น
รอยนูน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๒๘๕ 

แบบที ่๒ ข. 
แบบบตัรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัผู้รบับ ำเหน็จบ ำนำญท่ีออกด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

(๑) แถบแม่เหลก็ เพื่อบรรจุขอ้มลูกลางและขอ้มลูทีต่น้สงักดัประสงคจ์ะใชง้าน 

(๒ ) ระบุ ห น่ วย งานผู้ อ อกบั ต ร  เช่ น  ก รม ... ..... ก ระท รวง ....... .. สภ าผู้ แท น ราษฎ ร  รัฐสภ า ,  
ส านักงาน........กรุงเทพมหานคร, เทศบาล..........จงัหวดั...........องคก์าร.........เป็นตน้ 

(๓) ระบุประเภทเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้รบับ าเหน็จบ านาญตามประเภทที่ก าหนดในมาตรา ๔แห่งพระราชบญัญัติ
บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ขา้ราชการ ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

(๔) ตราครุฑ สแีดง ส าหรบัหน่วยงานราชการ (มลีกัษณะเป็นวงกลมสองวงซอ้นกนัขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓.๕ 
ซ.ม. วงใน ๒.๕ ซ.ม. ล้อมครุฑ ขนาดตวัครุฑ ๒ ซ.ม. ระหว่างนอกและใน ให้มอีักษรไทยระบุ กระทรวง/ทบวง/กรม/ส่วน
ราชการที่ฐานะเป็นกรม/หรอืจงัหวดั เป็นต้น อยู่ขอบล่างของตรา) หรอืตราประจ าหน่วยงานของผู้ออกบัตร สแีดง ส าหรบั
หน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเป็นพเิศษนอกจากนี้ เช่น รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั หรอืองคก์ารมหาชน เป็นตน้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ บตัรประจ ำตวัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๒๘๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ เป็นการสมควร
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและแบบการขอมบีตัรประจ าตวั การออกบตัรประจ าตวั และ
ลักษณะของบัตรประจ าตัวเจ้าห น้าที่ของรัฐ ซึ่ งตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบญัญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญัติให้การขอมีบตัร
ประจ าตัว การออกบัตรประจ าตัว และลักษณะของบัตรประจ าตัว ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงานราชการและเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

๒๘๗ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบและบตัรประจ าตวั 

เจา้หน้าทีก่รงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เป็นปีที ่๔๒ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบและบัตรประจ าตัว
เจา้หน้าทีก่รุงเทพมหานคร 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัเิครื่องแบบและบตัรประจ าตวั
เจา้หน้าทีก่รุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังคับตัง้แต่ว ันถัดจากวันประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัิเครื่องแบบสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื่นในส่วนที ่ม บีญัญตั ิไว ้แล ้วใน
พระราชบญัญ ตั ินี ้ ห รอืซึ ่งข ดั  ห รอืแย ้งก บั บทแห ่งพ ระราชบญัญ ตั ินี ้ ให ้ใช้
พระราชบญัญตัินี้แทน 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๒๔/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๔/๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงานราชการและเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

๒๘๘ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขต รองประธานสภาเขต 
สมาชิกสภาเขต เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทัง้หลายรวมทัง้เครื่องหมายต่าง ๆ 
ตลอดจนสิง่ประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นทีไ่ดก้ าหนดใหเ้จา้หน้าทีก่รุงเทพมหานครแต่ง 

“บตัรประจ าตวั” หมายความว่า บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีก่รุงเทพมหานคร 

 

มาตรา ๕  ลกัษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และระเบยีบในการแต่ง
เครื่องแบบแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖  ใหเ้จา้หน้าทีก่รุงเทพมหานครมบีตัรประจ าตวั 

 

มาตรา ๗  ผูม้อี านาจออกบตัรประจ าตวั คอื 

(๑ ) รัฐมนตรีว่ าก ารกระทรวงม ห าดไทย  ส าห รับ ต าแห น่ งประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(๒) ประธานสภากรุงเทพมหานคร ส าหรับต าแหน่งป ระธานสภาเขต  
รองประธานสภาเขต สมาชิกสภาเขต เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร  
และเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรบัต าแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูช้่วยเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานทีป่รกึษา และ
ทีป่รกึษาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

มาตรา ๘  การขอและการออกบัตรประจ าตัว ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๙  บตัรประจ าตวัใหใ้ชไ้ดต้ลอดไปจนกว่าจะพน้จากต าแหน่ง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงานราชการและเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

๒๘๙ 

มาตรา ๑๐  ถ้าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับบัตรประจ าตัว ตาม
พระราชบญัญตันิี้พน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นอนัหมดสทิธทิีจ่ะใชบ้ตัรประจ าตวันัน้ต่อไป และ
ใหผู้น้ัน้ส่งมอบบตัรประจ าตวัคนืใหแ้ก่ผูอ้อกบตัรโดยยื่นต่อปลดักรุงเทพมหานครภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัพน้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๑๑  ผูใ้ดไม่มสีทิธแิต่งเครื่องแบบตามพระราชบญัญตันิี้ได้โดยชอบดว้ย
กฎหมาย แต่งเครื่องแบบนัน้เพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๒  ผู้ ใดใช้ หรือแสดงบัตรประจ าตัว  ซึ่ งตนไม่มีสิทธิที่จะใช้ 
ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรบัไม่ เกินหกพันบาท หรือ 
ทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๓  บรรดาบตัรประจ าตวัทีไ่ดอ้อกก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั
ใหค้งใชไ้ดต้่อไป และใหน้ าความในมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๔   ให้ รัฐมนตรีว่ าการกระท รวงมห าดไทยรักษ าการตาม
พระราชบญัญตันิี้ และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.  ตณิสลูานนท ์

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พนักงานราชการและเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

 

  

๒๙๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คอื เนื่องจากในปัจจุบนั
พระราชบญัญัติเครื่องแบบสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ไม่เหมาะสมกับ
กาลสมยัและไม่มกีฎหมายว่าด้วยบตัรประจ าตวัทีใ่ชบ้งัคบักบัประธานสภากรุงเทพมหานคร 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขต รองประธานสภาเขต สมาชกิสภาเขต เลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา  
และทีป่รกึษาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร สมควรยกเลกิพระราชบญัญตัเิครื่องแบบ
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ และมกีฎหมายว่าดว้ยบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น จงึสมควรให้มกีฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบและบตัรประจ าตัว
ส าหรบัผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องหมำย  

 

  

๒๙๑ 

 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องหมายราชการ 

พุทธศกัราช ๒๔๘๒ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

คณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๔ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๐) 
อาทติยท์พิอาภา 

พล.อ. เจา้พระยาพชิเยนทรโยธนิ 

ตราไว ้ณ วนัที ่๒๔ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๒ 

เป็นปีที ่๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรให้มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมาย
ราชการ 

 

จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว ้โดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้ให้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติเครื่องหมายราชการ 
พุทธศกัราช ๒๔๘๒” 

 

มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  เครื่องหมายราชการในพระราชบัญญัตินี้  หมายถึงบรรดา
เครื่องหมายซึง่ทางราชการจดัท าขึน้และประกาศตามบทแห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔  เครื่องหมายราชการต้องเป็นเครื่องหมายทีก่ าหนดขึน้ไวใ้นราชการ 
มลีกัษณะบ่งเฉพาะและอาจเหน็ไดว้่าเป็นเครื่องหมายของหน่วยราชการหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๑๓๘๙/๓๐ ตุลาคม ๒๔๘๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องหมำย  

 

  

๒๙๒ 

 

มาตรา ๕๒  ให้นายกรฐัมนตรปีระกาศภาพเครื่องหมายราชการที่ก าหนดขึ้น
ตามความในมาตราก่อนในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๖  ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยราชการที่
ก าหนดเครื่องหมายนัน้จะไดอ้นุญาต 

 

มาตรา ๗  หา้มมใิห้ผูใ้ดปลอมหรอืเลยีนเครื่องหมายราชการ ไม่ว่าจะท าเป็นสใีด 
หรอืท าดว้ยวธิใีด ๆ หรอืท าใหป้รากฏทีว่ตัถุหรอืสนิคา้ใด ๆ กต็าม 

 

มาตรา ๘  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ มีความผิด 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี และปรบัไม่เกนิสองพนับาท 

 

มาตรา ๙  เครื่องหมาย หรอืสงัหารมิทรพัย์ที่มเีครื่องหมายฝ่าฝืนต่อบทแห่ง
พระราชบญัญตันิี้ ใหร้บิเสยีทัง้สิ้น ไม่ว่าเป็นของ ๆ ผูก้ระท าผดิหรอืมใิช่ และไม่ใหถ้อืเอา
เหตุทีค่ าพพิากษาว่า ผูห้นึ่งผูใ้ดกระท าความผดิในคดนีัน้หรอืไม่ผดิเป็นประมาณในการที่
จะสัง่ใหร้บิทรพัยท์ีว่่ามานี้ 

 

มาตรา ๑๐  ใหน้ายกรฐัมนตรมีหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้
และใหม้อี านาจออกกฎ เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎนัน้ เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี

 

 

๒ เมื่อนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕ ประกาศเครื่องหมายราชการของ 
สภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไว้เป็นเครื่องหมายราชการแล้ว ส านักงานสภาที่ปรกึษา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตจิงึสามารถใช้เครื่องหมายราชการดงักล่าวได ้เพราะส านักงานสภาทีป่รกึษาฯ 
เป็นหน่วยธุรการแก่สภาที่ปรึกษาฯ โดยตรงจึงถือเป็นองค์กรอันหนึ่ งอันเดียวกัน  (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๖/๒๕๔๙) 

เครื่องหมายที่กรมการค้าภายในจะใช้กับร้านค้าเพื่อแสดงว่าอยู่ในความส่งเสริมของ
กรมการค้าภายในจะต้องเป็นเครื่องหมายที่กรมการค้าภายในจดัท าขึ้นไว้ใช้ในราชการ มลีกัษณะบ่ง
เฉพาะ และได้มีการประกาศเครื่องหมายนั ้นในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๕ เครื่องหมายนั ้น 
จงึจะไดร้บัความคุม้ครอง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๒๗/๒๕๒๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องหมำย  

 

  

๒๙๓ 

 

พระราชบญัญตั ิ

ใชต้ราแผ่นดนิ 

ร.ศ. ๑๐๘๑ 

   
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ด ารัสสัง่ว่ า ด้วยทรงพระราชด าริว่ า  
พระราชลญัจกรส าหรบัแผ่นดินมีอยู่หลายชนิด แต่ที่คงใช้อยู่นัน้ คือพระราชลญัจกร
ไอยราพตและพระครุฑพ่าห์ และมีพระราชลญัจกรพิเศษเป็นที่หมายส าหรบัพระบรม
ราชวงศ์ปัจจุบนันี้เป็นรูปจกัร รูปตร ีและพระราชลญัจกรประจ ารชักาล ซึ่งผลดัเปลี่ยน 
ทุกรชักาลมีปรากฏที่ใช้ในเงินพดด้วงบาท คือ มีรูปจักรดวงหนึ่ง ตราประจ ารชักาล 
อีกดวงหนึ่ง ตราประจ ารชักาลที่ ๑ เป็นรูปประทุมอุณาโลม รชักาลที่ ๒ เป็นรูปครุฑ 
รชักาลที่ ๓ เป็นรูปปราสาท รชักาลที่ ๔ เป็นรูปมงกุฎ แต่ตรารูปจกัรนัน้ หาได้เปลี่ยน
ตามรชักาลไม่ คงใชใ้นเงนิตราเสมอมา ดว้ยเป็นพระราชลญัจกร ส าหรบัพระบรมราชวงศ์
ซึ่งปกครองรฐัสมีามณฑลอยู่ และเมื่อในรชักาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ 
โรงกษาปณ์สทิธกิารขึน้ท าเงนิเหรยีญบาทแทนเงนิพดดว้ง พระราชลญัจกรทีห่มายใชใ้น
เงนิเหรยีญนัน้ หน้าหนึ่งก็ยงัมรีูปจกัรอยู่เหมอืนกนั เติมขึ้นแต่รูปช้างเผอืกที่ตรงกลาง  
อกีหน้าหนึ่งเป็นรปูพระมหามงกุฎ มเีครื่องสงูสองขา้ง หมายประจ ารชักาลใชม้าจนตลอด
รชักาลนัน้ รูปที่หมายเป็นพระราชลญัจกร ส าหรบัแผ่นดนิก็ด ีส าหรบัพระบรมราชวงศ์ 
ในปัจจุบนันี้ก็ด ีส าหรบัประจ ารชักาลทุกรชักาลมากด็ี ก็ย่อมเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็น
ของสูง ไม่มผีู้หนึ่งผูใ้ดจะบงัอาจท าใชเ้ทยีมได ้ในรชักาลที ่๔ นัน้ เมื่อไดต้ัง้ต าแหน่งทูต
และกงสุลสยาม รกัษาผลประโยชน์ราชการฝ่ายสยาม ประจ าอยู่ในมหานครฝ่ายตะวนัตก
กไ็ดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พนักงานแกะดวงตราต าแหน่งราชทตู และกงสุลซึง่ประจ าราชการ
อยู่ ในมหานครที่มีทางพระราชไมตรีพระราชทานให้ถือตามต าแหน่งราชการทูต  
และกงสุลนั ้นเป็นรูปช้างเผือก หลังช้างมีรูปพระมหามงกุฎ พานพระมหากฐินรอง  
มีเครื่องสูงสองข้างบ้าง มีธงสองข้างบ้าง ที่เป็นกงสุลซึ่งอยู่ประจ าเมืองท่าที่ขึ้นใน 
มหานครนัน้ ไม่สู้จะส าคญั ก็ยกรูปพระมหามงกุฎออกเสยี คงอยู่แต่รูปช้างเผอืก และมี
อกัษรจารกึบอกตามต าแหน่งทูตหรอืกงสุลซึ่งตัง้ประจ า ณ สถานที่นัน้ พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตเป็นแบบลงทีเ่จา้พนักงานในต าแหน่งราชการ ไดใ้ชรู้ปพระมหามงกุฎ 
ในดวงตราต าแหน่งได้ ด้วยรูปพระมหามงกุฎนัน้ มิใช่จ าเพาะแต่เป็นที่หมายประจ า
รชักาลที ่๔ อย่างเดยีวเป็นเครื่องหมายสูงสุดของประเทศทีม่พีระเจา้แผ่นดนิ ผ่านพภิพ

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖/-/หน้า ๒๗/๒๘ เมษายน รตันโกสนิทรศ์ก ๑๐๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องหมำย  

 

  

๒๙๔ 

 

เป็นเอกราชด้วย ฝ่ายกรมทหารบกทหารเรอืซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้ขึ้น
เป็นเจา้พนักงานส าหรบัราชการเหมอืนกนัจงึไดร้บัพระบรมราชานุญาต ให้เครื่องหมาย
ซึ่งเป็นพระราชลญัจกรส าหรบัแผ่นดนิ ส าหรบัพระบรมราชวงศ์ ส าหรบัประจ ารชักาล 
มาท าเป็นเครื่องประดบัยศ มีหน้าหมวกพู่หมวกดุมกระบี่ สีสะเข็มขัดเป็นต้นฝ่ายเจ้า
พนักงานพลเรอืนนัน้เล่า จะใชท้ี่หมายพระราชลญัจกรส าหรบัแผ่นดนิเป็นเครื่องประดบั
ไดก้จ็ าเพาะแต่สิง่ทีไ่ดร้บัพระราชทาน มเีครื่องอสิรยิาภรณ์และมาลาเป็นตน้ และมชีนอกี
จ าพวกหนึ่ง ซึ่งตัง้การเป็นช่างฝีมือต่าง ๆ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้เป็นช่าง
หลวงแล้ว ก็ได้รบัพระบรมราชานุญาตใช้พระราชลญัจกรส าหรบัแผ่นดินและประจ า
รชักาลให้เป็นเกียรติยศ มชี่างทองและช่างถ่ายรูปเป็นต้น ตราแผ่นดนิซึ่งพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาต ให้นายช่างได้ใช้นี้ก็เพื่อเป็นเกียรติยศอย่างเดยีวหาได้ให้ใช้เป็น 
ดวงตราหมายยีห่อ้การคา้ขาย ส าหรบัหา้งและรา้นนัน้ไม่ และเครื่องภาชนะทัง้ปวงทีม่รีูป
หมายพระราชลญัจกร ส าหรบัแผ่นดนิ ส าหรบัพระบรมราชวงศ์กด็ ีส าหรบัประจ ารชักาลกด็ ี 
ก็ล้วนเป็นของหลวงใช้ในราชการทัง้สิ้น ครัน้มาในแผ่นดินปัจจุบันนี้ พระราชลญัจกร
ประจ ารชักาลเป็นรูปจุลมงกุฎ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมที่หมายเครื่อง 
ขตัติยราชอิสรยิยศ ส าหรบัพระมหากษัตรยิ์ และพระราชลญัจกรส าหรบัแผ่นดนิ และ
ส าหรบัพระบรมราชวงศ์ทัง้ตราหลวง ส าหรบัต าแหน่งราชการรวมประดบัรอ้ยกรองขึ้น
เป็นตราแผ่นดนิ มรีปูพระมหาพไิชยมงกุฎ จกัร ตร ีโล่ มรีปูชา้งไอยราพต ชา้งเผอืก กฤช 
พระสงัวาลนพรตันราชวราภรณ์ พระสงัวาลเครื่องอสิรยิาภรณ์จุลจอมเกลา้ และเครื่องสูง
เจด็ชัน้มรีาชสหีค์ชสหีป์ระคอง คาถาภาษติดว้ยเป็นส าคญั รวมเป็นตราแผ่นดนิอย่างน้อย
และอย่างใหญ่ เตมิฉลองพระองคค์รุยและเครื่องเบญจราชกกุธภณัฑ์เขา้อกี ส าหรบัใชใ้น
ราชการทัว่ไป ผิดกันก็แต่มีอักษรบอกต าแหน่งราชการเท่านั ้น ตามธรรมเนียมที ่
เจา้พนักงานไดใ้ชต้ราพระมหามงกุฎมาแต่รชักาลที ่๔ แลว้ และโปรดเกลา้ฯ ใหม้พีระราช
ลญัจกร พระบรมราชโองการแก้ไขของเก่าขึ้นอีกดวงหนึ่ง มเีครื่องเบญจราชกกุธภณัฑ์
นพปฎลเศวตฉัตรและอกัษรขอมย่อจารกึว่าพระบรมราชโองการ เป็นพระราชลญัจกร
ส าหรบัพระเจ้าแผ่นดนิอย่างเดยีวพนักงานอื่นจะใช้พระราชลญัจกรนี้ในราชการไม่ได ้
และมีที่หมายเป็นอกัษรย่อ พระนามาภิไธย ส.พ.ป.ม.จ. ๕ หรอื จ.ป.ร.สามอกัษรเป็น
อกัษรไขวก้นับา้งลอยตวับา้ง มจีุลมงกุฎบา้ง ใชเ้ป็นเครื่องประดบัในขา้ราชการฝ่ายทหาร
พลเรือน และเป็นของส าหรบัพระราชทานบ้าง ดวงตราที่หมายเป็นพระราชลญัจกร
ส าหรบัแผ่นดนิ ส าหรบัพระบรมราชวงศ์ ส าหรบัรชักาลดงักล่าวมาขา้งบนนี้ กม็แีต่ใชใ้น
ราชการหรอืผู้ที่ได้รบัพระบรมราชานุญาตเท่านัน้ แต่บดันี้ได้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท ว่าลูกคา้ท าและสัง่ตราแผ่นดนิเขา้มาจ าหน่ายซื้อขายใชส้อย ไม่เฉพาะแต่ใชใ้น



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องหมำย  

 

  

๒๙๕ 

 

ราชการอย่างเดยีว ผู้ที่ไม่เป็นราชการก็ใช้เฝือทัว่ไป ที่สุดจนลงท าตรายี่ห้อการค้าขาย
ส าหรบัห้าง ส าหรบัร้านก็มีที่มิได้รบัพระบรมราชานุญาตให้ใช้ เป็นการมิถูกต้องตาม 
พระราชประเพณี ดูไม่สมควรเลย เพราะเป็นการฟัน่เฝือเหลอืที่จะก าหนดสงัเกตได้ว่า 
ดวงตราที่ใช้ในราชการ และมใิช่ราชการ และเป็นเหตุให้เสื่อมถอยพระเกียรติคุณและ  
พระเกยีรตยิศ ของผูท้ีไ่ดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ช ้ในดวงตราแผ่นดนินัน้ไป  
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตันิี้ไวใ้หท้ราบทัว่กนัว่า 

 

ข้อ ๑  ให้เสนาบดีว่าการกรมวังเป็นเจ้าพนักงานรกัษาการ ที่จะใช้ดวงตรา
แผ่นดนิสบืไปเป็นผูท้ีจ่ะรบัการ ขอพระบรมราชานุญาตใชต้ราแผ่นดนิ และเป็นผูน้ าความ
ขึน้กราบบงัคมทลูพระกรุณา ไดร้บัพระบรมราชานุญาตแล้ว เป็นผูท้ีจ่ะออกอนุญาตใหใ้ช้
ตราแผ่นดนิ แก่ผู้ทีข่อใชแ้ละจดทะเบยีนบญัชชีื่อผูท้ี่ขออนุญาต และรูปดวงตราแผ่นดนิ  
ทีจ่ะใชช้นิดนัน้ อย่างนัน้ไวใ้หถู้กตอ้งเป็นแบบแผนสบืไป 

 

ข้อ ๒  ให้บรรดากรมและกระทรวงต่าง ๆ ที่ประสงค์จะใช้ตราแผ่นดินใน
ต าแหน่งราชการก็ดี หรือจะใช้เป็นเครื่องประดับยศเป็นที่หมายส าหรบับอกหมู่คณะ 
ในราชการ ดงัเครื่องยศทหาร หรอืพลเรอืนกด็ ีทีม่อียู่แล้วหรอืจะท าขึน้ใหม่กใ็หเ้ขยีนรูป
ลวดลาย หรอืตวัอย่างส่งมายงักรมวงั เพื่อจะไดร้บัพระบรมราชานุญาตให้ใชใ้นราชการ
ต าแหน่งนัน้กรมนัน้สืบไป และผู้ที่ได้รบัตราตัง้เป็นนายช่างหลวง ที่ปรารถนาจะใช ้
ดวงตราแผ่นดินให้เป็นเกียรติยศ ก็ให้ขออนุญาตต่อเสนาบดีว่าการกรมวงั เมื่อได้รบั
อนุญาตค าสัง่เป็นส าคญัแลว้ จงึใหใ้ชต้ราแผ่นดนินัน้ได้ 

 

ข้อ ๓  ดวงตราซึ่งเป็นรูปหมายพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการนั ้น  
เป็นของห้ามขาดมิให้ผู้หนึ่ งผู้ใดเอาไปใช้เป็นเครื่องหมาย และเกียรติยศ หรือ 
อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอนัขาด พระราชลญัจกรส าหรบัพระบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นรูปดวง
จกัรเปล่ากด็ ีจกัรกบัตรศีูลไขวก้นักด็ ีและพระราชลญัจกรประจ ารชักาลทัง้ ๕ รชักาลกด็ี 
พระราชลญัจกรเหล่านี้ ห้ามมใิหผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชเ้วน้ไวแ้ต่พระบรมวงศานุวงศ ์ทีเ่นื่องอยู่ใน
รชักาลนัน้ ๆ จงึจะใชใ้นดวงตราส าหรบัพระองคไ์ดแ้ต่ใหข้อพระบรมราชานุญาตเสยีก่อน 

 

ขอ้ ๔  ตราแผ่นดนิอย่างน้อย ซึ่งมรีูปพระมหาพไิชยมงกุฎ จกัร ตร ีโล่ กลางมี
รูปช้างไอยราพตสามเศียร ช้างเผือก กฤช พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ และ 

พระสงัวาลเครื่องอสิรยิาภรณ์ จุลจอมเกลา้ และเครื่องสงู ๗ ชัน้ มรีาชสหี ์คชสหี์ ประคอง
และคาถาภาษิตดว้ยเป็นส าคญักด็ ีและตราแผ่นดนิอย่างใหญ่ ซึ่งเตมิฉลองพระองค์ครุย 
และเครื่องเบญจราชกกุธภณัฑ์กด็ ีจะใชไ้ดก้แ็ต่ในราชการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัพระบรมราชานุญาต
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๒๙๖ 

 

เป็นการพเิศษอย่างเดยีว ทีไ่ม่ใช่ราชการและไม่ไดร้บัพระบรมราชานุญาตแลว้ หา้มไม่ให้
ผูห้นึ่งผูใ้ดทีเ่ป็นเอกชนใชเ้ป็นอนัขาด 

 

ข้อ  ๕   ดวงตราแผ่ นดินที่ เป็ นรูปไอยราพต มีบุ ษบกและเครื่ องสู งด้ วยก็ ดี  
มีแต่รูปไอยราพต ช้างสามเศียรเปล่าก็ดี โล่เปล่ามีแต่รูปไอยราพตอยู่กลางช้างเผือก 
อยู่ข้างหนึ่ ง กฤชข้างหนึ่ งก็ดี และดวงตราแผ่นดินซึ่งไปใช้เป็นเครื่องหมายใน 
เครื่องอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ช้างเผือก และมงกุฎสยาม พร้อมทัง้สังวาลด้วยนี้  
ห้ามมิให้ผู้หนึ่ งผู้ใดเอาไปท าลวดลายใช้ในเครื่องภาชนะ หรือหมายเป็นตรายี่ห้อการค้าขาย 
สิ่งหนึ่ งสิ่งใดเป็นอันขาด ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ทัง้สามอย่างดังกล่าวมานี้  
ปรารถนาจะใชด้วงตราเครื่องอสิรยิาภรณ์ ทีต่วัไดร้บัพระราชทานใชใ้นตราส าหรบัตวัแล้ว 
กต็อ้งขออนุญาตต่อเสนาบดวี่าการกรมวงัก่อน เมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ จงึใหใ้ชใ้นดวงตรา
ส าหรบัตนได ้

 

ข้อ ๖  ดวงตราที่เป็นเครื่องหมายพระราชลญัจกรส าหรบัแผ่นดินก็ดี ส าหรบั 
พระบรมราชวงศ์ ปั จจุ บันนี้ ก็ดี  ส าหรับพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลทั ้ง ๕ รัชกาลก็ด ี 
อกัษร ส.พ.ป.ม.จ.๕ หรอื จ.ป.ร. ซึ่งเป็นทีห่มายพระนามาภิไธยกด็ ีห้ามมใิหผู้้หนึ่งผู้ใด
เอาไปใชต้ดิประดบัเป็นทีห่มายในเครื่องภาชนะใชส้อยส าหรบัตวัเป็นอนัขาด ใชไ้ดก้เ็ป็น
ของหลวงส าหรบัราชการ หรอืเป็นของทีไ่ดร้บัพระราชทานอย่างเดยีว 

 

ขอ้ ๗  ใหเ้จา้พนักงานกรมศุลกากรทัง้ในกรุงเทพฯ และหวัเมอืง ระวงัตรวจตรา
รกัษาการ บรรดาลูกคา้ทีบ่รรทุกสิง่ของเขา้มาจ าหน่ายซื้อขายทีใ่นกรุงเทพฯ และหวัเมอืง 
ถา้เหน็สนิคา้สิง่ใดใชต้ราแผ่นดนิดงัทีก่ล่าวมาในขอ้ขา้งบนนัน้เป็นยีห่อ้หมายการคา้ขาย
และเป็นสิ่งของมิใช่สัง่เข้ามาใช้ในราชการ เป็นสินค้าขายในท้องตลาดแล้วก็ให้ยึดของสิ่งนั ้น  
ซึง่มตีราแผ่นดนิไวใ้หเ้จา้ของผูบ้รรทุกเขา้มา ท าลายตราแผ่นดินทีเ่ป็นยีห่อ้เครื่องหมาย 
การคา้ขายเสยีใหส้ิ้นลวดลายก่อนแล้ว จงึอนุญาตให้รบัไปหรอืมฉิะนัน้กใ็ห้บรรทุกกลบั
ออกไปเสยี อย่ายอมปล่อยใหไ้ปจ าหน่ายซื้อขายไดต้่อไป เวน้ไวแ้ต่เจา้ของผูส่้งมาไดร้บั
พระบรมราชานุญาตเป็นการพเิศษ มสีิง่ส าคญัอย่างเดยีวจงึใหอ้นุญาตได ้

 

ข้อ ๘  ลูกค้าวานิชซึ่งตัง้ห้างร้านท าการค้าขายปรารถนาจะใช้ตราแผ่นดิน  
ปิดสิ่งของที่ตนสัง่เข้ามาขาย เพื่อการเคารพนับถือหรือเป็นเกียรติยศก็ดี  ให้บอก 
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานกรมศุลกากรก่อน ส่งตัวอย่างตราแผ่นดินที่จะใช้ไว้ด้วย  
ให้เจ้าพนักงานกรมศุลกากรแจ้งความมายงัเจ้าพนักงาน กรมวงัให้ทราบตามลูกค้าที่
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๒๙๗ 

 

ปรารถนาจะขอใชต้ราแผ่นดนินัน้ เมื่อไดร้บัอนุญาต สัง่จากเจา้พนักงานกรมวงัแลว้ จงึให้
อนุญาตยอมใหลู้กคา้ทีข่อนัน้ใชต้ราแผ่นดนิไดต้ามประสงค์ 

 

ขอ้ ๙  ใหเ้จา้กรมกองตระเวนซ้ายขวาในกรมพระนครบาล และกรมการผูใ้หญ่
ในหัวเมือง คอยระวังตรวจตราตามท้องตลาดและห้างร้านทัง้ปวง ห้ามอย่าให้ลูกค้า 
ซื้อขายใชส้อยสิง่ของซึง่มตีราแผ่นดนิ ทีม่ใิชเ้ป็นของส าหรบัใชร้าชการหรอืทีเ่จา้พนักงาน
อนุญาตให้ท าหรอืสัง่ตัง้เป็นร้านส าหรบักระทรวงนัน้ ถ้าพบปะสิ่งของที่มีตราแผ่นดิน 

ซึ่งซื้อขายใชส้อยตามหา้งตามรา้นตามบ้านตามเรอืน ทีม่ไิดร้บัอนุญาต หรอืเป็นของใช้
ราชการหรอืของทีไ่ดร้บัพระราชทานแล้ว กใ็หบ้อกใหเ้จา้ของท าลายดวงตราแผ่นดนินัน้เสยี  
และหา้มอย่าใหซ้ื้อขายใชส้อยสบืไป 

 

ขอ้ ๑๐  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่๑ เดอืนกนัยายน รตันโกสนิทรศ์ก 
๑๐๘ สืบไป ให้เจ้าพนักงานผู้รกัษาหน้าที่และผู้ที่ประสงค์จะใช้รูปหมายลายแผ่นดิน 
ประพฤตติามประกาศนี้จงทุกประการ 

 
 

ประกาศไปแต่พระที่นัง่จกัรมีหาปราสาท วนัที่ ๒๐ เมษายน รตันโกสนิทร์ศก 
๑๐๘ เป็นปีที ่๒๒ หรอืวนัที ่๗๔๖๗ ในรชักาลปัจจุบนัน้ี 
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๒๙๘ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องหมายครุฑพ่าห ์

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที ่๔๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยเครื่องหมายครุฑพ่าห ์

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรียกว่า “พระราชบญัญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญ ัต ินี ้ให ้ใช ้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจากวนัประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบในส่วนที่มี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่งขดัหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  
ให้ใช้พระราชบญัญตัินี้แทน 

 

มาตรา ๔๒  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เครื่องหมายครุฑพ่าห์” หมายความว่า เครื่องหมายรูปครุฑ พระครุฑพ่าห ์ 

หรอืพระครุฑพ่าห์ ไม่ว่าในอิริยาบถใด และไม่ว่ามีข้อความ ภาพหรอืเครื่องหมายอื่น
ประกอบดว้ยหรอืไม่ 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๑๙๙/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๔ 
๒ มาตรา ๔  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๙๙ 

“ห้างร้านบรษิัท” หมายความว่า กิจการที่ตัง้ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ โดยใช้ชื่อ
ทางธุรกจิว่า “ห้าง” “รา้น” “บรษิัท” หรอืชื่ออื่นในท านองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล
หรอืไม่กต็าม 

“ตราตัง้” หมายความว่า หนังสอืรบัรองการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลหรอืหา้งรา้นบรษิทั เพื่อแสดงว่าบุคคลหรอืหา้งรา้นบรษิทัตามทีร่ะบุชื่อ
เป็นผูไ้ดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายครุฑพ่าหใ์นกจิการทีร่ะบุได ้

“เครื่องหมายตราตัง้” หมายความว่า เครื่องหมายครฑุพ่าหท์ีม่ขีอ้ความประกอบ
เบื้องล่างว่า “โดยได้รบัพระบรมราชานุญาต” หรอืขอ้ความเป็นอกัษรต่างประเทศตาม 
ทีส่ านักพระราชวงัก าหนด ทีบุ่คคลหรอืหา้งรา้นบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะใช ้เมื่อไดร้บัตราตัง้แลว้ 

 

มาตรา ๕  การท าหรอืใชเ้ครื่องหมายครุฑพ่าหใ์นราชการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๖  การท าหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่ าห์ ในราชการในพระองค์
พระมหากษตัรยิใ์หเ้ป็นไปตามพระราชอธัยาศยั 

 

มาตรา ๗  การท าหรอืใชเ้ครื่องหมายครุฑพ่าหใ์นกรณีอื่นใดนอกจากทีบ่ญัญตัิ
ไวใ้นมาตรา ๕ หรอืมาตรา ๖ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๘  การขอพระราชทานตราตัง้ คุณสมบตัิอื่นของผู้ขอพระราชทานตราตัง้
และการท าหรอืใชเ้ครื่องหมายตราตัง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๙๓  บุคคลหรอืหา้งรา้นบรษิทั ทีข่อพระราชทานตราตัง้ ตอ้งมคีุณสมบตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มฐีานะการเงนิด ีและไม่มหีนี้สิน้ลน้พน้ตวั 

(๒) ประกอบกิจการโดยสุจริตและไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย  
หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

(๓) คุณสมบตัอิื่นใดทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา ๘ 

 

 

๓ มาตรา ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องหมำย  

 

  

๓๐๐ 

มาตรา ๑๐ ๔  ค าขอพระราชทานตราตั ง้ ให ้ยื ่นต ่อส าน ักพ ระราชว งั  
เมื่อส านักพระราชวังได้ตรวจสอบและพิจารณาเห็นว่าบุคคลหรือห้างร้านบริษัทใด 
ทีข่อพระราชทานตราตัง้มคีุณสมบตัติามมาตรา ๙ และสมควรไดร้บัพระราชทานตราตัง้ 
ให้น าความขึ้นกราบบงัคมท ูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อได ้รบั
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให ้นายกรฐัมนตรใีนฐานะบงัคบับญัชา 
ส านักพระราชวงัออกตราตัง้ให้และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

มาตรา ๑๑๕  ตราตัง้เป็นของพระราชทานเฉพาะบุคคล สทิธิรบัพระราชทาน
ตราตัง้และใชเ้ครื่องหมายตราตัง้ย่อมสิน้สุดลง เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ส านักพระราชวังเรียกคืน เพราะบุคคลหรือห้างร้านบริษัทที่ได้รับ
พระราชทานตราตัง้ 

(ก) ตาย 

(ข) เลกิประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัพระบรมราชานุญาตใหใ้ชต้ราตัง้นัน้ 

(ค) โอนกจิการดงักล่าวใหผู้อ้ื่นด าเนินการ หรอื 

(๒) ส านักพระราชวงัเหน็สมควรเพกิถอน ตามมาตรา ๑๑ ทว ิวรรคสอง 

 

มาตรา ๑๑ ทว๖ิ  เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑) ใหส้ านักพระราชวงัเรยีก
ให้บุคคลหรือห้างร้านบริษัทที่ได้รับพระราชทาน ทายาท หรือผู้ร ับโอนกิจการ  
แลว้แต่กรณี ส่งคนืตราตัง้ทีน่ายกรฐัมนตรอีอกใหต้ามมาตรา ๑๐ ภายในเวลาทีก่ าหนด 

เมื่อส านักพระราชวงัไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่ยงัไม่ไดร้บัตราตัง้คนื
ภายในเวลาทีก่ าหนด หรอืเมื่อไดต้รวจสอบและพจิารณาเหน็ว่า บุคคลหรอืหา้งรา้นบรษิทั
ที่ได้รบัพระราชทานตราตัง้ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๙ หรอืคุณสมบตัิอนัเป็นเหตุให้ 
การได้รบัพระราชทานตราตัง้เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ  หรือมีเหตุอื่นอันสมควร 
เพิกถอนตราตัง้ ให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อได้รับ 
พระบรมราชานุญาตแลว้ ใหน้ายกรฐัมนตรสีัง่เพกิถอนตราตัง้ทีไ่ดอ้อกใหต้ามมาตรา ๑๐ 

เมื่อส านักพระราชวงัได้รบัตราตัง้คืนตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อนายกรฐัมนตรี 
สัง่เพกิถอนตราตัง้ตามวรรคสองแลว้ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

 

๔ มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕ มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ มาตรา ๑๑ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องหมำย  

 

  

๓๐๑ 

มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม 
มาตรา ๗ หรือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการท าหรอืใช้เครื่องหมายตราตัง้ที่ออกตาม  
มาตรา ๘ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสามพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๓๘  ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะท าหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ ตราตัง้  
หรือเครื่องหมายตราตัง้ หรือมีสิทธิแต่สิทธิเช่นว่านั ้นสิ้นสุดลงแล้วตามมาตรา ๑๑  
กระท าการเช่นนัน้เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสทิธิหรอืยงัคงมสีิทธิต่อไป หรอืไม่ยอม
ส่งคนืตราตัง้เมื่อถูกเรยีกให้ส่งคนืตามมาตรา ๑๑ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๔  ในระหว่างทีย่งัมไิดอ้อกระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดตามมาตรา ๕ 
หรอืมพีระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๗ หรอืมาตรา ๘ การท าหรอืใชเ้ครื่องหมายครุฑพ่าห ์
หรอืเครื่องหมายตราตัง้ให้คงเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคับ ประกาศ และระเบยีบ 
ว่าดว้ยการนัน้ ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๕  ผู้ใดได้รบัพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมาย  
ครุฑพ่าห์หรอืมีสทิธใิช้เครื่องหมายตราตัง้อยู่แล้วก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ ใช้บงัคบั  
ให้ผู้นั ้นยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์หรือเครื่องหมายตราตัง้นั ้นได้ต่อไป  
เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ 

ในกรณีทีร่ฐัวสิาหกจิใดไดใ้ชเ้ครื่องหมายครุฑพ่าห์อยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญัตนิี้ 
ใช้บงัคบั ให้รฐัวสิาหกจินัน้แจง้เป็นหนังสอืต่อนายกรฐัมนตรภีายในสามสิบวนันับตัง้แต่
วนัที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคบั และให้ด าเนินการเลิกใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์นัน้ให้ 
เสรจ็สิน้ภายในสองปีนับตัง้แต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ์ ปันยารชุน 

นายกรฐัมนตร ี

 

๗ มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘ มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องหมำย  

 

  

๓๐๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ได้มีการใช้
เครื่องหมายครุฑพ่าห์ซึ่งเป็นดวงตราแผ่นดินชนิดหนึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึง 
การงานในราชการ และเป็น เครื่องหมายตราตั ้งแสดงถึงห้างร้านหรือบริษั ท 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนแพร่หลายเป็นที่ทราบกนัทัว่ไป สมควรก าหนดให ้
การใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
พระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัเิครื่องหมายครุฑพ่าห ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร 
ให้ผูป้ระกอบกจิการทีม่ไิด้จดัตัง้เป็นนิตบิุคคล สามารถขอพระราชทานตราตัง้และได้รบั
พระบรมราชานุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายตราตัง้ในกจิการของตนได ้และสมควรให้ตราตัง้
เป็นของพระราชทานเฉพาะบุคคล เพื่อใหส้อดคล้องกบัระเบยีบปฏบิตัิทีเ่คยมมีาแต่เดมิ  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๐/หน้า ๕/๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๐๓ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายพลเรอืน 

พุทธศกัราช ๒๔๗๘ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

คณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๒๐ สงิหาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๘) 
น.อ. อาทติยท์พิอาภา ร.น. 

เจา้พระยายมราช 

พล.อ.เจา้พระยาพชิเยนทรโยธนิ 

ตราไว ้ณ วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรจะปรับปรุงกฎหมายอันว่าด้วย
เครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายพลเรอืน 

 

จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกว่า “พระราชบญัญตัเิครื่องแบบขา้ราชการ
ฝ่ายพลเรอืน พุทธศกัราช ๒๔๗๘” 

 

มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบญัญัตินี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิบรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื่น ๆ ในส่วนทีม่บีญัญตัิ
ไวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ หรอืซึง่แยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตัินี้ 

 

มาตรา ๔  ค าว่า “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ตามพระราชบัญญัตินี้ให้หมายความถึง
ขา้ราชการพลเรอืน ขา้ราชการพลเรอืนสงักดักระทรวงกลาโหม และขา้ราชการตุลาการ 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๒/-/หน้า ๑๘๐๖/๑ มกราคม ๒๔๗๘  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๐๔ 

มาตรา ๕  เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรอืน หมายถึงเครื่องแบบแต่งกาย
ทัง้หลายที่ได้ก าหนดให้แต่งรวมทัง้เครื่องหมายต าแหน่งสงักัด หรอืเครื่องหมายอื่น ๆ 
ตลอดจนสิง่ประกอบเครื่องแบบอย่างอื่นดว้ย 

 

มาตรา ๖  ลกัษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา ๕ จะสมควร
อย่างไรและจะต้องแต่งเมื่อไร โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎ  
หรอืขอ้บงัคบัซึง่ออกตามความในพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๗๒  ใหน้ายกรฐัมนตรมีหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎหรอืขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎหรอืขอ้บงัคบันัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พระยานิตศิาสตรไ์พศาลย ์

รฐัมนตร ี

 

 

๒ การตดิแพรแถบเครื่องราชอสิรยิาภรณ์นัน้ได้ระบุไวส้ าหรบัเครื่องแบบปกติ ในขอ้ ๒ (ก) 
แห่งกฎส านักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน  
พ.ศ. ๒๔๗๘ (ฉบบัที่ ๑๔) เท่านัน้ การแต่งเครื่องแบบตรวจราชการตามขอ้ ๒ (จ) มอิาจตดิแพรแถบ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๒/๒๔๘๔) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๐๕ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เป็นปีที ่๓๐ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยเครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติเครื่องแบบข้าราชการ 
ฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  เครื่องแบบตามพระราชบญัญตันิี้ หมายถงึ เครื่องแต่งกายทัง้หลาย
รวมทัง้เครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแบบอย่างอื่นที่ก าหนดให้
ขา้ราชการฝ่ายรฐัสภาแต่ง 

 

มาตรา ๔  ลกัษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา ๓ จะสมควร
อย่างไร และจะตอ้งแต่งเมื่อใด โดยเงือ่นไขอย่างใด ใหเ้ป็นไปตามประกาศประธานรฐัสภา 

ประกาศประธานรฐัสภานัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๕  ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย แต่งเครื่องแบบนัน้ เพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นข้าราชการฝ่ายรฐัสภา  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที ่๒๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๖๑/๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๑๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๐๖ 

มาตรา ๖  ใหป้ระธานรฐัสภารกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สญัญา  ธรรมศกัดิ ์ 
นายกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๐๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คอื เนื่องจากข้าราชการ 
ในสงักดัส านักงานเลขาธกิารรฐัสภา ซึง่เดมิเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั ไดแ้ยกมาเป็น
ขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา  จงึจ าเป็นตอ้งมกีฎหมายว่าดว้ยเครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา
ขึน้ใชแ้ทนเครื่องแบบของขา้ราชการพลเรอืน 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๐๘ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบต ารวจรฐัสภา 

พ.ศ. ๒๕๑๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

เป็นปีที ่๒๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยเครื่องแบบต ารวจสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัเิครื่องแบบต ารวจรฐัสภา 
พ.ศ. ๒๕๑๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บ ังคบัตัง้แต่วนัถ ัดจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัิเครื่องแบบต ารวจสภาผู ้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทัง้หลาย รวมทัง้เครื่องหมายต่าง ๆ 

ตลอดจนสิง่ประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่น ที่ได้ก าหนดให้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
ในส านักงานเลขาธกิารรฐัสภาซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บงัคบัหมวดต ารวจรฐัสภา ผู้บงัคบัหมู่
ต ารวจรฐัสภาและพลต ารวจรฐัสภาแต่ง 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที ่๘๕/ฉบบัพเิศษ หน้า ๕/๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๐๙ 

มาตรา ๕  ลกัษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบและระเบยีบในการแต่ง
เครื่องแบบแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามประกาศของประธานรฐัสภา 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดไม่มสีทิธแิต่งเครื่องแบบตามพระราชบญัญตัินี้ไดโ้ดยชอบด้วย
กฎหมาย แต่งเครื่องแบบนัน้เพื่อใหผู้อ้ื่นเชื่อว่าตนมสีทิธ ิต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี 
หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๗  ให้ประธานรฐัสภารกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้ และใหม้อี านาจ
ออกประกาศเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

ประกาศนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กติตขิจร 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๑๐ 

หมายเหตุ  :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจาก
พระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้บญัญัตใิห้มี
ส านักงานเลขาธิการรฐัสภาขึ้นแทนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทัง้ได้ มี
กฎหมายให้โอนข้าราชการในส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรไปเป็นของ
ส านักงานเลขาธกิารรฐัสภาแล้ว  จงึสมควรปรบัปรุงพระราชบญัญัติเครื่องแบบต ารวจ
สภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๔ เสยีใหม่ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๑๑ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบทหาร 

พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

คณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๗ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๗) 
อนุวตัน์จาตุรนต ์

อาทติยท์พิอาภา 

เจา้พระยายมราช 

ตราไว ้ณ วนัที ่๒๒ เมษายน พทุธศกัราช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
เครื่องแบบทหารเสยีใหม่ 

 

จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
พุทธศกัราช ๒๔๗๗” 

 

มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบญัญัตินี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิพระราชก าหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศกัราช ๒๔๗๕ 
กับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๖  
ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
พ ระราชบัญญั ติ เค รื่ อ งแบบทหารเรือ  แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  พุ ท ธศัก ราช  ๒๔๗๖  
พระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหารเรอื แกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๒/-/หน้า ๑๓๘/๒๘ เมษายน ๒๔๗๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๑๒ 

มาตรา ๔  เครื่องแบบทหาร หมายถึงเครื่องแต่งกายทัง้หลายที่ได้ก าหนด 
ใหท้หารแต่ง 

เครื่องแบบทหาร ย่ อมประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องหมายยศ  
เหล่า จ าพวก สงักดั และอื่น ๆ กบัเครื่องประกอบต่าง ๆ 

 

มาตรา ๕๒  ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือ 
และทหารอากาศ กับการแต่งเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ  
ว่าจะสมควรอย่างไร เมื่ อไรและโดยเงื่อนไขอย่างใด ให้ เ ป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ทหารบก ทหารเรือหรือทหารอากาศ ต้องไปปฏิบัติราชการสนาม 
นอกราชอาณาจกัร เมื่อเห็นสมควรจะมเีครื่องแบบสนามเพิม่ขึน้ส าหรบัแต่งเพื่อปฏิบตัิ
ราชการสนามนอกราชอาณาจกัรแล้ว ลกัษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบสนาม
ดังกล่าว ตลอดจนการแต่ งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไรและโดยเงื่อนไขอย่างใด  
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

 

มาตรา ๖๓  ผูใ้ดแต่งเครื่องแบบทหารตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืแต่งเครื่องแบบ
ทหารที่ทหารยงัคงใชใ้นราชการอยู่ โดยไม่มสีทิธจิะแต่งได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ผูน้ัน้ 
มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สามเดือนถึงห้าปี และถ้าการกระท าเช่นว่ามานี้ 
ได้กระท าภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอยัการศึกก็ด ีในเวลาสงครามก็ด ีในเวลาบ้านเมือง 
มีเหตุฉุกเฉินก็ดี หรือเพื่ อกระท าผิดทางอาญาก็ดี ผู้นั ้นมีความผิดต้องระวางโทษ 
จ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี 

 

มาตรา ๖ ทวิ๔  ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหาร 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือคล้ายเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้ในราชการอยู่  
อนัอาจน าความดูหมิน่เกลยีดชงั หรอืความเสื่อมเสยีมาสู่ราชการทหารกด็ ีอนัอาจท าให้
บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นทหารกด็ ีผูน้ัน้มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองรอ้ยบาท 
และถ้าการกระท าเช่นว่านี้ได้กระท าภายในเขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ด ี 
ในเวลาสงครามก็ดี ในเวลาบ้านเมืองมีเหตุ ฉุกเฉินก็ดี หรือเพื่อกระท าความผิดทางอาญาก็ด ี 
ผูน้ัน้มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี 

 

๒ มาตรา ๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหาร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๓ มาตรา ๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหาน (ฉบบัที ่๓) พุทธสกัราช ๒๔๘๕ 
๔ มาตรา ๖ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหาน (ฉบบัที ่๓) พุทธสกัราช ๒๔๘๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๑๓ 

มาตรา ๗  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมมหีน้าที่รกัษาการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบตัิการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัินี้  

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พระยานิตศิาสตรไ์พศาลย ์

รฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๑๔ 

พระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหารแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช ๒๔๗๘๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รกัษาการให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามบทแห่งพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

พระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหาร (ฉบบัที ่๓) พุทธสกัราช ๒๔๘๕๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

พระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหาร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๔๗ 

 

มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั ้งแต่ วันถัดจาดประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญัตฉิบบันี้ คอื โดยที่เครื่องแบบของ
ทหารที่ปฏิบัติราชการสนามนอกราชอาณาจักร จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ อ 
ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละภูมปิระเทศและเหตุการณ์อยู่เสมอ ฉะนัน้ การก าหนดเครื่องแบบ 
ในกรณีดังกล่าวนี้โดยออกเป็นกฎกระทรวงแต่ละครัง้ย่อมไม่อาจทันต่อเหตุการณ์ 
และความจ าเป็น สมควรให้กระทรวงกลาโหมก าหนดเครื่องแบบในกรณีดงักล่าวได้ 
โดยไม่ต้องออกเป็นกฎกระทรวง  จงึสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบ
ทหารเสยีใหม่ 

 

๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๒/-/หน้า ๒๑๒๙/๒๙ มนีาคม ๒๔๗๘ 
๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที ่๕๗/หน้า ๑๖๐๑/๒๕ สงิหาคม ๒๔๘๕ 
๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๘/ตอนที ่๙๘/หน้า ๖๐๗/๑๔ กนัยายน ๒๕๑๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๑๕ 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหาร พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 

ว่าดว้ยเครื่องแบบทหารบก ทหารเรอื และทหารอากาศ 

ของหน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค๘์ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัเิครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๔ และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัเิครื่องแบบทหาร 
พุทธศกัราช ๒๔๗๗ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 

ลกัษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และการแต่งเครื่องแบบของทหาร 
ในหน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค์ นอกจากเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ 
ส าหรบัเครื่องแบบทหารบก ทหารเรอื หรอืทหารอากาศ แลว้แต่กรณีแลว้ ใหม้เีครื่องแบบ 
และการแต่งเครื่องแบบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมของพระราชนิยมในการ
ถวายพระเกียรติและสอดคล้องกบัภารกิจในการถวายงานในกรณีต่าง ๆ ตามที่จะทรง
พระราชทานพระราชวนิิจฉัย  ทัง้นี้ รายละเอียดของเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบนัน้  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของหน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค์ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ประวติร  วงษ์สุวรรณ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

 

๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๗๕ ก/หน้า ๑/๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๘ 
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๓๑๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้ี
การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของทหาร ในหน่วยบญัชาการถวายความ
ปลอดภยัรกัษาพระองคใ์หม้คีวามเหมาะสมตามพระราชนิยมในการถวายพระเกยีรตแิละ
สอดคลอ้งกบัภารกจิในการถวายงานในกรณีต่าง ๆ ได ้ จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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๓๑๗ 

พระราชบญัญตั ิ

ยศ และเครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชา 

และเจา้หน้าทีก่องอาสารกัษาดนิแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที ่๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยยศ และเครื่องแบบผู้บังคบับญัชา 
และเจา้หน้าทีก่องอาสารกัษาดนิแดน 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว ้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบ
ผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หน้าทีก่องอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. ๒๔๙๗” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ยศผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หน้าทีก่องอาสารกัษาดนิแดน มตีามล าดบั
ดงันี้ 

นายกองใหญ่ 
นายกองเอก 

นายกองโท 

นายกองตร ี

นายหมวดเอก 

นายหมวดโท 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที ่๘๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๓๑ ธนัวาคม ๒๔๙๗ 
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๓๑๘ 

นายหมวดตร ี

นายหมู่ใหญ่ 
นายหมู่เอก 

นายหมู่โท 

นายหมู่ตร ี

 

มาตรา ๔  ผูท้ีจ่ะไดร้บัยศตัง้แต่ชัน้นายหมวดตรีขึน้ไปนัน้ จะไดท้รงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ขึน้ 

 

มาตรา ๕  ผู้ที่จะไดร้บัยศดงักล่าวในมาตรา ๔ จะต้องเป็นผู้มวีทิยฐานะตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้เวน้แต่ผูท้ีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้เป็นพเิศษ 

 

มาตรา ๖  การแต่งตัง้ผูใ้ดใหว้่าทีย่ศชัน้ใดชัว่คราวตัง้แต่ชัน้นายหมวดตรขีึน้ไป 
ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมอี านาจแต่งตัง้ผูน้ัน้ใหว้่าทีย่ศชัน้นัน้ชัว่คราวได ้

 

มาตรา ๗  ผู้ที่จะได้รบัยศตัง้แต่ชัน้นายหมู่ใหญ่ลงมานัน้ ให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรอืผูบ้งัคบับญัชาทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
เป็นผูแ้ต่งตัง้ได ้

 

มาตรา ๘  ผูท้ีจ่ะไดร้บัยศดงักล่าวในมาตรา ๗ จะตอ้งเป็นผูท้ีม่วีทิยฐานะตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้เวน้แต่ผูท้ีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้เป็นพเิศษ 

 

มาตรา ๙  การถอด หรอืการออกจากยศตัง้แต่ชัน้นายหมวดตรขีึน้ไป จะกระท า
ไดโ้ดยประกาศพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๑๐  การให้ออกจากว่าที่ยศดังกล่าวในมาตรา ๖ หรือการถอด หรือ 
การออกจากยศดงักล่าวในมาตรา ๗ ใหผู้ม้อี านาจแต่งตัง้สัง่ได ้

 

มาตรา ๑๑  ให้มีเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน  
ซึ่งหมายความถึงเครื่องแบบแต่งกายที่ได้ก าหนดให้แต่ง รวมทัง้เครื่องหมายต าแหน่งสังกัด  
ยศ หรอืเครื่องหมายอื่น ๆ ตลอดจนสิง่ประกอบเครื่องแบบอย่างอื่นดว้ย 

 

มาตรา ๑๒  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา ๑๑  
จะสมควรอย่างไร และจะตอ้งแต่งเมื่อใด ใหก้ าหนดโดยกฎกระทรวง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๑๙ 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายที่ก าหนดขึ้นตาม
บทบญัญัติในมาตรา ๑๒ โดยไม่มสีทิธแิต่งหรอืประดบั มีความผดิต้องระวางโทษปรบั 
ไม่เกนิหนึ่งพนับาท หรอืจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๑๔   ให้ รัฐมนตรีว่ าการกระท รวงมห าดไทยรักษ าการตาม
พระราชบญัญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ วางระเบียบ และออกกฎกระทรวง 
เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป. พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีไ่ดจ้ดัตัง้กองอาสา
รกัษาดนิแดนขึน้ตามพระราชบญัญตักิองอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไดท้ าการ
ฝึกอบรมผู้บังคับหน่วยและรับสมัครสมาชิกกองอาสารกัษาดินแดนในท้องที่จ ังหวัด
ชายแดนแล้ว  จงึจ าเป็นต้องก าหนดให้มยีศและเครื่องแบบผู้บงัคบับญัชาและเจา้หน้าที่
กองอาสารกัษาดินแดนขึ้นไว้ เพื่อสะดวกแก่การปกครองบงัคับบญัชาให้เป็นไปตาม
ระเบยีบวนิัยโดยเรยีบรอ้ยต่อไป 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๑ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบเจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 

   
 

ในพระปรมาภไิธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สงัวาลย ์

ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เป็นปีที ่๒๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยเครื่องแบบเจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ 

 

พระมหากษัตรยิ์โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะ
รฐัสภา จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัเิครื่องแบบเจา้หน้าที่
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ฝ่ายท้องถิ่ น 
พุทธศกัราช ๒๔๗๘ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทัง้หลายรวมทัง้เครื่องหมายต่าง ๆ 

ตลอดจนสิง่ประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่น ทีไ่ดก้ าหนดใหเ้จา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่แต่ง 

“เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น” ๒ หมายความว่า สมาชิกสภาจังหวัด ข้าราชการส่วนจังหวัด 
ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที ่๙๑/หน้า ๖๕๓/๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ 
๒ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบเจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๒ 

ราชการส่วนจงัหวดั สมาชกิสภาเทศบาล นายกเทศมนตร ีเทศมนตร ีพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา พนั กงานเมืองพัทยา 
ลูกจ้างประจ าของเมอืงพทัยา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา 
กรรมการสุขาภิบาล พนักงานสุขาภิบาล ลูกจ้างประจ าของสุขาภิบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสุขาภิบาล กรรมการสภาต าบล ที่ปรึกษาสภาต าบล เลขานุการสภาต าบล  
หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล  
หรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวตัรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการต าบล 
กรรมการหมู ่บ ้าน หรอืเจา้หน้าทีต่ าบลและหมู ่บ ้านตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะ
ปกครองทอ้งที ่และหมายความรวมถึงผู้ได้รบับ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 

มาตรา ๕   ลักษณ ะ ชนิ ด  และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบ 
ในการแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นแต่ละจ าพวกหรอืแต่ละชั ้น ให้ก าหนด
โดยกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดไม่มสีทิธแิต่งเครื่องแบบตามพระราชบญัญตัินี้ไดโ้ดยชอบด้วย
กฎหมาย แต่งเครื่องแบบนั ้นเพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่น  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กติตขิจร 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ พระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่อาจ
ก าหนดเครื่องแบบของเจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่บางเหล่า เช่น ครปูระชาบาลทีจ่ะโอนมาเป็น
ขา้ราชการส่วนจงัหวดั เป็นต้น และโทษทีจ่ะลงแก่ผูฝ่้าฝืนทีก่ าหนดไวน้ัน้กไ็ม่เหมาะกบั
ปัจจุบนัดว้ย  จงึไดป้รบัปรุงใหม่ 
 

พระราชบญัญตัเิครื่องแบบเจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๑๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ  :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจาก
พระราชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดก้ าหนดใหม้ตี าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบขึ้น และ
พระราชบญัญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บ้านมสีทิธแิต่งเครื่องแบบไว้ ทัง้ ๆ ทีผู่้ช่วยผูใ้หญ่บ้านดงักล่าวมหีน้าที่ช่วยเหลอื
ผูใ้หญ่บ้านปฏบิตักิจิการต่าง ๆ  ฉะนัน้ เพื่อความเหมาะสมจงึเหน็สมควรแก้ไขเพิม่เติม
กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสิทธแิต่ง
เครื่องแบบได้ และนอกจากนี้ควรขยายไปถึงเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ต าบลและหมู่บ้านตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่เพื่อใหม้สีทิธแิต่งเครื่องแบบไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 

พระราชบญัญตัเิครื่องแบบเจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ในปัจจุบนัได ้
มกีฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา จดัระเบยีบการปกครองส่วนทอ้งถิน่

 

๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนที ่๑๐๘/หน้า ๘๓๐/๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๙๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑ สงิหาคม ๒๕๒๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๔ 

ขึน้ใหม่อีกรูปหนึ่ง แต่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นยงัมไิด้บญัญัติ 
ให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเมอืงพทัยาด้วย สมควรที่จะก าหนดให้สมาชกิสภาเมอืงพทัยา 
นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา  
และลูกจา้งประจ าของเมอืงพทัยา มสีทิธแิต่งเครื่องแบบตามกฎหมายว่าดว้ยเครื่องแบบ
เจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ได ้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๕ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยเครื่องแบบตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการ 
ศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ” หมายความว่า ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลาการ

ศาลรฐัธรรมนูญตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

“อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า บุคคลซึ่งเคยเป็นตุลาการ 
ศาลรฐัธรรมนูญที่พน้จากต าแหน่งประธานศาลรฐัธรรมนูญหรอืตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทัง้หลายรวมทัง้เครื่องหมายต่าง ๆ 
ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ได้ก าหนดให้ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 
หรอือดตีตุลาการศาลรฐัธรรมนูญแต่งและให้หมายความรวมถงึเสื้อครุยทีใ่ช้ในการออก 
นัง่พจิารณาวนิิจฉยัคดหีรอืในโอกาสอื่นตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของศาลรฐัธรรมนูญ 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หน้า ๙๗/๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๖ 

มาตรา ๔  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบใน 
การแต่งเครื่องแบบแต่ละประเภทของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรืออดีตตุลาการ 
ศาลรฐัธรรมนูญ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของศาลรฐัธรรมนูญ 

 

มาตรา ๕  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรืออดีตตุลาการ 
ศาลรฐัธรรมนูญโดยทีต่นไม่มสีทิธทิีจ่ะแต่ง ถา้ไดก้ระท าเพื่อใหบุ้คคลอื่นเชื่อว่าตนมสีทิธิ
ทีจ่ะแต่ง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖  ให้ประธานศาลรฐัธรรมนูญรกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้ และให้ 
มอี านาจออกขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

ขอ้บงัคบันัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจากรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้มีคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนูญเพื่อท าหน้าที่ตาม
บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แต่ขณะนี้ยงัไม่มเีครื่องแบบตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนูญเพื่อแต่งในโอกาสที่ท าหน้าทีต่่าง ๆ สมควรก าหนดให้มเีครื่องแบบของ
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญขึน้ไว ้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๘ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบผูพ้พิากษาสมทบ 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

เป็นปีที ่๓๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยเครื่องแบบผูพ้พิากษาสมทบ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติเครื่องแบบผู้พิพากษา
สมทบ พ.ศ. ๒๕๒๓” 

 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทัง้หลายรวมทัง้เครื่องหมายต่าง ๆ 

ตลอดจนสิง่ประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นทีไ่ดก้ าหนดใหผู้พ้พิากษาสมทบแต่ง 

 

มาตรา ๔  ลกัษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบในการ
แต่งเครื่องแบบแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมประกาศ
ก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที ่๑๔/ฉบบัพเิศษ หน้า ๕/๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๒๙ 

มาตรา ๕  ผู้ใดไม่มสีิทธแิต่งเครื่องแบบตามพระราชบญัญัตินี้ไดโ้ดยชอบดว้ย
กฎหมายแต่งเครื่องแบบนัน้ เพื่อจะใหผู้อ้ื่นเชื่อว่าตนเป็นผูพ้พิากษาสมทบ ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกติย ์

รองนายกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๓๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีผู่พ้พิากษาสมทบ
เป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลคดีเด็ก 
และเยาวชนและกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ขึ้นจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ เพื่อให้ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้พิพากษา สมควรให้ผู้พิพากษาสมทบ  
ตามกฎหมายดงักล่าวมเีครื่องแบบท านองเดยีวกบัขา้ราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิรรม 
และสมควรให้ผู้พิพากษาสมทบซึ่งอาจมขีึ้นตามกฎหมายอื่นในภายหน้ามีเครื่องแบบ
ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นตอ้งตรากฎหมายขึน้ใหม่อกี  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๓๑ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องแบบสมาชกิรฐัสภา 

พ.ศ. ๒๕๑๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เป็นปีที ่๒๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภา 
และสมาชกิสภาผูแ้ทน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัเิครื่องแบบสมาชกิรฐัสภา 
พ.ศ. ๒๕๑๖” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓   ให้ยกเลิกพระราชบัญญั ติ เครื่ องแบบสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชกิสภาผูแ้ทน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 

มาตรา ๔๒  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“สมาชกิรฐัสภา” หมายความว่า บุคคลผู้ท าหน้าที่ทางนิติบญัญตัใินรฐัสภาตาม

บทบัญญัติในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แลว้แต่กรณี 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที ่๖๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑๔ มถิุนายน ๒๕๑๖ 
๒ มาตรา ๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องแบบสมาชกิรฐัสภา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๓๒ 

“ประธานรฐัสภา” หมายความว่า ประธานสภาซึ่งท าหน้าที่นิติบญัญัติตามนัย
แห่ งบทบัญญัติ ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรหรือรัฐธรรมนูญแห่ ง 
ราชอาณาจกัรไทย 

“อดีตสมาชิกรฐัสภา” หมายความว่า บุคคลผู้เคยเป็นสมาชิกรฐัสภามาแล้ว 
แต่พน้สภาพความเป็นสมาชกิรฐัสภาไปตามกฎหมาย 

“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทัง้หลายรวมทัง้เครื่องหมายต่าง ๆ 
ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ได้ก าหนดให้สมาชิกรฐัสภา หรืออดีต
สมาชกิรฐัสภาแต่ง 

 

มาตรา ๕  ลกัษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบยีบในการแต่ง
เครื่องแบบแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของรฐัสภา 

 

มาตรา ๖๓  สมาชิกรฐัสภาหรืออดีตสมาชิกรฐัสภาอาจแต่งเครื่องแบบตาม
พระราชบญัญตันิี้ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ส่วนจะใหแ้ต่งได้
ในโอกาสใด และจะมเีครื่องหมายหรอืสิง่ประกอบเครื่องแต่งกายอย่างไรให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบั 

ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ แต่งเครื่องแบบนั ้น 
เพื่อจะให้ผูอ้ื่นเชื่อว่าตนเป็นสมาชกิรฐัสภาหรอือดตีสมาชกิรฐัสภาต้องระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๗  ให้ประธานรฐัสภารกัษาการตามพระราชบัญญตัินี้ และใหม้อี านาจ
ออกขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

ขอ้บงัคบันัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กติตขิจร 

นายกรฐัมนตร ี

 

๓ มาตรา ๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครื่องแบบสมาชกิรฐัสภา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องแบบเจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

 

  

๓๓๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมายว่าดว้ย
เครื่องแบบสมาชิก วุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนได้ก าหนดเครื่องแบบของ 
สมาชกิวุฒสิภาและสมาชกิสภาผู้แทนไว ้ไม่อาจทีจ่ะให้สมาชกิสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ
แต่ งได้   จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชิกสภาผู้แทนเสียใหม่ เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามธรรม นูญ 
การปกครองแห่งราชอาณาจกัร พุทธศกัราช ๒๕๑๕ หรอืสมาชกิสภาซึ่งท าหน้าที่ทาง 
นิติบญัญตัิตามบทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแต่งได้  
 

พระราชบญัญตัเิครื่องแบบสมาชกิรฐัสภา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๖๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจากบุคคลผู้เคย
เป็นสมาชิกรัฐสภามาแล้วได้ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมามากหรือได้อุทิศตน 
เพื่อท างานใหแ้ก่ประเทศชาตแิละประชาชน จนไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
มาแล้ว สมควรได้รบัการเชิดชูเกียรติ โดยให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรฐัสภาพร้อมทัง้
เครื่องหมาย หรอืสิง่ประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นไดต้่อไปเช่นเดมิเมื่อพน้สมาชกิภาพ
ไปแล้ว เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตสมาชิกรฐัสภาผู้นัน้และวงศ์ตระกูล   จงึสมควรตราเป็น
พระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที ่๓๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑๘ มนีาคม ๒๕๒๖ 
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๓๓๔ 

พระราชบญัญตั ิ

เสือ้ครุยขา้ราชการตุลาการและดะโต๊ะยตุธิรรม 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที ่๔๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเสื้อครุยข้าราชการตุลาการ 
และดะโต๊ะยุตธิรรม 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการ 
ตุลาการและดะโต๊ะยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่ 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิขอ้ ๑ ของมาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดเสือ้ครุย ร.ศ. ๑๓๐  
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดเสือ้ครุยแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช ๒๔๗๒ 

 

มาตรา ๔  ใหม้เีสือ้ครุยขา้ราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิรรมเป็นเครื่องหมาย
แสดงฐานะของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 

การก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเสื้อครุยข้าราชการ
ตุลาการและดะโต๊ะยุตธิรรม ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๕๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๓๐ สงิหาคม ๒๕๓๔ 
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๓๓๕ 

มาตรา ๕  ใหข้า้ราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิรรมสวมเสือ้ครุยตามมาตรา ๔ 
ในเวลาขึน้บลัลงักพ์จิารณาพพิากษาคด ี

การใช้เสื้อครุยในโอกาสอื่นนอกจากที่บญัญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม  
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดใช้เสื้อครุยข้าราชการตุลาการหรือดะโต๊ะยุติธรรมโดยที่ตน 
ไม่มสีทิธทิีจ่ะใช ้ถา้ไดก้ระท าเพื่อใหบุ้คคลอื่นเชื่อว่าตนมสีทิธทิีจ่ะใชต้อ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ์ ปันยารชุน 

นายกรฐัมนตร ี
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๓๓๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ได้มีกฎหมาย
ก าหนดให้ผู้พิพากษาคือข้าราชการตุลาการทุกชัน้ที่เป็นเนติบัณฑิตสวมเสื้อครุย 
เนติบณัฑิตในเวลาขึ้นบัลลงัก์พิจารณาพิพากษาคดี แต่หาได้มีกฎหมายก าหนดให้ม ี
เสื้อครุยข้าราชการตุลาการโดยเฉพาะและก าหนดให้ข้าราชการตุลาการสวมเสื้อครุย
ดังกล่าวในเวลาขึ้นบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดีไม่  และโดยที่ดะโต๊ะยุติธรรม 
เป็นผูม้อี านาจและหน้าทีใ่นการพจิารณาพพิากษาคดใีนพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ์
เช่นเดยีวกบัขา้ราชการตุลาการ แต่กย็งัไม่มกีฎหมายก าหนดใหม้เีสือ้ครุยดะโต๊ะยุตธิรรม 
และก าหนดให้ดะโต๊ะยุติธรรมสวมเสื้อครุยดังกล่าวในเวลาขึ้นบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคด ี 
สมควรก าหนดใหม้กีฎหมายก าหนดให้มเีสือ้ครุยขา้ราชการตุลาการและดะโต๊ะยุตธิรรม 
และก าหนดให้ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมสวมเสื้อครุยดังกล่าวในเวลา 
ขึน้บลัลงักพ์จิารณาพพิากษาคด ี จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๓๓๗ 

พระราชบญัญตั ิ

เสือ้ครุยเนตบิณัฑติ 

พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

คณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๒๐ สงิหาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๘) 
อาทติยท์พิอาภา 

เจา้พระยายมราช 

พล. อ. เจา้พระยาพชิเยนทร โยธนิ 

ตราไว ้ณ วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตวิ่า สมควรเปลี่ยนแปลงแบบเสื้อครุยเนติบณัฑติ 
เพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 

จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้ให้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติเสื้อครุยเนติบณัฑิต 
พุทธศกัราช ๒๔๗๙” 

 

มาตรา ๒๑  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษายน พุทธศกัราช ๒๔๘๐ 
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลกิบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบงัคบัอื่น  ๆ ในส่วนที่มี
บญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ หรอืซึง่ขดัแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔  เสือ้ครุยเนตบิณัฑติใหใ้ชแ้พรหรอืผ้าหรอืเชิ้ตสดี า เยบ็เป็นเสือ้คลุม
หลงัจบี ยาวเหนือขอ้เทา้พอประมาณ มแีถบพืน้ขาวลายทองพาดบ่าซา้ย 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๓/-/หน้า ๘๘๖/๖ ธนัวาคม ๒๔๗๙ 
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๓๓๘ 

มาตรา ๕  สามัญสมาชิก สมาชิกวิสามัญ  และสมาชิกกิตติมศักดิแ์ห่ ง 
เนติบัณฑิตยสภา มีสิทธิสวมเสื้อครุยเนติบัณฑิตในโอกาสอันควร แต่ห้ามมิให้สวม 
ในเวลาทีเ่ป็นจ าเลยในคดอีาญาหรอืคดลี้มละลายหรอืเวลาเป็นพยานในศาล 

 

มาตรา ๖  แบบเสื้อครุยเนติบัณฑิตตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ 
เนตบิณัฑติยสภาจดัท าขึน้ไวเ้ป็นตวัอย่าง 

 

มาตรา ๗  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่รกัษาการให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามบทแห่งพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พ.อ. พหลพลพยหุเสนา 

นายกรฐัมนตร ี



๓๓๙ 

ค ำอธิบำย 

เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกิดขึ้นครัง้แรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรยีกว่า “เครื่องราชอิสรยิยศ” ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนจาก “เครื่องราชอิสริยยศ ” มาเป็น 
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ” ส าหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ 
และผู้กระท าคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทัง้ที่เป็นบุรุษและสตร ี 
โดยตามประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เรื่อง ล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  
ล งวัน ที่  ๒ ๖  กุ ม ภ าพั น ธ์  พ .ศ . ๒ ๕ ๓ ๖  ได้ ก ล่ า วถึ ง ก า รจัด ล าดั บ เกี ย รติ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ใหเ้รยีงตามประเภทตระกูลหรอืชัน้ตรา
สงูสุดตามล าดบั ดงันี้ 

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 
ตามพระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔  และ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชา้งเผอืกและมงกุฎสยาม  

๒. เหรียญบ าเหน็จกล้าหาญ เช่น เหรียญชัยสมรภูมิตามพระราชก าหนด
เหรยีญชยัสมรภูมิ พุทธศกัราช ๒๔๘๔ และเหรยีญพทิกัษ์เสรชีนตามพระราชบัญญัติ
เหรยีญพทิกัษ์เสรชีน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๓. เหรยีญบ าเหน็จในราชการ เช่น เหรยีญจกัรมาลาและเหรยีญจกัรพรรดมิาลา
ตามพระราชบญัญัติเหรยีญจกัรมาลาและเหรยีญจกัรพรรดิมาลา พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 
และลูกเสอืสดุดตีามพระราชบญัญตัลูิกเสอื พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. เหรยีญบ าเหน็จในพระองค์ เช่น เหรยีญราชรุจติามพระราชบญัญตัิเหรยีญ
ราชรุจ ิรชักาลที ่๙ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๕. เหรียญที่ระลึกต่าง ๆ  เช่น เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบญัญตัเิหรยีญเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ เหรียญเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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๓๔๐ 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ตามพระราชบญัญัติเหรยีญเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเหรียญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมน 
ทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยเหรยีญเฉลมิพระเกียรติและเหรยีญ 
ทีร่ะลกึ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๓๔๑ 

พระราชบญัญตั ิ

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที ่๔๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น 
ทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหม้เีครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

 

มาตรา ๔  พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็น
ทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ และทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจทีจ่ะพระราชทานและเรยีกคนื
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์นี้ 

 

มาตรา ๕  เครื่องราชอิสรยิาภรณ์นี้ ส าหรบัพระราชทานแก่ผู้กระท าความดี
ความชอบอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรงพระราชด าริ
เหน็สมควร 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๑๒๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 
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๓๔๒ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์นี้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงือ่นไขทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๖  เครื่องราชอสิรยิาภรณ์นี้ แบ่งเป็น ๗ ชัน้ มนีามดงัต่อไปนี้ 
ชัน้ที ่๑ ปฐมดเิรกคุณาภรณ์ อกัษรย่อ ป.ภ. 
ชัน้ที ่๒ ทุตยิดเิรกคุณาภรณ์ อกัษรย่อ ท.ภ. 
ชัน้ที ่๓ ตตยิดเิรกคุณาภรณ์ อกัษรย่อ ต.ภ. 
ชัน้ที ่๔ จตุตถดเิรกคุณาภรณ์ อกัษรย่อ จ.ภ. 
ชัน้ที ่๕ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์ อกัษรย่อ บ.ภ. 
ชัน้ที ่๖ เหรยีญทองดเิรกคุณาภรณ์ อกัษรย่อ ร.ท.ภ. 
ชัน้ที ่๗ เหรยีญเงนิดเิรกคุณาภรณ์ อกัษรย่อ ร.ง.ภ. 
 

มาตรา ๗  เครื่องราชอสิรยิาภรณ์นี้มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ คอื 

 

ชัน้ที ่๑ ปฐมดเิรกคุณาภรณ์ 

   
 

ดวงตราด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน  
รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศและมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง เบื้องบนม ี
พระมหามงกุฎทองมีรัศมี ห้อยกับสายสะพายขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร สีเขียว  
รมิสแีดงชาด มรีิ้วสขีาวและสเีหลอืงขนาดเลก็ควบคัน่ทัง้สองขา้ง ดา้นหลังเป็นดุมสทีอง 
มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ลงยาสีขาว สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย  
กับมีดาราอย่างดวงตรา แต่เบื้องบนมีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทอง ขอบเป็น 
สร่งทอง รอบนอกมีกระจงัเงินแปดทิศ มีรศัมีทองแทรกตามระหว่างประดับที่อกเสื้อ  
เบือ้งซา้ย ดา้นหลงัเป็นดุมสทีองอย่างดวงตรา 

ส าหรบัพระราชทานสตร ีดวงตรา ดาราและสายสะพายมขีนาดย่อมกว่า 

 

ชัน้ที ่๒ ทุตยิดเิรกคุณาภรณ์ 

   
 

ดวงตราด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็น 
สร่งเงนิ รอบนอกมกีระจงัเงนิแปดทศิและมเีปลวรศัมทีองแทรกตามระหว่าง ดา้นหลงัเป็น
ดุมสทีอง มอีกัษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ลงยาสขีาว เบื้องบนมพีระมหามงกุฎทอง 
มีรัศมี ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร สีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาว 
และสเีหลอืงขนาดเลก็ควบคัน่ทัง้สองขา้ง ใชส้วมคอ กบัมดีาราอย่างดวงตรา แต่เบือ้งบน
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๓๔๓ 

มีพระมหามงกุฎและอุณาโลมสีทอง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ  
มีรศัมีทองแทรกตามระหว่าง ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่าง 
ดวงตรา 

ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารา มีขนาดย่อมกว่า และดวงตรา 
หอ้ยกบัแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัเสือ้ทีห่น้าบ่าซา้ย 

 

ชัน้ที ่๓ ตตยิดเิรกคุณาภรณ์ 

   
 

ดวงตราอย่างทุติยดเิรกคุณาภรณ์ ห้อยกบัแพรแถบขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร 
ใชส้วมคอ 

ส าหรบัพระราชทานสตร ีดวงตรามีขนาดย่อมกว่า และห้อยกับแพรแถบผูก 
เป็นรปูแมลงปอ ประดบัเสือ้ทีห่น้าบ่าซา้ย 

 

ชัน้ที ่๔ จตุตถดเิรกคุณาภรณ์ 

   
 

ดวงตราอย่างตติยดิเรกคุณาภรณ์ แต่ย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง  
๓ เซนตเิมตร มดีอกไมจ้บีตดิบนแพรแถบ ประดบัทีอ่กเสือ้เบือ้งซา้ย 

ส าหรบัพระราชทานสตร ีแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัเสือ้ทีห่น้าบ่าซา้ย 

 

ชัน้ที ่๕ เบญจมดเิรกคุณาภรณ์ 

   
 

ดวงตราอย่างจตุตถดเิรกคุณาภรณ์ หอ้ยกบัแพรแถบขนาดกวา้ง ๓ เซนตเิมตร 
แต่ไม่มดีอกไมจ้บีตดิบนแพรแถบ ประดบัทีอ่กเสือ้เบือ้งซา้ย 

ส าหรบัพระราชทานสตร ีแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัเสือ้ทีห่น้าบ่าซา้ย 

 

ชัน้ที ่๖ เหรยีญทองดเิรกคุณาภรณ์ 

   
 

เหรยีญรูปกลมสทีอง ดา้นหน้ามรีูปครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบดว้ยกระจงั
กลีบบัวแปดกลีบ เบื้องบนมีพระมหามงกุฎมีรัศมีและอุณาโลม ห้อยกับแพรแถบ 
ขนาดกวา้ง ๓ เซนตเิมตร สเีขยีว รมิสแีดงชาด มรีิ้วสขีาวและสเีหลอืงขนาดเลก็ควบคัน่
ทัง้สองขา้ง ดา้นหลงัมอีกัษรพระปรมาภไิธยย่อ ภ.ป.ร. ประดบัทีอ่กเสือ้เบือ้งซา้ย 

ส าหรบัพระราชทานสตร ีแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัเสือ้ที่หน้าบ่าซา้ย 
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๓๔๔ 

ชัน้ที ่๗ เหรยีญเงนิดเิรกคุณาภรณ์ 

   
 

เห รียญ รูปกลมสีเงิน  มีลักษณ ะและห้อยกับแพรแถบ อย่ างเดีย วกับ 
เหรยีญทองดเิรกคุณาภรณ์ ประดบัทีอ่กเสือ้เบือ้งซา้ย 

ส าหรบัพระราชทานสตร ีแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ ประดบัเสือ้ทีห่น้าบ่าซา้ย 

 

มาตรา ๘  ผู้ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะได้ประกาศนาม 
ในราชกิจจานุเบกษา ส าหรับผู้ซึ่ งได้รับพระราชทานตัง้แต่ชั ้นที่  ๕ ขึ้นไป ให้มี
ประกาศนียบตัรทรงลงพระปรมาภไิธยและประทบัพระราชลญัฉกร 

 

มาตรา ๙  เมื่อผูไ้ดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์นี้ ไดร้บัพระราชทาน
ชัน้สูงขึ้น ผู้รบัพระราชทานต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้รอง หรือในกรณีที่ 
ทรงเรยีกเครื่องราชอิสรยิาภรณ์นี้คนืตามความในมาตรา ๔ ถ้าผู้รบัพระราชทานส่งคืน
ไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ผู้รบัพระราชทานจะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสรยิาภรณ์นี้ตามที่ทาง
ราชการก าหนด 

 

มาตรา ๑๐  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ์ ปันยารชุน 

นายกรฐัมนตร ี
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๓๔๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าได ้
มบีุคคลซึ่งกระท าความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
มากขึ้นเป็นล าดับ  เท่าที่ปฏิบัติมาแล้วรัฐบาลได้ตอบสนองคุณงามความดีด้วย 
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์สองตระกูล คอื เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็น 
ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยให้เป็นบ าเหน็จ  
แต่เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมยิง่ขึน้จงึเหน็สมควรสรา้งเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ตระกูลใหม่
ขึน้โดยเฉพาะ ส าหรบัพระราชทานเป็นบ าเหน็จความดคีวามชอบแก่บุคคลผูท้ าประโยชน์
ดงักล่าวนัน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๓๔๖ 

พระราชกฤษฎกีา 

วา่ดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เป็นปีที ่๕๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขส าหรบัการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 
พุทธศกัราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัเิครื่องราชอสิรยิาภรณ์
อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้รา
พระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘” 

 

มาตรา ๒๒  พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีาน้ี 

“เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิ
ยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

 

 

๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๔๑ ก/หน้า ๒/๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ 
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๓๔๗ 

มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้มอี านาจ
ออกระเบยีบและประกาศเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชกฤษฎกีานี้ 

ระเบยีบและประกาศนัน้เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

   
 

มาตรา ๕  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชัน้ใดแก่ผู้กระท า
ความดีความชอบอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๖  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มต้นจาก 
ชัน้ที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และให้เสนอขอพระราชทานในชัน้สูงขึ้นหนึ่ งชัน้
ตามล าดับจนถึงชัน้ที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน 
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๗  บุคคลที่พึ งได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อสิรยิาภรณ์จะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

(๑) มคีวามประพฤตดิ ี

(๒) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๓) ไม่เคยถูกเรยีกคนืเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรอืตามกฎหมายอื่น  
เวน้แต่เป็นการตอ้งส่งคนืเนื่องจากไดร้บัพระราชทานในชัน้สงูขึน้ 

 

มาตรา ๘  การกระท าความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา 
และประชาชนจ าแนกออกไดเ้ป็นสองประเภท ดงันี้ 

(๑) การกระท าความดคีวามชอบทีม่ผีลงานอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชน 

(๒) การกระท าความดคีวามชอบทีเ่ป็นการบรจิาคทรพัยส์นิเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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๓๔๘ 

มาตรา ๙  การกระท าความดคีวามชอบทีม่ผีลงานอนัเป็นประโยชน์แก่ประเทศ 
ศาสนา และประชาชนตามมาตรา ๘ (๑) ตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

(๑) มผีลงานดเีด่นหรอืเป็นแบบอย่างอนัควรแก่การสรรเสรญิ หรอื 

(๒) เป็นการกระท าที่ฝ่าอนัตรายหรอืเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตหรอืทรพัย์สิน 
อนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืประเทศ 

 

มาตรา ๑๐๓  การพิจารณาการกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑)  
ใหอ้ยู่ภายใตเ้งือ่นไข ดงันี้ 

(๑) เป็นผลงานของตนเองและไม่ เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว ถ้าเป็น
ผลงานที่ท าร่วมกันเป็นหมู่คณะจะต้องสรุปแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน  
เพื่อใหส้ามารถพจิารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมได ้

(๒) เป็นผลงานในฐานะบุคคลของนิตบิุคคลซึ่งมบีทบาทหรอืส่วนส าคญัในการ
สนับสนุนหรือผลกัดันให้นิติบุคคลกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ 

(๓) เป็นผลงานในฐานะบุคคลของคณะบุคคลซึ่งจดักิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจ
และมผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืดา้นอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

(๔) ถ้าเป็นผลงานที่กระท าให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนัน้ต้องมีวตัถุประสงค ์
ในการประกอบกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 

การพจิารณาว่าบุคคลใดมบีทบาทหรอืส่วนส าคญัในการสนับสนุนหรอืผลกัดนั
ใหน้ิตบิุคคลกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอนัเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ตามวรรคหนึ่ง (๒)  
การพจิารณาว่าบุคคลใดของคณะบุคคลซึ่งจดักจิกรรมเป็นการเฉพาะกจิและมผีลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจ สงัคม หรือด้านอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ตามวรรคหนึ่ง (๓) และ 
การพิจารณาว่านิติบุคคลใดมวีตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์  
ตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขที่ส านักนายกรฐัมนตรี
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ในกรณีที่นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๔) เป็นหน่วยงานของรฐั ผลงานที่ใชเ้สนอขอ 
พระราชทานต้องไม่เป็นผลงานตามปกติที่ผูน้ัน้ต้องกระท าในฐานะที่เป็นเจา้หน้าที่ของ
หน่วยงานของรฐัดงักล่าว 

 

 

๓ มาตรา ๑๐  แก้ ไข เพิ่ม เติม โดยพระราช กฤษฎีก าว่ าด้วยการขอพระราชท าน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๔๙ 

มาตรา ๑๑๔  การกระท าความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ (๑) ใหผู้ด้ ารงต าแหน่ง
หวัหน้าส่วนราชการระดับกองหรอืส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองส าหรบัส่วนราชการ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ ากว่าหัวหน้าฝ่ายส าหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
หรอืหน่วยงานของรฐั หรอืผูด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูอ้ านวยการกองส าหรบัสภากาชาดไทย 
หรอืหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ แล้วแต่กรณี ของหน่วยงานที่ไดร้บัประโยชน์หรอื
เกี่ยวข้องเป็นผู้ร ับรองผลงาน โดยต้องระบุผลงาน การปฏิบัติงาน และระยะเวลา 
การปฏบิตังิานในหน้าทีต่่าง ๆ ดว้ย 

 

มาตรา ๑๒  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระท า
ความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ (๑) ซึ่งไม่เคยไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
มาแล้ว ในกรณีปกตใิห้เสนอขอพระราชทานชัน้ที่ ๗ เหรยีญเงนิดเิรกคุณาภรณ์ และให้
เสนอขอพระราชทานในชัน้สูงขึ้นหนึ่งชัน้ตามล าดบัเมื่อกระท าความดคีวามชอบเพิม่ขึ้น
จนถงึชัน้ที ่๑ ปฐมดเิรกคุณาภรณ์ โดยเวน้ระยะเวลาแต่ละชัน้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ผูก้ระท าความดคีวามชอบ
ตามมาตรา ๘ (๑) ซึ่งเคยได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์มาแล้วในกรณีปกต ิ
ให้เสนอขอพระราชทานในชัน้สูงขึ้นหนึ่งชัน้ตามล าดับ โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชัน้ 
ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

 

มาตรา ๑๓  การกระท าความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อ
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๘ (๒) ตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

(๑) เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพื่อการศาสนา 
การศกึษา การสาธารณสุข การแพทย์ การพฒันาชุมชน การสงัคมสงเคราะห์ หรอืความ
มัน่คงของชาต ิและ 

(๒) ทรพัย์สินที่บริจาคต้องเป็นของผู้บริจาคหรือที่ผู้บริจาคมีสิทธิบริจาคได ้
ในนามของตน 

 

มาตรา ๑๔  การพจิารณาการกระท าความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ (๒) ใหอ้ยู่
ภายใตเ้งือ่นไข ดงันี้ 

(๑) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทาน 
จนไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรอืกฎหมายอื่นมาแลว้ 

 

๔ มาตรา ๑๑  แก้ ไข เพิ่ม เติม โดยพ ระราชกฤษฎีก าว่ าด้ วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๕๐ 

(๒) การบริจาคทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องท าเป็นหนังสือและ 
จดทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หน้าที ่ใหท้ าเป็นหนังสอืและจดทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หน้าที่
เสยีก่อน 

(๓) การบรจิาคทรพัย์สนิทีม่ผีูร้่วมบรจิาคหลายคน ใหแ้สดงรายละเอยีดดว้ยว่า 
ผูบ้รจิาคแต่ละคนได้บริจาคทรพัย์สนิเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีที่มไิด้แสดงรายละเอียด
ดงักล่าวใหถ้อืว่าผูบ้รจิาคแต่ละคนไดบ้รจิาคทรพัยส์นิเป็นมลูค่าเท่า ๆ กนั 

(๔) ถา้เป็นการบรจิาคทรพัยส์นิใหแ้ก่นิตบิุคคล นิตบิุคคลนัน้ตอ้งมวีตัถุประสงค์
ในการประกอบกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์  ทัง้นี้ ตามรายชื่อทีส่ านักนายกรฐัมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

(๕) การบรจิาคทรพัย์สนิที่มใิช่เงนิ ต้องมหีนังสอืรบัรองมูลค่าแห่งทรพัย์สนิที่
บริจาคจากส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์หรอืนิติบุคคลที่ 
รบับรจิาคหากทรพัย์สนิที่บรจิาคเป็นที่ดนิให้เจา้พนักงานที่ดนิเป็นผู้ออกหนังสอืรบัรอง
มลูค่าของทีด่นินัน้ 

(๖) ทรพัยส์นิทีบ่รจิาคตอ้งไม่มเีงือ่นไขหรอืภาระตดิพนัใด ๆ 

 

มาตรา ๑๕๕  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๖ การกระท าความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ (๒) 
ต้องมหีนังสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิจากหน่วยงานที่รบับรจิาคโดยมี 
ผูล้งลายมอืชื่อตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(๑) กรณีทีห่น่วยงานทีร่บับรจิาคเป็นส่วนราชการ 

(ก) ราชการส่วนกลาง ใหอ้ธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น
และมฐีานะเป็นกรมหรอืนิตบิุคคลลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

(ข) ราชการส่วนภูมภิาค 

๑) การบรจิาคทรพัยส์นิครัง้ละไม่เกนิหา้แสนบาท ใหห้วัหน้าส่วนราชการ 
ประจ าอ าเภอและนายอ าเภอแห่งทอ้งทีท่ีม่กีารบรจิาคลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

๒) การบรจิาคทรพัยส์นิครัง้ละเกนิหา้แสนบาท ใหห้วัหน้าส่วนราชการ
ประจ าจงัหวดั และผูว้่าราชการจงัหวดัแห่งท้องที่ที่มกีารบรจิาคลงลายมอืชื่อในหนังสอื
รบัรอง 

 

๕ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช 
อสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๕๑ 

(ค) ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

๑) การบริจาคทรพัย์สินครัง้ละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ปลัดองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั ปลดัเทศบาล ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล ปลดัเมอืงพทัยา หรอื
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ 
แลว้แต่กรณี แห่งทอ้งทีท่ีม่กีารบรจิาคลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

๒) การบรจิาคทรพัย์สนิครัง้ละเกนิหา้แสนบาท ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
แห่งทอ้งที ่ทีม่กีารบรจิาคลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง เวน้แต่การบรจิาคใหแ้ก่องค์การ
บรหิารส่วนต าบล ใหน้ายอ าเภอแห่งทอ้งทีท่ีม่กีารบรจิาคลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

๓) การบรจิาคทรพัย์สนิใหแ้ก่กรุงเทพมหานคร ใหป้ลดักรุงเทพมหานคร 
ลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

(๒) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรฐั ใหผู้ว้่าการ ผูอ้ านวยการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นและ
มฐีานะเทยีบเท่าผูว้่าการหรอืผูอ้ านวยการลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

(๓) กรณีที่หน่วยงานที่รับบริจาคเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
ให้เลขาธิการ ผู้ว่าการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า
เลขาธกิารหรอืผูว้่าการลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

(๔) กรณีที่หน่วยงานทีร่บับรจิาคเป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัที่เป็นนิตบิุคคล 
ใหอ้ธกิารบดลีงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

(๕) กรณีทีห่น่วยงานทีร่บับรจิาคเป็นสภากาชาดไทย ใหเ้ลขาธกิารสภากาชาด
ไทยลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

(๖) กรณีที่หน่วยงานที่รบับรจิาคเป็นนิติบุคคลที่ส านักนายกรฐัมนตรปีระกาศ
ก าหนดในราชกจิจานุเบกษา ใหผู้แ้ทนของนิตบิุคคลนัน้ลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

 

มาตรา ๑๖๖  การกระท าความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ (๒) อนัเป็นประโยชน์
แก่ศาสนาต้องเป็นการบริจาคทรพัย์สินให้แก่สถานประกอบศาสนกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีหนังสือรบัรองแสดงรายการการบริจาคทรพัย์สินที่มี 
ผูล้งลายมอืชื่อตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๑๗ 

 

 

๖ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช 
อสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๕๒ 

มาตรา ๑๗  การกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที่ไม่ได้กระท า
ให้แก่หน่วยงานตามมาตรา ๑๕ ต้องมหีนังสอืรับรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัย์สนิ 
ทีม่ผีูล้งลายมอืชื่อตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(๑) การบรจิาคทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูร้บัในเขตจงัหวดั 

(ก) การบรจิาคทรพัย์สนิครัง้ละไม่เกนิหา้แสนบาท ใหห้วัหน้าส่วนราชการ
ประจ าอ าเภอทีเ่กี่ยวขอ้งมากที่สุดและนายอ าเภอแห่งท้องทีท่ี่มกีารบรจิาคลงลายมอืชื่อ
ในหนังสอืรบัรอง 

(ข) การบริจาคทรพัย์สินครัง้ละเกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและผู้ว่าราชการจังหวดัแห่งท้องที่ที่มีการบริจาค 
ลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรอง 

(๒) การบรจิาคทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูร้บัในเขตกรุงเทพมหานคร 

(ก) การบรจิาคทรพัย์สนิครัง้ละไม่เกินห้าแสนบาท ให้ผู้แทนส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดและผูอ้ านวยการเขตแห่งทอ้งทีท่ีม่กีารบรจิาคลงลายมอืชื่อในหนังสอื
รบัรอง 

(ข) การบรจิาคทรพัย์สนิครัง้ละเกนิห้าแสนบาท ใหอ้ธบิดหีรอืหวัหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดลงลายมือชื่อใน
หนังสอืรบัรอง 

 

มาตรา ๑๘  ในกรณีทีห่น่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานเป็นผูร้บับรจิาคร่วมกนั
ให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี  
ลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัยส์นิร่วมกนั 

 

มาตรา ๑๙  การกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที่กระท าใน
ต่างประเทศ ใหเ้อกอคัรราชทตูหรอืกงสุลไทยลงลายมอืชื่อในหนังสอืรบัรองแสดงรายการ
การบรจิาคทรพัยส์นิ 

 

มาตรา ๑๙/๑๗  ให้หน่วยงานที่ ได้รับบริจาคทรัพย์สินตามมาตรา  ๑๕  
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มหีน้าทีพ่จิารณาออกหนังสอืรบัรอง
แสดงรายการการบรจิาคทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูบ้รจิาคในทุกครัง้ทีม่กีารบรจิาค 

ในกรณีเป็นการบริจาคในอดีตและไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารต้นฉบับหรือ
 

๗ มาตรา ๑๙/๑ เพิม่โดยพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๕๓ 

ส าเนาใบรบัเงนิ ใหห้น่วยงานตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทีไ่ดม้อบใหแ้ก่ผูบ้รจิาค รวมทัง้
สอบปากค าผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณา หากปรากฏขอ้เท็จจรงิว่าเป็น
บุคคลผู้บรจิาคทรพัย์สิน และรายการการบรจิาคถูกต้อง ให้หน่วยงานด าเนินการออก
หนังสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาคทรพัยส์นิใหโ้ดยเรว็ 

 

มาตรา ๒๐  การค านวณมูลค่าของทรพัยส์นิทีบ่รจิาคใหค้ านวณตามหลกัเกณฑ์
ดงันี้ 

(๑) ถา้เป็นการบรจิาคที่ดนิ ใหถ้อืตามราคาทีเ่จา้พนักงานทีด่นิรบัรองตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ในขณะทีร่บับรจิาค 

(๒) ถ้าเป็นการบริจาคเงนิตราต่างประเทศ ให้ค านวณเป็นเงินตราไทยตาม
อตัราแลกเปลีย่น ณ เวลา และสถานทีท่ีร่บับรจิาค 

(๓) ถ้าเป็นการบรจิาคทรพัย์สนิอื่นนอกจากทีด่นิหรอืเงนิตรา ให้ถอืตามราคา
ตลาดของทรพัยส์นินัน้ในขณะทีร่บับรจิาค 

 

มาตรา ๒๑  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้ใดให้แก่
ผูก้ระท าความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ (๒) ให้เป็นไปตามจ านวนมูลค่าของทรพัย์สนิ 
ทีบ่รจิาคตามทีก่ าหนดไวใ้นบญัชทีี ่๑ ทา้ยพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

มาตรา ๒๒  รายการและจ านวนเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีใ่ชป้ระกอบการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ รวมตลอดถงึแบบหนังสอืรบัรองแสดงผลงาน
และแบบหนังสือรบัรองแสดงรายการการบริจาคทรพัย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที ่
ส านักนายกรฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๒ 

การพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

   
 

มาตรา ๒๓๘  การพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่
ผูก้ระท าความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ ใหห้น่วยงานดงัต่อไปนี้เป็นผูพ้จิารณาเสนอขอ
พระราชทาน 

 

๘ มาตรา ๒๓  แก้ ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๕๔ 

(๑) การกระท าความดคีวามชอบให้แก่ราชการส่วนกลาง หน่วยงานอสิระตาม
รฐัธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน สถาบนัอุดมศึกษาของรฐั 
ที่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้หน่วยงานนัน้เป็นผู้พิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน 

(๒) การกระท าความดีความชอบให้แก่ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นใดให้จงัหวดัที่ราชการส่วนภูมิภาคหรอืราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ตัง้อยู่เป็น  
ผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน 

(๓) การกระท าความดคีวามชอบใหแ้ก่สภากาชาดไทย ใหส้ภากาชาดไทยเป็น 
ผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน 

(๔) การกระท าความดีความชอบให้แก่นิติบุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อที่
ส านักนายกรฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา ใหส้ านักนายกรฐัมนตรกี าหนด
ในประกาศดว้ยว่าใหห้น่วยงานใดเป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน 

หากเป็นการกระท าความดคีวามชอบใหแ้ก่หน่วยงานตัง้แต่สองหน่วยงานขึน้ไป 
ให้หน่วยงานตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่ได้รบัประโยชน์มากที่สุดส าหรบักรณีการ
กระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) หรือที่ได้รบับรจิาคมากที่สุดส าหรบักรณี 
การกระท าความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน 

 

มาตรา ๒๔  ใหห้น่วยงานทีเ่ป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ 
แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาและตรวจสอบคุณสมบตั ิประวตั ิ
ความประพฤต ิการกระท าความดคีวามชอบตามมาตรา ๘ และความเหมาะสมของบุคคล
ทีพ่งึไดร้บัการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

คุณสมบัติและจ านวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่ านักนายกรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๕๙  ให้หน่วยงานที่ เป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานตาม 
มาตรา ๒๓ ส่งผลการพจิารณาไปยงัส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวงเจา้สงักดั
เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๖ ต่อไป 

ส าหรับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมหรือ 

 

๙ มาตรา ๒๕ แก้ ไข เพิ่ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๕๕ 

นิติบุคคล ซึ่งไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง หน่วยงานอิสระ 
ตามรฐัธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทย ให้ส่งผลการพิจารณาไปยัง 
ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรโีดยไม่ตอ้งด าเนินการตามมาตรา ๒๖ 

 

มาตรา ๒๖  ให้ส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง แล้วแต่กรณีแต่งตัง้
คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเพื่อพจิารณากลัน่กรองผลการพจิารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง แล้วให้หน่วยงานนั ้น ๆ ส่งผล 
การพจิารณาไปยงัส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรตี่อไป 

คุณสมบัติและจ านวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่ านักนายกรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๗  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๑ ให้ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรส่ีงผล
การพิจารณาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ ไปยังคณะกรรมการตาม 
มาตรา ๒๘ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

   
 

มาตรา ๒๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการพิจารณา 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตร ี
ซึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรแีละผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิสบิคน ซึง่นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ให้นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ข้าราชการในส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีคนหนึ่ง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั ้งข้าราชการในส่วนราชการดังกล่าว 
เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการคนหนึ่งหรอืหลายคนดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๙ ๑๐  ให้คณ ะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับ 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ และโดยเฉพาะใหม้อี านาจหน้าทีด่งันี้ 

 

๑๐ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๕๖ 

(๑) พจิารณาชัน้เครื่องราชอสิรยิาภรณ์เพื่อเสนอขอพระราชทานในกรณีพเิศษ 
ทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาน้ี 

(๒) พิจารณายกเว้นชัน้เริ่มต้นและการเว้นระยะเวลาแต่ละชัน้ในการเสนอ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

(๓) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อกลัน่กรอง ตรวจสอบ  
หรอืด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

ในกรณีที่ เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีอ านาจเสนอชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้  ทัง้นี้  มิให้น ามาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖  
มาใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๐   เมื่ อคณ ะกรรมการพิจารณ าการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์พจิารณาเสร็จแล้ว ให้ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอรายชื่อ
บุคคลพรอ้มทัง้ชัน้เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ทีส่มควรขอพระราชทานเสนอต่อนายกรฐัมนตร ี
เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
ด าเนินการเพื่อน าความกราบบงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รบัพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๓๑๑๑  ในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันไม่อาจเรียกประชุม
คณะกรรมการพิจารณ าการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้  
ให้ส านั ก เลขาธิการคณ ะรัฐมนตรีเสนอรายชื่ อบุ คคลที่พึ งได้ รับการเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้โดยตรงต่อ
นายกรฐัมนตร ี

กรณีมีเหตุพิเศษ ซึ่งไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าการกระท าความดีความชอบ 
ซึ่งไดก้ระท าขึน้เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานใดเป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน อนัอาจ
เป็นเหตุให้การเสนอขอพระราชทานล่าช้าไม่ทันการ หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นรีบด่วน 
เพื่อประโยชน์ของราชการ ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรอีาจแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้น

 

๑๑ มาตรา ๓๑ แก้ ไข เพิ่ม เติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๕๗ 

เพื่ อ พิ จ า รณ า เส น อ ร าย ชื่ อ บุ ค ค ลที่ พึ ง ได้ รับ ก า ร เส น อ ข อพ ร ะร าช ท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อนายกรัฐมนตรี  

เมื่อนายกรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
ด าเนินการเพื่อน าความกราบบงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รบัพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ในราชกจิจานุเบกษา 

 

หมวด ๔ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่บุคคลบางประเภท 

   
 

มาตรา ๓๒  การเสนอขอพระราชทานเค รื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แ ก่ 
ชาวต่างประเทศทีม่ใิช่ขา้ราชการของต่างประเทศ หรอืเจา้หน้าทีข่ององค์การต่างประเทศ 
หรือลูกจ้างของรัฐบาลไทยจะเสนอขอพระราชทานครัง้แรกชัน้ใดและจะเสนอขอ
พระราชทานในชัน้สูงขึ้นตามล าดบัเมื่อกระท าความดคีวามชอบเพิ่มขึ้นได้จนถึงชัน้ใด 
รวมทัง้จะต้องปฏิบตัติามเงื่อนไขและระยะเวลาแต่ละชัน้เช่นใด ให้เป็นไปตามบญัชทีี ่๒ 
ทา้ยพระราชกฤษฎกีานี้โดยใหก้ระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรมที่ได้รบัประโยชน์หรอืที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามวรรคหนึ่งให้กระทรวง 
ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่ เสนอขอ
พระราชทานแจ้งไปยงักระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชัน้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะเสนอขอพระราชทานโดยพิจารณาตามบัญชีที่ ๒ ท้าย 
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้ใดแล้ว ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องทาบทามรฐับาลแห่ง
ประเทศทีช่าวต่างประเทศนัน้ถอืสญัชาตใิหก้ระทรวงการตา่งประเทศทาบทามรฐับาลแหง่
ประเทศนัน้วา่จะขดัขอ้งหรอืไม่ หากไม่ขดัขอ้งใหก้ระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการ
ทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรมที่เสนอขอพระราชทานแจง้ผลการพจิารณาไปยงั
ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อนายกรฐัมนตร ีเมื่อนายกรฐัมนตรพีิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการเพื่อน าความกราบ
บงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ต่อไป และเมื่อทรงพระกรุณา 
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๓๕๘ 

โปรดเกล้าฯ แล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ในราชกจิจานุเบกษา 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ตามมาตรานี้ มใิหน้ ามาตรา ๗ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๓๑๒  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่นักกีฬา 
บุคลากรโรงเรียนเอกชน บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผู้มีผลงานดีเด่น 
ที่ได้รบัรางวลัหรอืการยกย่องระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติ นอกจากต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบัญชีที่ ๓ บัญชีที่ ๔ บัญชีที่ ๕ หรือบัญชีที่ ๖  
ทา้ยพระราชกฤษฎกีาน้ีดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๓๔๑๓  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ผูว้ายชนม์
จะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีผู่ว้ายชนม์ไดเ้คยกระท าความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์แก่
ประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นอย่างยิง่ 

ให้กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม  
หรอืนิติบุคคลหน่วยงานอิสระตามรฐัธรรมนูญ หรอืกรุงเทพมหานคร ที่ไดร้บัประโยชน์
หรอืที่เกี่ยวขอ้งมากที่สุดจากการกระท าความดคีวามชอบของผู้วายชนม์ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน 

ในกรณีทีผู่ว้ายชนม์ไดก้ระท าความดคีวามชอบตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่สภากาชาดไทย  
ใหส้ภากาชาดไทยเป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน 

ให้กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรม  
หรอืนิติบุคคล หน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร หรอืสภากาชาดไทย 
ทีเ่ป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส่งเอกสารและหลกัฐานไปยงั
ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อนายกรฐัมนตร ีเมื่อนายกรฐัมนตรพีิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีด าเนินการเพื่อน าความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป  และเมื่ อทรง 

 

๑๒ มาตรา ๓๓  แก้ ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๓ มาตรา ๓๔  แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๕๙ 

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แลว้ ใหป้ระกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ในราชกจิจานุเบกษา 

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ตามมาตรานี้ มใิหน้ ามาตรา ๗ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่มี ปัญหาในทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์เป็นผูพ้จิารณา 
แลว้เสนอนายกรฐัมนตรเีพื่อวนิิจฉยัสัง่การ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๓๖๐ 

บญัชทีี ่๑ 

บญัชแีสดงจ านวนมลูค่าของทรพัยส์นิทีเ่สนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

 

ล าดบั มลูค่าของทรพัยส์นิ 
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

ทีเ่สนอขอพระราชทาน 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป ร.ง.ภ. 
๒ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป ร.ท.ภ. 
๓ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป บ.ภ. 
๔ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป จ.ภ. 
๕ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป ต.ภ. 
๖ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป ท.ภ. 
๗ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป ป.ภ. 
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๓๖๑ 

บญัชทีี ่๒ 

การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ชาวต่างประเทศ 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ที่
เสนอขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาแต่ละชัน้ หมายเหตุ 
ชัน้เริม่ตน้ ชัน้สงูสุด 

 ช าวต่ างป ร ะ เท ศ ที่ มิ ใช่
ข้าราชการของต่างประเทศ 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ต่างประเทศ หรอืลูกจ้างของ
รฐับาลไทย 

บ.ภ. ต.ภ. ๑ .พิ จ า ร ณ า ต า ม
ส ม ค ว ร แ ก่
ฐ า น า นุ รู ป แ ล ะ
ป ร ะ โ ย ช น์ ที่
ประเทศไทยได้รบั
จากผูน้ัน้ 

๒ . จ ะ เ ส น อ ข อ
พระราชทานสู ง
กว่าชัน้ ต.ภ. มไิด ้
เวน้แต่กรณีพิเศษ 
กล่าวคอื มผีลงาน
เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์
อ ย่ า ง ยิ่ ง แ ก่
ประเทศชาติและ
ประชาชน 
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๓๖๒ 

บญัชทีี ่๓ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่นักกฬีา 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีเ่สนอขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาแต่ละชัน้ หมายเหตุ 
ชัน้เริม่ตน้ ชัน้สงูสุด 

๑ ผูช้นะที ่๑ ในการแขง่ขนั
ซเีกมส ์หรอื 

ผูช้นะที ่๓ ในการแขง่ขนั
เอเชีย่นเกมส ์หรอื 

ผูช้นะที ่๓ ในการแขง่ขนักฬีา
เอเชีย่นแชมเป้ียนชปิ 

ร.ง.ภ. ต.ภ. ๑.ต้ องเป็นนั กกีฬาที่
ส ังกัดสมาคมกีฬา
สมคัรเล่นที่ได้รบัการ
รบัรองของการกีฬา
แห่งประเทศไทย 

 

๒ ผูช้นะที ่๒ ในการแขง่ขนั
เอเชีย่นเกมส ์หรอื 

ผูช้นะที ่๒ ในการแขง่ขนักฬีา
เอเชีย่นแชมเป้ียนชปิ 

ร.ท.ภ. ต.ภ. ๒.ต้องเป็นการแข่งขนั
กีฬาที่สหพนัธ์กีฬา
ระห ว่ า งป ระ เท ศ
ควบคุม 

 

๓ ผูช้นะที ่๑ ในการแขง่ขนั
เอเชีย่นเกมส ์หรอื 

ผูช้นะที ่๑ ในการแขง่ขนักฬีา
เอเชีย่นแชมเป้ียนชปิ
หรอื 

ผูช้นะที ่๔-๖ ในการแขง่ขนั
เวลิดเ์กมส ์

ร.ท.ภ. ต.ภ. ๓.เสนอขอในชัน้สูงขึ้น
ได้ทุกคราวที่ชนะ
ก า รแ ข่ งขั น ต าม
เกณฑ์ของต าแหน่ง
ทีช่นะการแขง่ขนั 

 

๔ ผูช้นะที ่๒-๓ ในการแขง่ขนั
โอลมิปิกเกมส์
หรอื 

ผูช้นะที ่๒-๓ ในการแขง่ขนั
เวลิดเ์กมส ์

บ.ภ. ต.ภ.   

๕ ผูช้นะที ่๑ ในการแขง่ขนั
โอลมิปิกเกมส ์หรอื 

ผูช้นะที ่๑ ในการแขง่ขนัเวลิด์
เกมส ์

จ.ภ. ต.ภ.   
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๓๖๓ 

บญัชทีี ่๔ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่บคุลากรโรงเรยีนเอกชน 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีเ่สนอขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาแต่ละชัน้ หมายเหต ุ

ชัน้เริม่ตน้ ชัน้สงูสุด 

๑ ผูจ้ดัการหรอืครูใหญ่ บ.ภ. ต.ภ. ๑. ตอ้งเป็นผูร้บัใบอนุญาตหรอื          
ผูด้ ารงต าแหน่งในโรงเรยีน
เอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) 
หรอื (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕  
ทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูร
ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
มาแลว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๘ ปีบรบิูรณ์นับแตว่นัที่
ไดร้บัอนุญาตหรอืวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งจนถงึ
วนัก่อนวนัพระราชพธิเีฉลมิ
พระชนมพรรษาของปีทีเ่สนอ
ขอพระราชทาน ๖๐ วนั
ส าหรบัครูใหญ่หรอืครูหากเคย
ปฏบิตังิานในสถานศกึษาแห่ง
ใดมาก่อนและไดพ้น้จากการ
ปฏบิตังิานในสถานศกึษาแห่ง
นัน้แลว้ แต่ไดร้บัการบรรจุให้
ปฏบิตังิานในสถานศกึษาแห่ง
ใหม่ภายใน ๔๕ วนั นับแต่
วนัทีไ่ดพ้น้จากการปฏบิตังิาน
ในสถานศกึษาแหง่เดมิก็
สามารถนบัระยะเวลาทีเ่คย
ปฏบิตังิานในสถานศกึษาแห่ง
เดมิรวมกบัระยะเวลาทีไ่ด้
ปฏบิตังิานในสถานศกึษาแห่ง
ใหม่ได ้

๒. เสนอขอในชัน้สงูขึน้ตามล าดบั
จนถงึเกณฑส์งูสดุของ
ต าแหน่งโดยเวน้ระยะเวลาแต่
ละชัน้ไม่น้อยกวา่ ๕ ปี 

 

๒ ผูร้บัใบอนุญาต บ.ภ. ต.ภ 

๓ ผูช้่วยผูจ้ดัการ ผูช้่วยครูใหญ่
หรอืคร ู

บ.ภ. จ.ภ. 
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๓๖๔ 

บญัชทีี ่๕ 

การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่บุคลากรสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีเ่สนอขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาแต่ละชัน้ หมายเหตุ 
ชัน้เริม่ตน้ ชัน้สงูสุด 

๑ ผูบ้รหิารสถาบนั บ.ภ. ท.ภ. ๑. ตอ้งเป็นผูร้บัใบอนุญาต
หรอืผูด้ ารงต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าดว้ย
สถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน โดยมรีะยะเวลา
ในการปฏบิตังิานใน
ต าแหน่งใดหรอืหลาย
ต าแหน่งรวมกนั
ตดิต่อกนัมาแลว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๘ ปี บรบิูรณ์นับแต่
วนัทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอื
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งจนถงึวนั
กอ่นวนัพระราชพธิี
เฉลมิพระชนมพรรษา
ของปีทีเ่สนอขอ
พระราชทาน ๖๐ วนั 

 

๒ ผูร้บัใบอนุญาต บ.ภ. ท.ภ. 

๓ กรรมการสภาสถาบนั บ.ภ. ท.ภ. 

๔ รองผูบ้รหิารสถาบนั บ.ภ. ต.ภ. 

๕ คณบด ี บ.ภ. ต.ภ. 

๖ อาจารยป์ระจ า บ.ภ. จ.ภ. 

๗ หวัหน้าแผนกหรอืต าแหน่งที่
เรียกชื่ ออย่ างอื่นที่มีฐานะ
เทยีบเท่าหวัหน้าแผนก 

บ.ภ. จ.ภ. 

     

๒. ส าหรบัต าแหน่งหวัหน้า
แผนกหรอืต าแหน่งที่
เรยีกชื่ออย่างอื่นทีม่ี
ฐานะเทยีบเท่าหวัหน้า
แผนกตอ้งด ารง
ต าแหน่งมาแลว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบรบิูรณ์นับแต่วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งจนถงึวนักอ่น
วนัพระราชพธิเีฉลมิ
พระชนมพรรษาของปีที่
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๓๖๕ 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีเ่สนอขอพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาแต่ละชัน้ หมายเหตุ 
ชัน้เริม่ตน้ ชัน้สงูสุด 

เสนอขอพระราชทาน 
๖๐ วนั 

 

๓. ในกรณทีีเ่คยปฏบิตังิาน
ในสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนแห่งใดมาก่อน
และไดพ้น้จากการ
ปฏบิตังิานใน
สถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนแห่งนัน้แลว้ แต่
ไดร้บัการบรรจุให้
ปฏบิตังิานใน
สถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนแห่งใหม่ภายใน 
๔๕ วนันับแตว่นัทีไ่ด้
พน้จากการปฏบิตังิาน
ในสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนแห่งเดมิก็
สามารถนับระยะเวลาที่
เคยปฏบิตังิานใน
สถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนแห่งเดมิรวมกบั
ระยะเวลาทีไ่ด้
ปฏบิตังิานใน
สถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนแห่งใหม่ได ้
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๓๖๖ 

บญัชทีี ่๖ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ 

ผูม้ผีลงานดเีด่นทีไ่ดร้บัรางวลัหรอืการยกย่องระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต๑ิ๔ 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

ทีเ่สนอขอพระราชทาน
ส าหรบัผูซ้ึง่ไมเ่คยไดร้บั

พระราชทาน 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

เงื่อนไขการเสนอขอ 

พระราชทาน 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้ 

สงูขึน้ 

หมายเหต ุ

๑ นักวจิยัดเีด่นแหง่ชาตติาม
ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

จ.ภ. ล าดบั ๑-๓ หากไดร้บั
พระราชทานชัน้ จ.ภ. 
มาแลว้ ใหเ้สนอขอ
พระราชทานชัน้ ต.ภ.  
และหากไดร้บัพระราชทาน
ชัน้ ต.ภ. มาแลว้ ใหเ้สนอขอ
พระราชทานชัน้ ท.ภ. 

 

๒ นักวทิยาศาสตรด์เีด่นตาม
ประกาศสมาคมวทิยาศาสตร์
แหง่ประเทศไทย 
 

จ.ภ. 

๓ ศลิปินแห่งชาตติามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาต ิ
 

จ.ภ.   

๔ ผูม้ผีลงานดเีด่นทีไ่ดร้บัรางวลั
หรอืการยกย่องระดบัชาติ
นอกจากล าดบั ๑-๓ ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

ร.ง.ภ. ล าดบั ๔-๕ หากไดร้บั
พระราชทานชัน้ ร.ง.ภ. 
มาแลว้ ใหเ้สนอขอ
พระราชทานชัน้ ร.ท.ภ. และ
หากไดร้บัพระราชทานชัน้ 
ร.ท.ภ. มาแลว้ ใหเ้สนอขอ
พระราชทานชัน้ บ.ภ. 

 

๕ ผูม้ผีลงานดเีด่นทีไ่ดร้บัรางวลั
หรอืการยกย่องระดบั
นานาชาตติามทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด 
 

ร.ง.ภ. 
 

๖ ผูช้นะการประกวดหรอืการ
แขง่ขนัต่าง ๆ ในระดบั
นานาชาตติามที ่
คณะกรรมการก าหนด 

  ล าดบัที ่๖ 
ยกเวน้
นักกฬีา
ตามบญัชี
ที ่๓ 

ผูช้นะที ่๑ บ.ภ.  

 

๑๔ บัญ ชีที่  ๖  แก้ ไข เพิ่ ม เติม โดยพ ระราชกฤษฎีก าว่ าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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๓๖๗ 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

ทีเ่สนอขอพระราชทาน
ส าหรบัผูซ้ึง่ไมเ่คยไดร้บั

พระราชทาน 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

เงื่อนไขการเสนอขอ 

พระราชทาน 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้ 

สงูขึน้ 

หมายเหต ุ

ผูช้นะที ่๒ ร.ท.ภ. 

ผูช้นะที ่๓ ร.ง.ภ. 
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๓๖๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๕  
วรรคสองแห่งพระราชบญัญตัเิครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์  
พ.ศ. ๒๕๓๔ บญัญตัใิหก้ารขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่
ดิเรกคุณาภรณ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกา สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่
ดเิรกคุณาภรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๑  ให้ยกเลกิบญัชทีี่ ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รบัรางวลัหรอืการยกย่องระดบัชาติ ท้ายพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์  
พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้บัญชีที่  ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ 
ทา้ยพระราชกฤษฎกีาน้ีแทน 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควร
แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตับิางประการของพระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เกี่ยวกับ
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่
สรรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ด ี  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

๑๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๖๒ ก/หน้า ๑/๑๔ มถิุนายน ๒๕๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๖๙ 

พระราชบญัญตั ิ

การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญของทหารหญงิ 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

เป็นปีที ่๒๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรก าหนดการประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญของ
ทหารหญงิใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาต รา ๑   พ ระราชบัญญั ตินี้ เรีย กว่ า  “พ ระราชบัญญั ติการป ระดับ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญของทหารหญงิ พ.ศ. ๒๕๑๐” 

 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตามพระราชบัญญัตินี้  หมายความถึง
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญทีม่กีฎหมายก าหนดไว ้

 

มาตรา ๔  เครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญที่กฎหมายก าหนดให้ใชห้้อยกบั
แพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอส าหรบัการประดบัของสตรนีัน้ ส าหรบัทหารหญงิในโอกาสที่
แต่งเครื่องแบบทหารใหใ้ชห้อ้ยกบัแพรแถบและประดบัเช่นเดยีวกบัทหารชาย 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที ่๑๑/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๑๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๐ 

มาตรา ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กติตขิจร 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมาย 
ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญหลายฉบับได้ก าหนดเรื่องแพรแถบของ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญส าหรบัพระราชทานสตรใีหผู้กเป็นรูปแมลงปอประดบั
เสื้ อ ที่ ห น้ าบ่ าห รือ อ ก เสื้ อ  ส ต รีที่ เ ป็ น ท ห ารนั ้น เมื่ อ ป ร ะดับ แพ รแ ถ บ ข อ ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญดังกล่าวประกอบกับ เครื่องแบบ ทหารแล้ว 
เป็นการไม่ เหมาะสมและไม่ เป็นระเบียบ เดียวกันกับทหารชาย  จึงสมควรตรา
พระราชบญัญตัฉิบบันี้ขึน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๒ 

พระราชก าหนดชัน้ยศ 

เสนอความชอบส าหรบัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

ชา้งเผอืกและมงกุฎสยาม 

พ.ศ. ๒๔๕๙๑ 

   
 

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด ารัสเหนือเกล้าฯ  ให้ประกาศทราบทัว่กันว่า การที ่
เจ้ากระทรวงฝ่ายพลเรือนกราบบังคมทูลเสนอความดีความชอบข้าราชการ  
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นบ าเหน็จอยู่เวลานี้นัน้ ยังเป็นการลกัลัน่  
ไม่สม ่าเสมอกนั หาไดร้ะเบยีบอย่างฝ่ายทหารซึ่งมกี าหนดนิยมอยู่อย่างเรยีบรอ้ยแล้วไม่ 
จึงท รงพ ระกรุณ าโปรดเกล้าฯ  ให้ต ราพ ระราชก าหนดส าห รับพ ระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและมงกุฎสยามไว้ ดงัต่อไปนี้  

 

มาตรา ๑  ชัน้รองอ ามาตย์ตรี รองอ ามาตย์โท เทียบยศนายร้อยตรี และ 
นายรอ้ยโท หรอืนายเรอืตร ีและนายเรอืโท ก าหนดพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
ไม่สูงกว่ามงกุฎสยามชัน้ที่ ๕ วจิิตราภรณ์ ชัน้รองอ ามาตย์เอก เทียบยศนายร้อยเอก 
หรอืนายเรอืเอก ก าหนดพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ตัง้แต่มงกุฎสยามชัน้ที่ ๕  
วิจิตราภรณ์ และเลื่อนขึ้นไปอย่างสูงสุด ไม่เกินกว่ามงกุฎสยามชัน้ที่  ๔ ภัทราภรณ์  
ชัน้อ ามาตยต์รแีละอ ามาตยโ์ท เทยีบยศนายพนัตร ีและนายพนัโท หรอืนายนาวาตร ีและ
นายนาวาโท ก าหนดพระราชทานตัง้แต่ช้างเผอืกชัน้ที่ ๕ ทพิยาภรณ์ และเลื่อนขึ้นไป
อย่างสูงสุดไม่เกินช้างเผือกชัน้ที่ ๔ ภูษนาภรณ์ ชัน้อ ามาตย์เอก เทียบยศนายพันเอก หรือ 
นายนาวาเอก ก าหนดพระราชทานตัง้แต่มงกุฎสยามชัน้ที่ ๔ ภัทราภรณ์ และเลื่อนขึน้ไป
อย่างสูงสุดไม่เกินช้างเผือกชัน้ที่ ๓ นิภาภรณ์ ชัน้มหาอ ามาตย์ตรี เทียบยศนายพลตรี หรือ 
นายพลเรอืตร ีก าหนดพระราชทานตัง้แต่มงกุฎสยามชัน้ที ่๓ มณัฑนาภรณ์ และเลื่อนชัน้
ขึน้ไปถึงมงกุฎสยามชัน้ที่ ๒ จุลสุราภรณ์ และช้างเผอืกชัน้ที่ ๒ จุลวราภรณ์ ถ้าสูงกว่านัน้ 
ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

 

มาตรา ๒  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงกว่านี้  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น  
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานผูใ้ดชัน้ใดตามแต่พระราชอธัยาศยั 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๓๓/-/หน้า ๓๘/๗ พฤษภาคม ๒๔๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๓ 

มาตรา ๓  ขา้ราชการกรมต ารวจพระนครบาล และกรมต ารวจภูธรเทียบยศ
อย่างทหาร 

 

มาตรา ๔  ข้าราชการในพระราชส านัก แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานตามพระราชอัธยาศัย แต่ เมื่ อ เจ้าห น้าที่ เสนอความชอบ ไม่ควร 
ขอพระราชทานใหเ้กนิกว่าชัน้ยศทีเ่ทยีบกบัขา้ราชการฝ่ายอื่น 

 

มาตรา ๕  ให้เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร เป็นเจ้าหน้าที่รกัษาการให้เป็นไป 
ตามพระราชก าหนดนี้จงทุกประการ 

 

พระราชก าหนดตราไว้ แต่วันที่ ๓๐ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙  
เป็นวนัที ่๑๙๙๘ ในรชักาลปัจจุบนัน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๔ 

พระราชบญัญตั ิ

คนืยศ บรรดาศกัดิ ์เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

และสทิธใินการรบัเบีย้หวดับ าเหน็จและบ านาญ 

พุทธศกัราช ๒๔๘๙ 

   
 

อานันทมหดิล 

ตราไว ้ณ วนัที ่๘ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๙ 

เป็นปีที ่๑๓ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรคืนยศ บรรดาศักดิ ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธ ิ
ในการรบัเบี้ยหวดั บ าเหน็จและบ านาญ แก่บุคคลบางจ าพวกที่ต้องโทษทางการเมอืง 
หรอืเสยีสทิธเิพราะการกระท าทางการเมอืง 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี้ให้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิคนืยศ บรรดาศกัดิ ์
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และสทิธใินการรบัเบี้ยหวดั บ าเหน็จและบ านาญ พุทธศกัราช 
๒๔๘๙” 

 

มาต รา ๒ ๑  พ ระราชบัญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคับ ได้ ตั ้งแต่ วัน ป ระก าศ ใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓๒  บุคคลผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ผูก้ระท าผดิทางการเมอืง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศกัราช ๒๔๗๕ หรอืบุคคลผูไ้ดร้บันิรโทษกรรม
ตามพระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผดิฐานกบฏและจลาจล พุทธศกัราช 
๒๔๘๘ หรือบุคคลผู้ต้องออกจากราชการเนื่ องจากเหตุเกี่ยวข้องกับความผิดทาง 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๓/ตอนที ่๒๙/หน้า ๒๘๘ /๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ 
๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติคนืยศ บรรดาศกัดิ ์เครื่องราชอิสรยิาภรณ์  

และสทิธใินการรบัเบีย้หวดับ าเหน็จและบ านาญ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๕ 

การเมืองหรือความผิดฐานกบฏและจลาจลอันเป็นกรณีเดียวกันกับที่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมายดังก ล่าวมาแล้ ว  ถ้ าต้ องออกจากยศ  บรรดาศักดิ ห์ รือถู ก เรียกคืน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์เนื่องจากการกระท าความผดิหรอืเกี่ยวขอ้งกบัความผดิอนัได้รบั
การล้างมลทินหรือได้รับนิรโทษกรรมดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ ในวันใช้
พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม ให้รฐับาลน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานยศ 
บรรดาศกัดิห์รือเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนให้แก่ผู้นัน้  

 

มาตรา ๔๓  บุคคลที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓ ถ้าเป็นบุคคลที่เคยได้รบัเบี้ยหวดั 
หรอืบ านาญมาแลว้ กใ็หม้สีทิธไิดร้บัเบีย้หวดัหรอืบ านาญตามเดมิ 

ถ้าบุคคลดังกล่าวเคยเป็นข้าราชการประจ ามาก่อน และยงัไม่ได้รบัเบี้ยหวดั 
บ าเหน็จ หรือบ านาญ ก็ให้ได้รบัเบี้ยหวัด บ าเหน็จ หรือบ านาญเพราะเหตุทดแทน 
ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญในปัจจุบนั 

ในการพิจารณาจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จ หรือบ านาญตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหถ้อืว่าค าวนิิจฉยัของกระทรวงการคลงัเป็นเดด็ขาด 

 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรกัษาการ 
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ปรดี ี พนมยงค ์

นายกรฐัมนตร ี

 

๓ มาตรา ๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติคนืยศ บรรดาศกัดิ ์เครื่องราชอิสรยิาภรณ์  
และสทิธใินการรบัเบีย้หวดับ าเหน็จและบ านาญ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๙๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๖ 

พระราชบญัญัติคนืยศ บรรดาศกัดิ ์เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และสทิธใินการรบัเบี้ยหวดั
บ าเหน็จและบ านาญ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๙๑๔ 

 

 

๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๕/ตอนที ่๔/หน้า ๒๒/๒๐ มกราคม ๒๔๙๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๗ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยเหรยีญเฉลมิพระเกยีรตแิละเหรยีญทีร่ะลกึ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๔ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เป็นปีที ่๖๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยเหรยีญเฉลมิพระเกยีรตแิละเหรยีญทีร่ะลกึ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิม 
พระเกยีรตแิละเหรยีญทีร่ะลกึ พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  การให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ระลึกเนื่ องใน 
โอกาสต่าง ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อประดบัได้อย่างเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ ใหก้ระท าได้เมื่อ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔ แลว้ 

การให้มเีหรยีญเฉลมิพระเกยีรติหรอืเหรยีญทีร่ะลกึตามวรรคหนึ่ง ใหต้ราเป็น
พระราชกฤษฎีกาโดยให้ก าหนดรายละเอียดของลักษณะเหรียญ บุคคลผู้มีสิทธิ 
ประดบัเหรยีญ วธิกีารประดบัเหรยีญการสรา้งเหรยีญและกจิการอื่นทีจ่ าเป็น 

 

มาตรา ๔  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการเหรยีญเฉลมิ
พระเกียรติและเหรียญที่ระลึก ” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๔๘ ก/หน้า ๑/๒๔ มถิุนายน ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๘ 

เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะรฐัมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธกิารพระราชวงั ราชเลขาธกิาร และอธบิดกีรมศลิปากรเป็นกรรมการ 

ใหอ้ธบิดกีรมธนารกัษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทนส านักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรแีละกรมธนารกัษ์ เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๕  การประดบัเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรอืเหรยีญที่ระลกึให้ประดบั  
ไดอ้ย่างเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ หากไม่ประดบัอย่างเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ จะประดบัโดย 
ใช้ห้อยคอหรือโดยวิธีอื่นที่สมควรโดยไม่มีแพรแถบก็ได้  ทัง้นี้ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

มาตรา ๖  ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๗๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรมี
กฎหมายว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึกเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ 
การจัดสร้างเหรียญในการเฉลิมพระเกียรติหรือเป็นที่ระลึก เนื่ องในโอกาสต่าง ๆ  
ทีส่ามารถใชป้ระดบัอย่างเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ได ้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๐ 

พระราชกฤษฎกีา 

เหรยีญเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที ่๖๖ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้เีหรยีญเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยเหรยีญเฉลิมพระเกียรติและเหรยีญที่ระลึก 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มาตรา ๒๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗  
รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ลกัษณะเป็นเหรยีญกลม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๒ มลิลเิมตร  
ท าด้วยเงิน ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม 

 

๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๘๓ ก/หน้า ๒๐/๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๑ 

หาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ 
จอมทพั ฉลองพระองค์ครุยมหาจกัรบีรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขตัตยิราชอิสรยิาภรณ์อนัมี
เกียรติคุณรุ่งเรอืงยิ่งมหาจกัรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ริมขอบเหรยีญ
โดยรอบประดบัด้วยลายไทยประดษิฐ์ จ านวน ๘๔ ดอก ด้านหลงักลางเหรยีญมรีูปตรา
สญัลกัษณ์งานเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพธิี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ภายในวงขอบเหรยีญเบื้องล่าง 
มขีอ้ความว่า “พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔” 
ด้านหน้าขอบนอกเหรยีญเบื้องบนมีเลข ๙ ภายใต้พระมหาพิชยัมงกุฎพร้อมด้วยรศัม ี
ด้านหลงัขอบนอกเหรยีญมีห่วงส าหรบับุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ กว้าง ๓๒ มิลลเิมตร  
พืน้ของแพรแถบเป็นสเีหลอืงอนัเป็นสปีระจ าวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ส่วนรมิของแพรแถบทัง้สองขา้งเป็นริว้สนี ้าเงนิขา้งละ
หนึ่งริ้ว ซึ่งสีน ้าเงนิเป็นสีสัญลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์ กลางแพรแถบมีริ้วสีน ้าเงิน
จ านวนเจ็ดริ้ว หมายถึง ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ระหว่างริ้วสนี ้าเงินเป็นริ้ว 
สขีาวอนัเป็นสแีห่งความบรสุิทธิท์ีห่มายถึงศาสนา หมายถงึ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดชทรงท านุบ ารุงศาสนา ทรงคุณธรรมอนัประเสรฐิ และพระเมตตาทีม่ี
ต่อพสกนิกร ส าหรบัสตรใีชห้อ้ยกบัแพรแถบดงักล่าวผกูเป็นรปูแมลงปอ 

 

มาตรา ๔  บุคคลมสีทิธปิระดบัเหรยีญนี้ได ้

 

มาตรา ๕  การประดับเหรียญนี้ ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
หากไม่ประดบัอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดบัโดยใช้ห้อยคอหรือโดยวิธีอื่นที่
สมควรโดยไม่มีแพรแถบก็ได้  ทัง้นี้ ตามที่คณะกรรมการเหรยีญเฉลิมพระเกียรติและ
เหรยีญทีร่ะลกึก าหนด 

 

มาตรา ๖  ให้กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั มหีน้าที่เกี่ยวกบัการสร้าง และ
การจ าหน่ายเหรยีญเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตาม
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ให้แผ่ไพศาลทัง้ภายในประเทศและ
นานาประเทศ ตลอดจนน้อมน าจติใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวที
และความจงรกัภกัด ีอกีทัง้ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณทีท่รงมีต่อพสกนิกร สมควรใหม้ี
เหรยีญเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาส
พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๓ 

พระราชกฤษฎกีา 

เหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช 

เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพธิ ี

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เป็นปีที ่๖๗ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มเีหรยีญเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช 
เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรยีญเฉลิมพระเกียรติและเหรยีญที่ระลึก 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

มาตรา ๒๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ลักษณะเป็นเหรียญกลม ขนาด

 

๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๖๖ ก/หน้า ๑/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๔ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มิลลิเมตร ท าด้วยเงิน ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์
เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรกัษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
ทรงเครื่องขตัติยราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติคุณรุ่งเรอืงยิ่งมหาจกัรบีรมราชวงศ์ และ
สายสร้อยจุลจอมเกล้า รมิขอบเหรียญโดยรอบประดบัด้วยลายไทยประดิษฐ์ด้านหลงั
กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง 
มขีอ้ความว่า “มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕” ดา้นหน้า
ขอบนอกเหรียญ เบื้องบนมีพระราชสัญลักษณ์ประจ าบรมราชจักรีวงศ์ภายใต้ 
พระอนุราชมงกุฎ ด้านหลังขอบนอกเหรียญมีห่วงส าหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ  
กวา้ง ๓๒ มิลลิเมตร พื้นของแพรแถบเป็นสีเหลืองอนัเป็นสีประจ าวนัพระราชสมภพ 
กลางแพรแถบมีริ้วสีขาวจ านวนห้าริ้ว หมายถึง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ  
และสีขาวอนัเป็นสีแห่งความบริสุทธิ ์หมายถึง น ้าพระราชหฤทัยอันบริสุทธิผ์ุดผ่อง  
เป่ียมไปด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทัว่ไป ส าหรบัสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบ
ดงักล่าว ผกูเป็นรปูแมลงปอ 

 

มาตรา ๔  บุคคลมสีทิธปิระดบัเหรยีญนี้ได ้

 

มาตรา ๕  การประดับเหรียญนี้ ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
หากไม่ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยวิธีอื่น 
ทีส่มควรโดยไม่มแีพรแถบกไ็ด้  ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการเหรยีญเฉลมิพระเกียรติและ
เหรยีญทีร่ะลกึก าหนด 

 

มาตรา ๖  ให้กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั มหีน้าที่เกี่ยวกบัการสร้างและ 
การจ าหน่ายเหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๕ 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตาม
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ เพื่อเป็นการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
ใหแ้ผ่ไพศาลทัง้ภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมน าจติใจของปวงชนชาวไทย 
ให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรกัภักดี อีกทัง้ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ 
ทีท่รงมตี่อประชาชนทัว่ไป สมควรให้มเีหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาช  
เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๗ 

พระราชกฤษฎกีา 

เหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ในโอกาสพระราชพธิฉีลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที ่๗๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้เีหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสพระราชพธิฉีลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิว่าด้วยเหรยีญ
เฉลมิพระเกยีรติ และเหรยีญทีร่ะลกึ พ.ศ. ๒๕๔๘ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้รา
พระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิม 

พระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสพระราชพธิฉีลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

มาตรา ๒๔  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารใีนโอกาสพระราชพธิฉีลองพระชนมายุ  ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ลกัษณะเป็นเหรียญกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มิลลเิมตร ท าด้วยเงนิ ด้านหน้า
กลางเหรยีญมีพระรูปสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงฉลอง
พระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขตัติยราชอิสริยาภรณ์อนัมี

 

๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๒๓ ก/หน้า ๙/๓๐ มนีาคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๘ 

เกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐม
จุลจอมเกลา้เหรยีญรตันาภรณ์ รชักาลที ่๙ ชัน้ที ่๑ และเหรยีญดุษฎมีาลา เขม็ศลิปวทิยา 
ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายไทยประดิษฐ์  จ านวน ๖๐ ดอก ด้านหลัง 
กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพธิฉีลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีขอ้ความว่า “พระราชพิธฉีลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘” ด้านหน้าขอบนอกเหรยีญเบื้องบนมีมงกุฎขตัติยราชนารอียู่ภายใต้
พระสปัตปฎลเศวตฉัตรประดษิฐานอยู่ภายในวงร ีมลีายกลบีบวัล้อมรอบ ด้านหลงัขอบ
นอกเหรยีญมหี่วงส าหรบับุรุษใชห้อ้ยกบัแพรแถบกวา้ง ๓๒ มลิลเิมตร พืน้ของแพรแถบ
เป็นสีม่วงอันเป็นสีประจ าวันพระราชสมภพ กลางแพรแถบมีริ้วสีขาว หมายถึง  
น ้าพระราชหฤทยัอนับรสุิทธิผ์ุดผ่อง เป่ียมไปด้วยพระมหากรุณาธคิุณที่แผ่ไพศาลไปยงั
ประชาชนทุกหมู่เหล่า และริว้สเีหลอืง หมายถงึ สปีระจ าพระบรมราชจกัรวีงศ์ ส าหรบัสตรี
ใชห้อ้ยกบัแพรแถบดงักลา่วผกูเป็นรปูแมลงปอ 

 

มาตรา ๔  บุคคลมสีทิธปิระดบัเหรยีญนี้ได ้

 

มาตรา ๕  การประดับเหรียญนี้ ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
หากไม่ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยใช้เป็น 
เขม็กลดัเสือ้โดยไม่มแีพรแถบกไ็ด ้

 

มาตรา ๖  ใหก้รมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั มหีน้าที่เกี่ยวกบัการสร้าง และ
การจ าหน่ายเหรยีญเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ในโอกาสพระราชพธิฉีลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

มาตรา ๗  ให้นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลังรกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๘๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้  คือ เพื่อเป็นการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
ของพระองคท์่านใหแ้ผ่ไพศาลทัง้ในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมน าจติใจของ
ปวงชนชาวไทย ให้แสดงความจงรกัภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธคิุณที่ทรงมีต่อ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า สมควรใหม้เีหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารใีนโอกาสพระราชพธิฉีลองพระชนมายุ  ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๙๐ 

พระราชกฤษฎกีา 

เหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที ่๗๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติสม เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ 
สงิหาคม ๒๕๕๙ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัิว่าด้วยเหรยีญ
เฉลมิพระเกียรติและเหรยีญที่ระลกึ พ.ศ. ๒๕๔๘ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้รา
พระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

มาตรา ๒๕  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหม้เีหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ 
เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
ลกัษณะเป็นเหรียญกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มิลลเิมตร ท าด้วยเงนิ ด้านหน้า 
กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  ์พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทาง 

 

๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๖๗ ก/หน้า ๙๐/๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๙๑ 

เบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขตัติย 
ราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตคิุณรุ่งเรอืงยิง่มหาจกัรบีรมราชวงศพ์ระองัสาเบือ้งซา้ยประดบั
ดวงตราปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรตันาภรณ์ รชักาลที่ ๙ ชัน้ที่ ๑ ริมขอบเหรียญ
โดยรอบประดบัดว้ยลายไทยประดษิฐ์ ดา้นหลงักลางเหรยีญมรีปูตราสญัลกัษณ์งานเฉลมิ
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายในวงขอบเหรียญ 
เบือ้งล่างมขีอ้ความว่า “พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม 
๒๕๕๙” รมิขอบเหรยีญโดยรอบประดบัด้วยลายไทยประดษิฐ์ดา้นหน้าขอบนอกเหรยีญ
เบื้องบนมอีกัษรพระนามาภิไธย “สก” อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ ประดษิฐานอยู่ภายใน
เรือนแก้ว ด้านหลงัขอบนอกเหรียญมีห่วงส าหรบับุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง ๓๒ 
มลิลเิมตร พื้นของแพรแถบเป็นสีฟ้าอนัเป็นสปีระจ าวนัพระราชสมภพ กลางแพรแถบ 
มรีิ้วสขีาว หมายถึง น ้าพระราชหฤทยัอนับรสุิทธิผ์ุดผ่อง เป่ียมไปด้วยพระมหากรุณาธคิุณ 
ที่แผ่ไพศาลไปยงัพสกนิกร และริ้วสีน ้าเงิน หมายถึงสีประจ าสถาบันพระมหากษัตริย ์
ส าหรบัสตรใีชห้อ้ยกบัแพรแถบดงักล่าวผกูเป็นรปูแมลงปอ 

 

มาตรา ๔  บุคคลมสีทิธปิระดบัเหรยีญนี้ได ้

 

มาตรา ๕  การประดับเหรียญนี้ ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
หากไม่ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยใช้เป็น 
เขม็กลดัเสือ้โดยไม่มแีพรแถบกไ็ด ้

 

มาตรา ๖  ให้กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั มหีน้าที่เกี่ยวกบัการสร้างและ 
การจ าหน่ายเหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ เน่ืองใน
โอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตาม
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๙๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ เพื่อเป็นการเฉลิม 

พระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ ใหแ้ผ่ไพศาลทัง้ภายในประเทศ
และนานาประเทศ ตลอดจนน้อมน าจติใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตญัญูกตเวท ี
และความจงรกัภกัด ีอกีทัง้ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณทีท่รงมตี่อพสกนิกร สมควรใหม้ี
เหรยีญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 
พระราชพิธีมหาม งคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา ๗  รอบ  ๑๒  สิงห าคม  ๒๕๕๙   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๙๓ 

พระราชกฤษฎกีา 

เหรยีญเฉลมิพระเกยีรต ิในโอกาสพระราชพธิ ี

บรมราชาภเิษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มพีระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสพระราชพิธ ี

บรมราชาภเิษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยเหรยีญเฉลิมพระเกียรติและเหรยีญที่ระลึก 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิม 

พระเกยีรต ิในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

มาตรา ๒๖  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหม้เีหรยีญเฉลมิพระเกยีรต ิในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ลักษณะเป็นเหรียญกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มิลลิเมตร  
ท าดว้ยเงนิ ดา้นหน้ากลางเหรยีญมพีระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั ผนิพระพกัตรท์างเบือ้งขวา ทรงฉลอง
พระองค์เครื่องแบบเตม็ยศทหารมหาดเลก็รกัษาพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ภายในวงขอบเหรยีญเบือ้งล่างมขีอ้ความว่า 
“พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั” 

 

๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๔ ก/หน้า ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๙๔ 

ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธบิดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ภายในวง 
ขอบเหรยีญเบื้องบนมขีอ้ความว่า “พระราชพธิบีรมราชาภิเษก” เบื้องล่างมขีอ้ความว่า  
“๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒” รมิขอบเหรยีญโดยรอบประดบัดว้ยลายไทยประดษิฐ์ ดา้นหน้า
ขอบนอกเหรียญ เบื้องบน มีเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ  ด้านหลังขอบ 
นอกเหรยีญมหี่วงส าหรบับุรุษใชห้อ้ยกับแพรแถบกวา้ง ๓๒ มลิลเิมตร มรีิ้วสขีาวนวลกบั 
ริ้วสเีหลอืงสลบักนั ริ้วสขีาวนวลเป็นสแีสดงถงึวนัพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั ตามจนัทรคต ิ
ริ้วสีเหลืองเป็นสปีระจ าวนัพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ส าหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็น 
รปูแมลงปอ 

 

มาตรา ๔  บุคคลมสีทิธปิระดบัเหรยีญนี้ได ้

 

มาตรา ๕  การประดับเหรียญนี้ ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
หากไม่ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยใช้เป็น 
เขม็กลดัเสือ้โดยไม่มแีพรแถบกไ็ด ้

 

มาตรา ๖  ให้กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั มหีน้าที่เกี่ยวกบัการสร้างและ 
การจ าหน่ายเหรยีญเฉลมิพระเกยีรต ิในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

 

มาตรา ๗  ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตาม
พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๓๙๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้  คือ เพื่อเป็นการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาส 
พระราชพธิีบรมราชาภิเษก และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาล 
ทัง้ภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมน าจติใจของปวงชนชาวไทยใหแ้สดง
ความกตญัญูกตเวทแีละความจงรกัภกัดี อีกทัง้ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณที่ทรงมตี่อ
พสกนิกร รวมทัง้เพื่อความเป็นสวสัดมิงคลของประเทศชาติและราชอาณาจกัร สมควร 
ใหม้เีหรยีญเฉลมิพระเกยีรต ิในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 
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๓๙๖ 

พระราชบญัญตั ิ

เหรยีญเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ 

๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่ เป็ นการสมควรให้มี เห รียญ เฉลิมพ ระเกีย รติพ ระบาทสม เด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัตเิหรยีญเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒๗  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๔๒ ลกัษณะเป็นเหรยีญกลม ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มลิลเิมตร ท าดว้ยเงนิ  
ด้านหน้า กลางเหรยีญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเครื่องบรมขตัติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยทรงพระมาลาเส้าสูงด้านหลงั 

 

๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๘๑ ก/หน้า ๓๖/๑๔ กนัยายน ๒๕๔๒ 
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๓๙๗ 

กลางเหรยีญมตีราสญัลกัษณ์งานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เนื่องใน
โอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ ภายใน 
วงขอบเหรยีญเบือ้งบนมขีอ้ความว่า “มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ” เบื้องล่าง
มขีอ้ความว่า “๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒” โดยมดีอกประจ ายามคัน่ขอ้ความระหว่าง เบื้องบน
กบัเบื้องล่างทัง้สองขา้งขอบนอกเหรยีญเบื้องบนเป็นตวัเลขไทย “๗๒” โดยมส่ีวนปลาย
ของเลข “๗” และเลข “๒” โคง้บรรจบกนัด้านบน ตรงกลางระหว่างเลข “๗” กบัเลข “๒”  
มีพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ด้านหลงัมีห่วงส าหรบับุรุษ 
ใชห้้อยกบัแพรแถบกว้างประมาณ ๓๒ มลิลเิมตร แพรแถบเป็นริ้วห้าริ้ว ตรงกลางเป็น 
ริ้วสเีหลอืง อนัเป็นสีประจ ามหาจกัรบีรมราชวงศ์ ด้านขวาและด้านซ้ายของริ้วสเีหลอืง
เป็นริ้วสขีาว อนัเป็นสปีระจ าพระชนมวารของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ส่วนรมิของ
แพรแถบทัง้สองขา้งเป็นริว้สนี ้าเงนิ อนัเป็นสสีญัลกัษณ์ของพระมหากษตัรยิ์ ส าหรบัสตรี
ใชห้อ้ยกบัแพรแถบดงักล่าวผกูเป็นรปูแมลงปอ 

 

มาตรา ๔  บุคคลย่อมมสีทิธปิระดบัเหรยีญนี้ได ้

การประดบัเหรยีญนี้ให้ประดบัได้อย่างเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ หากไม่ประดบั
อย่างเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ จะประดบัโดยใช้ห้อยคอหรอืโดยวธิอีื่นที่สมควร โดยไม่มี
แพรแถบกไ็ด ้

 

มาตรา ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการสร้างเหรียญและกิจการอื่น 
เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี
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๓๙๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เพื่อถวายเป็น 
ราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลรวมทัง้เพื่ อเสริมส่งพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ให้แผ่ไพศาลไปทัง้ภายในประเทศ 
และนานาประเทศทัว่โลก ตลอดจนน้อมน าจิตใจของปวงชนชาวไทยให้ ได้แสดง 
ความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช สมควรให้มเีหรยีญเฉลมิพระเกียรต ิ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๓๙๙ 

พระราชบญัญตั ิ

เหรยีญเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ 

๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที ่๕๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ 
๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัตเิหรยีญเฉลมิพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

มาต รา ๓   ให้ มี เห รียญ เฉลิมพ ระเกีย รติ สม เด็ จพ ระนาง เจ้ าสิริกิ ติ ์
พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ 
๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลกัษณะเป็นเหรยีญรูปไข่ ขนาดกวา้ง ๓๐ มลิลเิมตร สูง ๓๕ 
มิลลิเมตร ท าด้วยเงิน ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ ผนิพระพกัตรท์างเบือ้งซา้ย ทรงราชศริาภรณ์เพชร พระกุณฑลเพชร 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๒๗ ก/หน้า ๑/๒๙ มถิุนายน ๒๕๔๗ 
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๔๐๐ 

ฉลองพระองค์ชุ ดไทยทรงสะพัก ปักลาย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่ ง 
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่ง เรืองยิ่งมหาจักรีบร มราชวงศ ์ 
พระองัสาเบื้องซ้ายประดบัดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า และเหรยีญรตันาภรณ์รชักาลที่ ๙ 
ชัน้ที ่๑ ดา้นหลงั กลางเหรยีญมอีกัษรพระนามาภไิธย “ส.ก.” ไขวภ้ายใตพ้ระมหามงกุฎ 
และมรีศัมเีปล่งออกโดยรอบ ๗๒ แฉก รศัมดีงักล่าววางทบัอยู่บนรปูทรงคลา้ยดอกไม ้๖ กลบี  
ระหว่างกลีบประดับด้วยดอกกุหลาบควีนสิริกิติ  ์๖ ดอก ภายในวงขอบเหรียญ 
เบื้องบนมขีอ้ความว่า “มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ” เบื้องล่างมขีอ้ความว่า  
“๑๒ สงิหาคม ๒๕๔๗” โดยมดีอกประจ ายามคัน่ระหว่างขอ้ความเบื้องบนกบัเบื้องล่าง 
ทัง้สองข้าง ขอบนอกเหรียญเบื้องบนมีอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” ไขว้ภายใต ้
พระมหามงกุฎ ด้านหลังมีห่วงส าหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบกว้างประมาณ ๓๒ มิลลิเมตร  
แพรแถบเป็นริ้วห้าริ้ว ตรงกลางเป็นริ้วสีฟ้าอันเป็นสีประจ าวันพระราชสมภพของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ด้านขวาและด้านซ้ายของริ้วสีฟ้าเ ป็น 
ริว้สขีาวอนัเป็นสแีห่งความบรสุิทธิแ์ละศาสนา อนัหมายถงึพระองคท์รงท านุบ ารุงศาสนา 
ทรงคุณธรรมอันประเสริฐและพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ส่วนริมของ 
แพรแถบทัง้สองขา้งเป็นริ้วสนี ้าเงนิอนัเป็นสสีญัลกัษณ์ของพระมหากษตัรยิ์ ส าหรบัสตรี 
ใชห้อ้ยกบัแพรแถบดงักล่าวผกูเป็นรปูแมลงปอ 

 

มาตรา ๔  บุคคลมสีทิธปิระดบัเหรยีญนี้ได ้

การประดบัเหรยีญนี้ให้ประดบัได้อย่างเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ หากไม่ประดบั
อย่างเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรอืโดยวธิอีื่นที่สมควรโดยไม่ม ี
แพรแถบกไ็ด ้

 

มาตรา ๕  ให้นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการสร้างเหรียญ 
และกจิการอื่นเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี
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๔๐๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการเฉลิม 
พระเกยีรตแิละส านึกในพระมหากรุณาธคิุณสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ 
ทีท่รงประกอบพระราชกรณียกจินานัปการ อนัเป็นคุณประโยชน์อย่างยิง่ต่อประเทศชาติ
และอาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอด สมควรมีเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ 
๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๔๐๒ 

พระราชบญัญตั ิ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมบางประเภทใหแ้ก่ผูไ้ดร้บั 

พระราชทานเหรยีญกลา้หาญ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เป็นปีที ่๓๘ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่ เป็นการสมควรยกเว้นค่าธ รรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ ได้รับ
พระราชทานเหรยีญกลา้หาญ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียม  
บางประเภทใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัพระราชทานเหรยีญกลา้หาญ พ.ศ. ๒๕๒๖” 

 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญตามกฎหมายว่าด้วย 
เหรียญกล้าหาญ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ระบุในบัญชีท้าย
พระราชบญัญตันิี้ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รบัยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียม
เท่านัน้ ไม่รวมถงึการทีต่อ้งปฏบิตักิารอย่างอื่นตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ ๆ 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที ่๕๕/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๖/๗ เมษายน ๒๕๒๖ 
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๔๐๓ 

มาตรา ๔  ในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๓ ให้ผู้ขอแสดง 
บัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญที่กระทรวงกลาโหมออกให ้
ต่อพนักงานเจา้หน้าที ่หรอืเจา้พนักงานซึง่ปฏบิตักิารตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ ๆ 

 

มาตรา ๕  ผู้ใดขอยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญัตินี้ โดยไม่มีสิทธิ
ได้รับยกเว้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท  
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอื่น
ซึ่งรกัษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ ตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.  ตณิสลูานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๔๐๔ 

บญัชทีา้ยพระราชบญัญตั ิ

 

ล าดบัที่ ค่าธรรมเนียม การยกเวน้ 

๑ ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หรอืข้อบังคบั
ของราชการส่วนท้องถิ่น หรอืรฐัวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

ยกเว้นให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขนั
หรอืสอบคดัเลอืกเขา้ท างาน 

๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรอืในน่านน ้า
ไทย 

ยกเว้นให้เฉพาะค่าธรรมเนียมส าหรบัการสอบ
ความรูผู้ค้วบคุมเรอื และผูค้วบคุมเครื่องจกัรเรอื
ทุกชัน้ 

๓ ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ ยกเวน้ใหเ้ฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขบัรถ
ทุกชนิด 

๔ ตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ยกเว้นให้เฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ขบั
รถและใบอนุญาตนายตรวจ 

๕ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยกเว้นให้เฉพาะค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการท า
พนิัยกรรมทัง้หมด เวน้แต่ทีท่ านอกทีว่่าการอ าเภอ 

๖ ตามกฎหมายว่าดว้ยลอ้เลื่อน ยกเวน้ใหเ้ฉพาะค่าธรรมเนียม ดงันี้ 
(๑) ใบอนุญาตขบัขีร่ถจกัรยาน ๒ ลอ้ 

(๒) ใบอนุญาตขบัขีล่อ้เลื่อนอื่นนอกจากเกวยีน 
๗ ตามกฎหมายว่าดว้ยสตัวพ์าหนะ ยกเวน้ใหเ้ฉพาะค่าธรรมเนียม ดงันี้ 

(๑) ค่าจดทะเบียนท าตัว๋รูปพรรณโค  กระบือ 
ไม่เกนิ ๔ ตวั 

(๒) ค่าสลกัหลงัตัว๋รูปพรรณโอนกรรมสทิธิ ์หรอื
การจ านอง 

(๓) ค่ารบัขึน้ทะเบยีนการยา้ย 

(๔) ค่าแกต้ าหนิในตัว๋รปูพรรณ 

ทัง้นี้  จะได้รบัยกเว้นเฉพาะในท้องที่อ าเภอที่            
ผูไ้ดร้บัยกเวน้มภีูมลิ าเนาอยู่ 

๘ ตามกฎหมายว่าดว้ยการชลประทานหลวง ยกเวน้ใหเ้ฉพาะค่าบ ารุงทางน ้าชลประทานส าหรบั
เรอืขนาดกวา้งไม่เกนิ ๒ เมตร ที่มใิช่เรอืยนตร์
หรอืเรอืกลไฟ  ทัง้นี้ จะได้รบัยกเวน้เฉพาะเรอื
ซึง่เป็นของตนเอง และน าผ่านเอง 

๙ ตามกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
อาวุธปืน 

ยกเวน้ใหเ้ฉพาะค่าธรรมเนียม ดงันี้ 
(๑) ใบอนุญาตใหม้แีละใชอ้าวุธปืน 

(๒) ใบอนุญาตใหส้ัง่หรอืน าเขา้ซึง่อาวุธปืน 

(๓) ใบอนุญาตใหซ้ื้ออาวุธปืน 

ทัง้นี้ จะไดร้บัยกเวน้เฉพาะอาวุธปืน ๑ กระบอก 
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๔๐๕ 

ล าดบัที่ ค่าธรรมเนียม การยกเวน้ 

๑๐ ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนราษฎร ์ ยกเวน้ใหเ้ฉพาะค่าธรรมเนียม ดงันี้ 
(๑) ใบอนุญาตใหเ้ป็นเจา้ของ 

(๒) ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูจ้ดัการ 

(๓) ใบอนุญาตใหเ้ป็นครใูหญ่ 
(๔) ใบอนุญาตใหเ้ป็นคร ู

(๕) ใบอนุญาตอื่น 

ทัง้นี้ จะไดร้บัยกเวน้เพยีงอย่างละ ๑ ฉบบั 
๑๑ ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการ 

ประเภทต่าง ๆ ของราชการส่วนกลาง 
ยกเว้นให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 
หรอืสอบคดัเลอืกเขา้รบัราชการ 

๑๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ าเภอ 

ยกเวน้ใหเ้ฉพาะค่าธรรมเนียม ดงันี้ 
(๑) ค่าธรรมเนียมตราสนิ (ไม่ใช่คดอีาญา) 

(ก) ค่าท าตราสนิ 

(ข) ค่าคดัส าเนาตราสนิ 

(๒) ค่าธรรมเนียมชนัสตูร (ไม่ใช่คดอีาญา) 
(ก) ค่าท าชนัสตูร 

(ข) ค่าคดัส าเนาชนัสตูร 

(๓) ค่าธรรมเนียมอายดัทรพัย ์(ไม่ใช่คดอีาญา) 
(ก) ค่าอายดัทรพัย ์

(ข) ค่าคดัส าเนาอายดัทรพัย ์
๑๓ ตามกฎหมายว่าดว้ยชื่อบุคคล ยกเวน้ใหท้ัง้หมด 
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๔๐๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีส่มควรใหผู้ไ้ดร้บั
พระราชทานเหรยีญกลา้หาญไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมบางประเภทเช่นเดยีวกบัผูไ้ดร้บั
พระราชทานเหรยีญชยัสมรภูม ิ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๔๐๗ 

พระราชบญัญตั ิ

ลูกเสอื 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที ่๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยลูกเสอื 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัลูิกเสอื พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัลูิกเสอื พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(๒) พระราชบญัญตัลูิกเสอื (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(๓) พระราชบญัญตัลูิกเสอื (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๔) พระราชบญัญตัลูิกเสอื (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

มาตรา ๔๒  ในพระราชบญัญตันิี้ 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๔๒ ก/หน้า ๙๒/๔ มนีาคม ๒๕๕๑ 
๒ เมื่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติมิได้มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ กรณีจึงไม่อาจก าหนดให้ตราคณะลูกเสือแห่งชาติเป็น
เครื่องหมายราชการตามมาตรา ๔ ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๑/๒๕๕๖) 
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๔๐๘ 

“ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทัง้ชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็น
ลูกเสือทัง้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า  
“เนตรนาร”ี 

“บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ  
กรรมการลูกเสอื อาสาสมคัรลูกเสอื และเจา้หน้าทีลู่กเสอื 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารรกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๖  ให้มีคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทัง้ปวง 
และบุคลากรทางการลูกเสอื 

 

มาตรา ๗  พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๘  คณะลูกเสอืแห่งชาติ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาลูกเสอืทัง้ทางกาย 
สติปัญญา จติใจ และศลีธรรม ให้เป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ และช่วยสรา้งสรรค์
สงัคมใหเ้กดิความสามคัค ีและมคีวามเจรญิกา้วหน้า  ทัง้นี้ เพื่อความสงบสุข และความมัน่คง
ของประเทศชาตติามแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหม้นีิสยัในการสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 

(๒) ใหซ้ื่อสตัยสุ์จรติ มรีะเบยีบวนิัยและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

(๓) ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(๔) ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

(๕) ให้รู้จกัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณี วฒันธรรม และความมัน่คงของ
ประเทศชาต ิ

 

มาตรา ๙  ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของ 
คณะลูกเสอืแห่งชาตเิพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของคณะลูกเสอืแห่งชาติ รวมทัง้ส่งเสรมิ
และสนับสนุนการด าเนินการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานลูกเสือจงัหวัด 
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๔๐๙ 

ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง  
เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมลูกเสอืเป็นไปอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 

 

มาตรา ๑๐  ให้กรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิ
กรรมการลูกเสือจังหวัด และกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเบี้ยประชุม 
และค่าตอบแทนอื่นตามระเบียบที่กระทรวงการคลงัก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ี

 

หมวด ๒ 

การปกครอง 

   
 

ส่วนที ่๑ 

สภาลูกเสอืไทย 

   
 

มาตรา ๑๑๓  ใหม้สีภาลูกเสอืไทย ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรฐัมนตร ีเป็นสภานายก 

(๒) รองนายกรฐัมนตร ีเป็นอุปนายก 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดส านัก
นายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงมหาดไทย  
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก  
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธกิาร
สภาการศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา เลขาธกิารสภากาชาดไทย อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูว้่าราชการจงัหวดั และผูอ้ านวยการ
ศูนยป์ฏบิตักิารลูกเสอืชาวบา้น 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่ เกินแปดสิบคนซึ่งทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ตามพระราชอธัยาศยั 

 

๓ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๔๑๐ 

ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่ งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
รองเลขาธกิารและผูช้่วยเลขาธกิารส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

สภาลูกเสอืไทยอาจมสีภานายกกติตมิศกัดิ ์อุปนายกกติตมิศกัดิ ์และกรรมการ
กติตมิศกัดิซ์ึง่จะไดส่้งพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 

 

มาตรา ๑๒  สภาลูกเสอืไทยมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายเพื่อความมัน่คงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือ

แห่งชาต ิ

(๒) ใหค้ าแนะน าในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๓) พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ และเมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งอาจทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้อกีได ้

 

มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓  
กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๑ (๔) พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก 

 

ส่วนที ่๒ 

คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแหง่ชาตแิละส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๑๕๔  ให้มคีณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรบริหาร
ของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิประกอบดว้ย  

(๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานกรรมการ 

 

๔ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๔๑๑ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงศกึษาธกิารและปลดักระทรวง
มหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 
วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย 
ผู้อ านวยการส านักบรหิารงานการศึกษานอกโรงเรยีน ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน และผูอ้ านวยการศูนยป์ฏบิตักิารลูกเสอืชาวบา้น 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไม่เกนิสบิหา้คนซึง่สภานายกสภาลูกเสอืไทย
แต่งตัง้โดยค าแนะน าของกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตติาม (๑) และ (๒) ซึ่งในจ านวนน้ี 
ตอ้งมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่ งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
รองเลขาธกิารและผูช้่วยเลขาธกิารส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๓) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสีปี่และอาจได้รบัแต่งตัง้อีกได้ แต่จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกนั
เกนิสองวาระมไิด ้

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนิน 
การแต่งตัง้กรรมการใหม่ภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และให้ 
ผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลอือยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ 
การด ารงต าแหน่งเหลอือยู่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัจะไม่ด าเนินการแต่งตัง้แทนกไ็ด ้

ให้น าบทบญัญตัมิาตรา ๑๔ มาใช้บงัคบัแก่การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๗  คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตมิอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของคณะลูกเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบายของ

สภาลูกเสอืไทย 

(๒) ส่งเสรมิความสมัพนัธก์บัคณะลูกเสอืนานาชาต ิ

(๓) สนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื 

(๔) สนับสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

(๕) จดัการทรพัยส์นิของส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๖) ใหค้วามเหน็ชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๗) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบญัญตันิี้โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
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๔๑๒ 

(๘) วางระเบยีบและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบักจิการลูกเสอื 

(๙) จดัท ารายงานประจ าปีเสนอสภาลกูเสอืไทยพจิารณาตามมาตรา ๑๒ (๓) 
(๑๐) แต่งตัง้ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๑๑ ) แต่ งตั ้งคณ ะอนุกรรมการเพื่ อพิ จารณ าห รือปฏิบัติการตามที่ 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตมิอบหมาย 

(๑๒) ก ากบัดแูล สนับสนุนและส่งเสรมิกจิการลูกเสอืชาวบา้น 

(๑๓ ) จัดตั ้งต าแห น่ งกิตติมศักดิ  ์และต าแห น่งอื่น ใดที่มิ ได้ ระบุ ไว้ใน
พระราชบญัญตันิี้ 

(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตหิรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๑๘๕  ให้มีส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรฐัที่ไม่เป็น 
ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอื่น 

ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ ในก ากับของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

การจัดแบ่ งส่วนงานภายในของส านั ก งาน ลูกเสือแห่ งชาติ ให้ เป็นไป 
ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ให้รฐัมนตรแีต่งตัง้รองปลดักระทรวงศกึษาธกิารคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธกิารส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ และแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการท าหน้าที ่
รองเลขาธกิารและผูช้่วยเลขาธกิารตามจ านวนทีเ่หมาะสม โดยการเสนอของเลขาธกิาร
ส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

การปฏบิตัหิน้าที่ของขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืเป็น
การปฏบิตัริาชการดว้ย 

 

มาตรา ๒๐  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตาม
วตัถุประสงค์ของคณะลูกเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบายของสภาลูกเสอืไทย รวมทัง้ให้มี
อ านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

 

๕ เมื่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติมิได้มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ กรณีจึงไม่อาจก าหนดให้ตราคณะลูกเสือแห่งชาติเป็น
เครื่องหมายราชการตามมาตรา ๔ ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๑/๒๕๕๖) 
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๔๑๓ 

(๑) ถอืกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิของคณะลูกเสอืแห่งชาตหิรอื
ด าเนินการใด ๆ เกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

(๒) ท านิตกิรรมสญัญาหรอืขอ้ตกลงอื่น 

(๓) รบัผดิชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๔) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ
ของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทัง้ถูกต้องตามแบบ 
ธรรมเนียมของลูกเสอื 

(๕) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุม นุมลูก เสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
และเจา้หน้าทีลู่กเสอื 

(๖) จัดท ารายงานประจ าปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาต ิ

(๗) จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติติ่าง ๆ เกีย่วกบัลูกเสอื 

(๘) ประสานและส่งเสรมิส านักงานลูกเสอืจงัหวดัและส านักงานลูกเสอืเขตพืน้ที่
การศกึษา 

(๙ ) ปฏิบัติห น้ าที่ ตามที่ ก าหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณ ะ
กรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๒๑  ส านักงานลูกเสอืแห่งชาตมิรีายได ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๒) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๓) ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๔) รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการลงทุนหรอืการร่วมลงทุนกบัหน่วยงาน
และบุคคลภายนอก รวมทัง้ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของส านักงาน 
ลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๕) รายได้หรอืผลประโยชน์ที่ได้จากทรพัย์สนิของส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ
และทรพัยส์นิทีส่ านักงานลูกเสอืแหง่ชาตปิกครอง ดแูล บ ารุงรกัษา ใช ้และจดัหาประโยชน์ 

(๖) รายไดห้รอืผลประโยชน์อื่น 

 

มาตรา ๒๒  บรรดาเงนิหรอืรายได้ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติไม่เป็นเงิน 
หรอืรายได้ที่ต้องน าส่งคลงัตามกฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าด้วยวธิกีาร
งบประมาณ 
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๔๑๔ 

การใชจ้่ายเงนิหรอืรายไดข้องส านักงานลูกเสอืแห่งชาตใิหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์
แก่กจิการลูกเสอืตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๒๓  ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ร ับผิดชอบการ
บริหารงานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและเป็นผู้บังคบับัญชาพนักงานและลูกจ้าง 
ในส านักงาน รวมทัง้ใหม้อี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิของส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของส านักงาน 
รวมทัง้การเงนิ และบญัช ีตลอดจนกระบวนการด าเนินงาน แผนการเงนิและงบประมาณ
ของปีถดัไปต่อคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๓) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการ
ปรบัปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มีประสิทธภิาพซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ 
คณะลูกเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบายของสภาลูกเสอืไทย 

(๔) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง และลงโทษทางวินัย 
พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้  ตาม
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ 
โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทางราชการและคณะกรรมการ
บรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๒๔  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการส านักงาน 
ลูกเสอืแห่งชาต ิเป็นผูแ้ทนของส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิเพื่อการนี้เลขาธกิารส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตกิ าหนด 

 

มาตรา ๒๕  กิจการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายว่าดว้ย
ประกนัสงัคมและกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๒๖  การบญัชขีองส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิใหจ้ดัท าตามมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และต้องจดัให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน  
การบญัชแีละการพสัดุของส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
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๔๑๕ 

ใหค้ณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตทิราบอย่างน้อยปีละครัง้  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตกิ าหนด 

 

มาตรา ๒๗  ใหส้ านักงานลูกเสอืแห่งชาติจดัท างบการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย
การบญัชส่ีงผูส้อบบญัชภีายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบ 

ใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืบุคคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
ลูกเสือแห่งชาติแต่งตัง้ด้วยความเห็นชอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น 

ผู้สอบบัญชีของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และให้ท าการตรวจสอบรบัรองบัญชีและ
การเงินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติทุกรอบปีงบประมาณ แล้วท า รายงานผลการ 

สอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่ 
วนัสิน้ปีงบประมาณทุกปี 

 

ส่วนที ่๓ 

ลูกเสอืจงัหวดั 

   
 

มาตรา ๒๘  ในแต่ละจงัหวดั ใหจ้ดัระเบยีบการปกครองลูกเสอืตามเขตจงัหวดั 

ส าหรบัการจัดระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจดัตัง้เป็นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๙  ใหม้คีณะกรรมการลูกเสอืจงัหวดั ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นรองประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  
นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั นายอ าเภอ นายกเทศมนตร ีนายกสมาคมการศกึษา
เอกชนจงัหวดั และผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๓) กรรมการประเภทผู้แทนจ านวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
ผูแ้ทนสถานศกึษาอาชวีศกึษา ผู้แทนค่ายลูกเสอืจงัหวดั ผู้แทนสมาคมหรอืสโมสรลูกเสอื 
และผูแ้ทนจากลูกเสอืชาวบา้นซึง่เลอืกกนัเองกลุ่มละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสบิคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตัง้
โดยค าแนะน าของกรรมการลูกเสอืจงัหวัดตาม (๒) และ (๓) ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตัง้
จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 
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๔๑๖ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให้ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เป็นกรรมการและ
ผูช้่วยเลขานุการ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการเลอืกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๓๐  ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบักบัวาระการด ารงต าแหน่ง
และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๒๙ (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๑  คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตจงัหวดั
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบ
ของทางราชการและคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๒) ส่งเสรมิและสนับสนุนความมัน่คงและความเจรญิกา้วหน้าของกจิการลูกเสอื 

(๓) สนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื 

(๔) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิในกจิการของลูกเสอืจงัหวดั 

(๕) พจิารณาค าขอการจดัตัง้ค่ายลูกเสอืตามมาตรา ๓๒ 

(๖) พจิารณารายงานประจ าปีของส านักงานลูกเสอืจงัหวดั 

(๗) ใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

(๘) ใหค้ าแนะน าผูอ้ านวยการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในการปฏบิตังิานลูกเสอื 

(๙) จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติติ่าง ๆ เกีย่วกบัการด าเนินกจิการลูกเสอื 

(๑๐) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อคว ามเหมาะสมแก่ 
การปกครองในจงัหวดัซึ่งจะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคับ และระเบยีบของ
ทางราชการและคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๑๑) จดัท ารายงานประจ าปีและรายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักิจการลูกเสอืในจงัหวดั
เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๑๒ ) แต่ งตั ้งคณ ะอ นุ ก รรม การ เพื่ อด า เนิ น การอย่ า งหนึ่ งอย่ าง ใด  
ตามทีค่ณะกรรมการลูกเสอืจงัหวดัมอบหมาย 

(๑๓) ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตมิอบหมาย 
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๔๑๗ 

มาตรา ๓๒  การจดัตัง้ค่ายลูกเสอืในจังหวดัใดต้องได้รบัอนุญาตเป็นหนังสือ
จากคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานต่อ 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตทิราบ 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขที่
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตกิ าหนด 

 

มาตรา ๓๓  ใหม้สี านักงานลูกเสอืจงัหวดัอยู่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต ๑ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เป็นหวัหน้าส านักงาน
ลูกเสอืจงัหวดั บงัคบับญัชาและรบัผดิชอบการด าเนินงานของส านักงานลูกเสอืจงัหวดั 
และให้ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวดัเป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักงาน
ลูกเสอืจงัหวดั 

 

มาตรา ๓๔  การจดัตัง้ค่ายลูกเสือ การขออนุญาต และการอนุญาตส าหรับ 

ค่ายลูกเสอืในกรุงเทพมหานคร ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๓๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๔ 

ลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

   
 

มาตรา ๓๕  ให้มีส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารงาน
ลูกเสอืในเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ 

 

มาตรา ๓๖  ใหม้คีณะกรรมการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประกอบดว้ย 

(๑) ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรของทุกอ าเภอ 
ในเขตพื้นที่การศกึษา หรอืผู้ก ากบัการสถานีต ารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่
การศกึษาของกรุงเทพมหานคร 

(๓) กรรมการประเภทผู้แทน ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน  ผู้แทน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา 
นอกโรงเรียนอ าเภอ ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้ แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  
ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๑๘ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตัง้
โดยค าแนะน าของกรรมการตาม (๒) และ (๓) ในจ านวนนี้จะตอ้งแต่งตัง้จากภาคเอกชน
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตัง้
ขา้ราชการในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอกีไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการเลอืกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๓๗  ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบักบัวาระการด ารงต าแหน่ง
และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๓๖ (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๘  ใหค้ณะกรรมการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษามอี านาจหน้าทีภ่ายใน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสอืให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบ
ของทางราชการและคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๒) ส่งเสรมิและสนับสนุนความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้าของกจิการลูกเสอื 

(๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมลูกเสอืทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

(๔) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิในกจิการของลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๕) พิจารณารายงานประจ าปีของส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
และรายงานใหค้ณะกรรมการลูกเสอืจงัหวดัทราบ 

(๖) ใหค้วามเหน็ชอบในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

(๗) ใหค้ าแนะน าแก่ผูอ้ านวยการสถานศกึษาในการปฏบิตังิานหรอืจดักจิกรรม
ลูกเสอื 

(๘) จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติติ่าง ๆ เกีย่วกบัลูกเสอื 

(๙) ก ากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นที่
การศกึษา 

(๑๐) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การ
ปกครองในเขตพื้นที่การศกึษา ซึ่งจะต้องไม่ขดัแย้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคับ และระเบยีบ
ของทางราชการและคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ
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๔๑๙ 

มาตรา ๓๙  ใหม้สี านักงานลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยู่ในส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษานัน้ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหวัหน้าส านักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบังคับบัญชาและรบัผิดชอบการด าเนินงานของส านักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักงาน
ลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 

ส่วนที ่๕ 

ทรพัยส์นิของส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๔๐  บรรดาอสงัหาริมทรพัย์ที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้มาโดยม  ี

ผู้อุทิศให้หรือได้มาจากการให้ ซื้อด้วยเงินรายได้ของส านักงาน หรือแลกเปลี่ยนกับ
ทรพัย์สนิของส านักงานลูกเสอืแห่งชาติ หรอืได้มาโดยวธิีอื่น ไม่ถือเป็นทีร่าชพสัดุ และ 
ใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของส านักงานตามวรรคหนึ่ง 
ให้กระท าได้ก็แต่โดยพระราชบญัญัติ เว้นแต่เป็นการโอนกรรมสทิธิใ์ห้แก่ส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั เมื่อคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตไิม่ขดัขอ้ง
และไดร้บัค่าตอบแทนจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานนัน้แล้ว ใหก้ระท าโดย
พระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๔๑  ทรพัย์สนิที่มผีูอุ้ทศิให้แก่ส านักงานลูกเสอืแห่งชาติจะต้องจดัการ
ตามเงื่อนไขทีผู่อุ้ทศิใหก้ าหนดไว ้และต้องเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องส านักงานลูกเสอื
แห่งชาต ิแต่ถา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักลา่ว ส านักงานลูกเสอืแห่งชาติ
ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูอุ้ทศิให้หรอืทายาท หากไม่มทีายาทหรอืทายาทไม่ปรากฏ
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๔๒  ทรพัย์สนิของส านักงานลูกเสอืแห่งชาติไม่อยู่ในความรบัผดิแห่ง
การบงัคบัคดี และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นขอ้ต่อสูก้บัส านักงานลูกเสอืแห่งชาติ  
ในเรื่องทรพัยส์นิมไิด ้
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๔๒๐ 

หมวด ๓ 

การจดักลุ่ม ประเภท และต าแหน่งลูกเสอื 

   
 

มาตรา ๔๓  การตัง้ การยุบ การจดัหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือ และประเภท
ลูกเสอืทัง้ปวงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๔  การเขา้เป็นลูกเสอื การออกจากลูกเสอื การจดัประเภท ชัน้ เหล่า 
และการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาหรอืนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบงัคับ
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๔๕  ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืมลี าดบั ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผูอ้ านวยการใหญ่ 
(๒) รองผูอ้ านวยการใหญ่ 
(๓) ผูช้่วยผูอ้ านวยการใหญ่ 
(๔) ผูอ้ านวยการลูกเสอืจงัหวดั 

(๕) รองผูอ้ านวยการลูกเสอืจงัหวดั 

(๖) ผูช้่วยผูอ้ านวยการลูกเสอืจงัหวดั 

(๗) ผูอ้ านวยการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๘) รองผูอ้ านวยการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๙) ผูอ้ านวยการลูกเสอืโรงเรยีน 

(๑๐) รองผูอ้ านวยการลูกเสอืโรงเรยีน 

(๑๑) ผูก้ ากบักลุ่มลูกเสอื 

(๑๒) รองผูก้ ากบักลุ่มลูกเสอื 

(๑๓) ผูก้ ากบักองลูกเสอื 

(๑๔) รองผูก้ ากบักองลูกเสอื 

(๑๕) นายหมู่ลูกเสอื 

(๑๖) รองนายหมู่ลูกเสอื 

 

มาตรา ๔๖๖  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อ านวยการใหญ่ 
ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

 

๖ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๔๒๑ 

เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
เป็นรองผูอ้ านวยการใหญ่ และรองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เป็นผูช้่วยผูอ้ านวยการใหญ่ 

ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูอ้ านวยการลูกเสอืจงัหวดั รองผูว้่าราชการจงัหวดั 
เป็นรองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวดั และปลัดจังหวัด เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการลูกเสือ
จงัหวดั 

ใหผู้้อ านวยการเขตพืน้ที่การศกึษาเป็นผูอ้ านวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
และรองผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นรองผูอ้ านวยการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

การแต่งตัง้ผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืตามมาตรา ๔๕ (๙) ถึง (๑๖) ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๔๗  ต าแหน่งผูต้รวจการลูกเสอืมลี าดบั ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผูต้รวจการใหญ่พเิศษ 

(๒) ผูต้รวจการใหญ่ 
(๓) รองผูต้รวจการใหญ่ 
(๔) ผูต้รวจการลูกเสอืประจ าส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๕) รองผูต้รวจการลูกเสอืประจ าส านักงานลูกเสอืแห่งชาต ิ

(๖) ผูช้่วยผูต้รวจการลูกเสอืประจ าส านักงานลูกเสอืแห่งชาติ 
(๗) ผูต้รวจการลูกเสอืจงัหวดั 

(๘) รองผูต้รวจการลูกเสอืจงัหวดั 

(๙) ผูช้่วยผูต้รวจการลูกเสอืจงัหวดั 

(๑๐) ผูต้รวจการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๑๑) รองผูต้รวจการลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 

มาตรา ๔๘  ให้นายกรฐัมนตรเีป็นผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ รองนายกรฐัมนตร ี
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจการใหญ่ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร อธบิดกีรมการปกครอง และอธบิดกีรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ เป็นรองผูต้รวจการใหญ่ 

การแต่งตัง้ผู้ตรวจการลูกเสือและการก าหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ 
ตามมาตรา ๔๗ (๔) ถึง (๑๑) ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาต ิ
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๔๒๒ 

มาตรา ๔๙  ผู้ตรวจการลูกเสอืมหีน้าที่ตรวจตรา แนะน า ชี้แจง และรายงาน
เพื่อใหก้ารบรหิารงานลูกเสอืเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และแบบธรรมเนียม
ของลูกเสอื 

 

หมวด ๔ 

ธง เครื่องแบบ และการแต่งกาย 

   
 

มาตรา ๕๐  ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
โดยรบัพระราชทานจากประมุขของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ

ให้มีธงคณะลูกเสอืไทยและธงลูกเสอือื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกิจกรรม
ระดบันานาชาต ิ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๕๑  เครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๕๒  ลูกเสอืตอ้งปฏบิตัติามวนิัยซึ่งก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมการ
บรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิและตามแบบธรรมเนียมของลูกเสอื 

 

หมวด ๕ 

เหรยีญลูกเสอื และการยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ

   
 

มาตรา ๕๓  ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุด ี
ชัน้พิเศษไว้ส าหรบัพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รบัพระราชทานเหรยีญลูกเสอืสดุดีชัน้ที่หนึ่ง 
และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่ องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัพระราชทานเหรยีญลูกเสอืสดุดชีัน้ทีห่นึ่ง 

 

มาตรา ๕๔  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรา ๕๓ เป็นดวงตรา ด้านหน้า 
มลีกัษณะเป็นรูปไข่พื้นลงยาสนี ้าเงนิ ขนาดกวา้ง ๒.๕ เซนตเิมตร ยาว ๓.๓ เซนตเิมตร 
กลางดวงตรามตีราหน้าเสือประกอบวชริะเงนิล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทองและมรีศัมเีงนิ
โดยรอบแปดแฉกคัน่ดว้ยกระจงัสทีองเบื้องบนมพีระมหามงกุฎรศัมฉีลุโปร่งและเลข “๙” 
สีทอง ด้านหลังกลางดวงตราเป็นดุม พื้นลงยาสีม่วงมีรูปตราของคณะลูกเสือโลก  
เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่า “เราจะท านุบ ารุงกิจการลูกเสือสืบไป” ที่ขอบส่วนบนของ 
ดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบส าหรบัคล้องคอ ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร มีริ้วสีเหลือง 
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๔๒๓ 

กวา้ง ๒.๒ เซนติเมตร อยู่กลางรมิทัง้สองขา้งมรีิ้วสขีาวกว้าง ๓ มลิลเิมตร และริ้วสดี า
กวา้ง ๖ มลิลเิมตร 

 

มาตรา ๕๕  ให้มเีหรยีญลูกเสอืสรรเสริญเป็นเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ไวส้ าหรบั
พระราชทานแก่ลูกเสอืและบุคลากรทางการลูกเสอืผูม้คีวามดคีวามชอบตามทีบ่ญัญตัไิว้
ในมาตรา ๕๗ 

 

มาตรา ๕๖  เหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิเป็นเหรยีญเงนิมลีกัษณะกลมร ีขนาดกวา้ง 
๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๒ เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลางมตีราหน้าเสอืประกอบวชริะ  
ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ”  
ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้ท าเป็นลายดุน ด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยง 
จารึกนาม เลขหมายประจ าตัวของผู้ซึ่งได้รบัพระราชทานนามหน่วยลูกเสือที่สังกัด  
และวันที่พระราชทาน ที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบ ขนาดกว้าง ๒.๔ เซนติเมตร  
มรีิ้วสดี ากว้าง ๑.๒ เซนติเมตร อยู่กลาง รมิทัง้สองข้างมีริ้วสเีหลอืงกว้าง ๖ มิลลเิมตร 
ประดบัทีอ่กเสือ้เหนือปกกระเป๋าเบือ้งซา้ย 

เหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิ มลี าดบัเป็นสามชัน้ ดงัต่อไปนี้ 
ชัน้ทีห่นึ่ง มเีฟลอรเ์ดอลสี ์ท าดว้ยโลหะเงนิประดบัทีแ่พรแถบสองดอกตามแนวนอน 

ชัน้ทีส่อง มเีฟลอรเ์ดอลสี ์ท าดว้ยโลหะเงนิประดบัทีแ่พรแถบตรงกึง่กลางหนึ่งดอก 

ชัน้ทีส่าม ไม่มเีฟลอรเ์ดอลสีป์ระดบัทีแ่พรแถบ 

 

มาตรา ๕๗  เหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิชัน้ที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผู้มีความด ี
ความชอบซึ่งได้ท าการรกัษาความปลอดภัยหรอืสนัติสุขเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
หรอืไดช้่วยชวีติผูต้กอยู่ในอนัตราย  ทัง้นี้ โดยตนเองไดฝ่้าอนัตรายจนถงึขนาดทีส่มควร
ไดร้บัพระราชทานเหรยีญนี้ หรอืตนเองไดป้ระสบอนัตรายถงึทุพพลภาพหรอืถงึเสยีชวีติ 

เหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิชัน้ทีส่อง จะพระราชทานแก่ผูม้คีวามดคีวามชอบซึง่ได้
ช่วยชวีติผูต้กอยู่ในอนัตรายโดยตนเองไดป้ระสบอนัตรายหรือฝ่าอนัตราย หรอืแก่ผูซ้ึง่ได้
ท าความดคีวามชอบในขอ้ต่อไปนี้ ทุกขอ้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยครัง้ และในแต่ละขอ้
ไม่น้อยกว่าสบิครัง้ คอื 

(๑) ช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัทุกขย์ากล าบากทีค่วรช่วย 

(๒) ช่วยเหลอืหรอืป้องกนัผูอ้ื่นหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่นใหพ้น้อนัตราย 

(๓) ช่วยสตัวใ์หพ้น้จากการทรมานหรอืพน้ทุกขเวทนา 

(๔) ท าการปฐมพยาบาล 
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๔๒๔ 

(๕) ช่วยเหลอืราชการ 

(๖) ช่วยเหลอืกจิการอนัเป็นสาธารณกุศล 

(๗) ช่วยเหลอืผูป้กครอง 

(๘) ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรยีน หรอืสถานที่ท างานซึ่งไม่ใช่หน้าที่
ตามปกต ิ

เหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิชัน้ที่สาม จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบซึ่ง 
ไดช้่วยชีวติผู้ตกอยู่ในอนัตรายแม้เพียงครัง้เดียว หรอืแก่ผู้ซึ่งได้ท าความดีความชอบ  
ตามเกณฑ์ส าหรบัเหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิชัน้ทีส่อง ทุกขอ้รวมกันไม่น้อยกว่าหา้สบิครัง้
และในแต่ละขอ้ไม่น้อยกว่าหา้ครัง้ 

 

มาตรา ๕๘  ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ส าหรับ
พระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสอืและบุคคลอื่นบรรดาทีม่อีุปการคุณต่อการลูกเสอื
ถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศก าลงักายหรือก าลงัความคิดในการประกอบกิจการให้บงัเกิด
คุณประโยชน์แก่การลูกเสอืตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๖๐ 

 

มาตรา ๕๙  เหรยีญลูกเสอืสดุดเีป็นเหรยีญเงนิ มลีกัษณะกลมรขีนาดกวา้ง ๒.๕ 
เซนติเมตร ยาว ๓.๒ เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลาง มีตราหน้าเสือประกอบวชิระ  
ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  
ตราหน้าเสอืประกอบวชริะและตวัอกัษรให้ท าเป็นลายดุน ด้านหลงัเป็นพื้นเกลี้ยงจารกึ
นามของผู้ซึ่งได้รบัพระราชทานและวันที่พระราชทาน ที่ขอบส่วนบนของเหรียญม  ี

ห่วงหอ้ยแพรแถบ ขนาดกวา้ง ๒.๔ เซนตเิมตร มีริ้วสเีหลอืงกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร อยู่กลาง  
รมิทัง้สองขา้งมรีิว้สดี ากวา้ง ๖ มลิลเิมตร ประดบัทีอ่กเสือ้เหนือปกกระเป๋าเบือ้งซา้ย 

เหรยีญลูกเสอืสดุด ีมลี าดบัเป็นสามชัน้ ดงัต่อไปนี้ 
ชัน้ที่หนึ่ง มีเข็มวชิระ ท าด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางใน

แนวทางดิง่หนึ่งเขม็ 

ชัน้ที่สอง มีเข็มหน้าเสือ ท าด้วยโลหะเงนิ ประดบัที่แพรแถบตรงกึ่งกลางใน
แนวทางดิง่หนึ่งเขม็ 

ชัน้ทีส่าม ไม่มเีขม็วชริะและเขม็หน้าเสอืประดบัทีแ่พรแถบ 

 

มาตรา ๖๐  เหรยีญลูกเสอืสดุดชีัน้ที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณ 
ต่อการลูกเสอืถงึขนาด หรอืทีไ่ดอุ้ทศิก าลงักาย หรอืก าลงัความคดิในการประกอบกจิการ 
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๔๒๕ 

ให้บงัเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสืออย่างยิ่งตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสอืแห่งชาตกิ าหนด 

เหรยีญลูกเสอืสดุดชีัน้ที่สอง จะพระราชทานแก่ผู้ที่มอีุปการคุณต่อการลูกเสอื
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สิง่ของต่าง ๆ ครัง้เดียวหรอืหลายครัง้ รวมกนัเป็น
จ านวนเงนิไม่น้อยกว่าทีค่ณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตกิ าหนด 

(๒) ช่วยเหลอืเป็นอย่างดใีนการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืระดบัทีห่นึ่งวชิา 
ผูก้ ากบัลูกเสอืขัน้ความรูเ้บื้องต้นหรอืขัน้ความรู้ชัน้สูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าหา้สบิครัง้ หรอืระดบัทีส่อง การใหก้ารฝึกอบรมแก่ผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมวชิา 
ผูก้ ากบัลูกเสอืแลว้ โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่ายีส่บิครัง้ 

(๓) ช่วยเหลอืกิจการลูกเสอืด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดแีก่การลูกเสอืติดต่อกนัมา 
ไม่น้อยกว่าหา้ปี และปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าสบิครัง้ 

(๔) ช่วยเหลอืและส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างคณะลูกเสอืไทยกับคณะลูกเสอื
ต่างประเทศเป็นอย่างดยีิง่ 

เหรยีญลูกเสอืสดุดชีัน้ที่สาม จะพระราชทานแก่ผู้ที่มอีุปการคุณต่อการลูกเสอื
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สิง่ของต่าง ๆ ครัง้เดียวหรอืหลายครัง้ รวมกนัเป็น
จ านวนเงนิไม่น้อยกว่าทีค่ณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตกิ าหนด 

(๒) ช่วยเหลอืเป็นอย่างดใีนการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืระดบัทีห่นึ่งวชิา 
ผูก้ ากบัลูกเสอืขัน้ความรูเ้บื้องต้นหรอืขัน้ความรูช้ ัน้สูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ครัง้ หรอืระดบัทีส่อง การใหก้ารฝึกอบรมแก่ผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมวชิา
ผูก้ ากบัลูกเสอืแลว้ โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสบิครัง้ 

(๓) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวชิานายหมู่ลูกเสือหรอืวิชาลูกเสือ
ประเภทต่าง ๆ โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมครัง้ละสามวนั ไม่น้อยกว่าหา้สบิครัง้ 

(๔) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่าสามปี และปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าหา้ครัง้ 

(๕) ช่วยเหลอืและส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างคณะลูกเสอืไทยกบัคณะลูกเสอื
ต่างประเทศเป็นอย่างด ี
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๔๒๖ 

มาตรา ๖๑  ให้มีเหรียญลูกเสือยัง่ยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ส าหรบั
พระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างต่อเนื่ องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  
ท างานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่ อกิจการลูกเสือ  
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 

 

มาตรา ๖๒  เหรียญลูกเสือยัง่ยืน มีลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยม 
ตวัเหรยีญหมุนได้ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓.๓ เซนตเิมตร มมีุมแหลมอยู่ดา้นบนตดิกับ
ห่วงห้อยร้อยแพรแถบมีขอบสองชัน้ ด้านหน้ากลางเหรียญมีหน้าเสือประกอบวชิระ 
ท าเป็นลายดุน ภายในกรอบเป็นวงกลม  ยกระดับพ่นทรายด้าน ด้านหลังเป็น 
ตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ ขอบเหรยีญเบื้องล่างมขีอ้ความว่า “บ าเหน็จแห่งความยัง่ยนื” 
อยู่บนพื้นพ่นทรายด้าน ด้านบนแพรแถบเป็นเข็มกลดัมีลกัษณะเป็นแถบโลหะสีเงิน 
ภายในมขีอ้ความว่า “เสยีชพีอย่าเสยีสตัย”์ ลอ้มดว้ยรปูเกลยีวเชอืกผกูเป็นปมเงือ่นพริอด 
แพรแถบกวา้ง ๓ เซนตเิมตร มรีิ้วสแีดงกว้าง ๑๑ มลิลเิมตร อยู่กลาง รมิทัง้สองข้างมรีิ้ว 
สดี ากวา้ง ๓ มลิลเิมตร ถดัจากริ้วสดี าเป็นริ้วสขีาวกวา้ง ๒ มลิลเิมตร และริ้วสเีหลอืงอยู่
รมิแพรแถบกวา้ง ๔.๕ มลิลเิมตร ประดบัทีอ่กเสือ้เหนือปกกระเป๋าเบือ้งซา้ย 

 

มาตรา ๖๓  เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า  
ผู้ใดสมควรได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นสริยิิง่รามกีรติ ลูกเสอืสดุดี  
ชัน้พิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยัง่ยืน  
ใหน้ าความ ขึน้กราบบงัคมทลูขอรบัพระราชทานต่อไป 

 

มาตรา ๖๔  ผูซ้ึง่ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นสริยิิง่รามกรีติ
ลูกเสือสดุดีชัน้พิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรยีญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือ
ยัง่ยนืทุกชัน้ใหป้ระกาศนามในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๖๕  เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นสริยิิง่รามกีรต ิลูกเสอืสดุดชีัน้พเิศษ 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรยีญลูกเสือยัง่ยืน ให้เป็นสิทธิแก่ 
ผูท้ีไ่ดร้บัพระราชทาน เมื่อผูไ้ดร้บัพระราชทานวายชนมใ์หต้กทอดแก่ทายาทเพื่อรกัษาไว้
เป็นทีร่ะลกึ 

 

มาตรา ๖๖  ใหม้เีขม็ลูกเสอืสมนาคุณ ไวส้ าหรบัตอบแทนผูม้จีติศรัทธาบรจิาค
เงนิหรอืทรพัยส์นิอย่างอื่นเพื่อบ ารุงการลูกเสอื 
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๔๒๗ 

เขม็ลูกเสอืสมนาคุณ มลี าดบัเป็นสีช่ ัน้ ดงัต่อไปนี้ 
เขม็ลูกเสอืสมนาคุณ ชัน้พเิศษ 

เขม็ลูกเสอืสมนาคุณ ชัน้ทีห่นึ่ง 

เขม็ลูกเสอืสมนาคุณ ชัน้ทีส่อง 

เขม็ลูกเสอืสมนาคุณ ชัน้ทีส่าม 

ลกัษณะของเข็มลูกเสือสมนาคุณและเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสือสมนาคุณ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๖๗  ใหม้เีขม็ลูกเสอืบ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อส่งเสรมิการบ าเพญ็ประโยชน์
ของลูกเสอื 

ลักษณะและประเภทของเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ และเงื่อนไขในการ 
ให้เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาต ิ

 

มาตรา ๖๘  ผู้ได้รบัพระราชทานเหรียญที่ระลึกส าหรบัลูกเสือ หรือเหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จะใช้เหรียญนัน้ประดับ  
หรอืจะใชเ้หรยีญลูกเสอืสรรเสรญิตามพระราชบญัญตันิี้ประดบักไ็ด ้โดยเทยีบชัน้ดงันี้คอื 

เหรยีญทองค าหรอืเหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิชัน้ทีห่นึ่ง เทยีบเท่ากบัเหรยีญลูกเสอื
สรรเสรญิชัน้ทีห่นึ่ง ตามพระราชบญัญตันิี้ 

เหรยีญเงนิหรอืเหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิชัน้ที่สอง เทียบเท่ากับเหรยีญลูกเสือ
สรรเสรญิชัน้ทีส่อง ตามพระราชบญัญตันิี้ 

เหรียญโลหะขาวหรือเหรียญ ลูกเสือสรรเสริญชัน้ที่สาม เทียบเท่ ากับ 
เหรยีญลูกเสอืสรรเสรญิชัน้ทีส่าม ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๙  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ หรือประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
โดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ หรือแต่งกายเลียนแบบหรือประดับ
เครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นลูกเสือหรือบุคลากรทางการลูกเสือ  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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๔๒๘ 

มาตรา ๗๐  ผู้ใดท าปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ดว้ยวธิใีด ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้สนิ และงบประมาณของ
คณะลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปเป็นของส านักงาน
ลูกเสอืแห่งชาตติามพระราชบญัญตันิี้ 

ใหโ้อนพนักงานและลูกจา้งของคณะลูกเสอืแห่งชาตติามพระราชบญัญตัลูิกเสอื 
พ .ศ . ๒๕๐๗  ไปเป็นพนักงานและลูกจ้างของส านักงานลูกเสือแห่ งชาติตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๗๒  ให้สภาลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิ
คณะกรรมการลูกเสอืจังหวดั คณะกรรมการลูกเสอือ าเภอ ตามพระราชบญัญัติลูกเสือ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภาลูกเสือไทย 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสอืจงัหวดั และคณะกรรมการ
ลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๗๓  ค่ายลูกเสอืใดที่จดัตัง้และด ารงอยู่แล้วก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่าได้รับการอนุญาตเพื่ อจัดตัง้ค่ายลูกเสือ 
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๗๔  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคบัคณะกรรมการ
บรหิารลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ เพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี้  
ใหน้ ากฎกระทรวง ขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาต ิระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ทีอ่อกตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ใช้อยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๔๒๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คอื โดยที่ไดม้ีการปฏิรูป
โครงสรา้งระเบยีบบรหิารราชการและการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิารขึน้ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ท าให ้
การบรหิารงานของส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการลูกเสอืเปลีย่นแปลงไป ประกอบกบั
กฎหมายว่าด้วยลูกเสือได้ใช้บังคบัมาเป็นเวลานานและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน  จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เพื่ อก าหนด 
การด าเนินการของลูกเสือองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะลูก เสือแห่งชาต ิ
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสอืจงัหวดั และคณะกรรมการ
ลูกเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตลอดจนสมควรก าหนดภารกจิใหส้อดคลอ้งกบัการลูกเสอืของ
นานาประเทศ  ทัง้นี้ เพื่อให้การลูกเสอืมคีวามเจรญิก้าวหน้าและสรา้งความสามคัคแีก่ 
คนในชาต ิ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๗  
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๖  บรรดาบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อ้างถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร” “ปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ” หรือผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ หาก
เกี่ยวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตัง้สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ใหถ้อืว่าบทบญัญตันิัน้อา้งถงึ 
“กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม” หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการโอนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง เพื่อใหส้อดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าที่

 

๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๔๓๐ 

และการเปลี่ยนแปลงผู้รกัษาการตามพระราชบญัญัตนิี้   ทัง้นี้ ตามที่ก าหนดในบญัชี ๔ 
ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชี วศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชวีศกึษา 

 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยที่การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศใหเ้จรญิเตบิโต
อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื เพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลกทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
สมควรจดัตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมขึ้น เพื่อให้มี
การบูรณาการ การเรยีนการสอน การวจิยั และการสรา้งสรรค์นวตักรรมด้านวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิแผน 
และนโยบายในการพฒันาประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๔๓๑ 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่ชา้งเผอืก 

และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 

   
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงการก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทยเพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 

อาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
จงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ชาวต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๒) ระเบยีบว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๓) ระเบยีบว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการ
ฝ่ายทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๔) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนที ่๒๒๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๖ ธนัวาคม ๒๕๓๖ 
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๔๓๒ 

บรรดามติคณะรฐัมนตรี ค าสัง่ หรอืหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 

ขอ้ ๔๒  ในระเบยีบนี้ 
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 

เชิดชูยิ่งช้างเผือก ตามกฎหมาย ว่ าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก  หรือ
เครื่ องราชอิสริย าภ รณ์ อันมี เกี ย รติ ยศยิ่ งม งกุ ฎ ไทย  ตามกฎหมาย  ว่ าด้ วย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี 

“ขา้ราชการการเมอืง” หมายความถึง บุคคลซึ่งเป็นหรอืถือว่าเป็นขา้ราชการ
การเมอืง ตามกฎหมาย ว่าดว้ยขา้ราชการการเมอืงหรอืกฎหมายอื่น 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ยกเวน้ขา้ราชการการเมอืง และใหห้มายความรวมถงึขา้ราชการหรอืพนักงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๕๓  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หน่วยงานหรือองค์การของรฐั รวมทัง้บุคคลที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ยกเว้นการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ตามมตคิณะรฐัมนตร ี

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๗  เครื่องราชอสิรยิาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกยีรตยิศ ซึ่งพระมหากษัตรยิ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผูก้ระท าความดคีวามชอบเป็นประโยชน์แก่

 

๒ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมี
เกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๓ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผือกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมี
เกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๔๓๓ 

ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็น
บ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชดิชเูกยีรตยิศอย่างสงูแก่ผูไ้ดร้บัพระราชทาน 

 

ขอ้ ๘  ในการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์แก่บุคคลใด 
ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่า บุคคลนั ้นได้กระท าความดีคว ามชอบเป็นประโยชน์ 
แก่ราชการหรอืสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์  
โดยมใิช่พจิารณาแต่เพยีงต าแหน่ง ระดบั ชัน้ ชัน้ยศ หรอืครบก าหนดระยะเวลาทีจ่ะขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ได้เท่านัน้  ทัง้นี้ เพื่อให้บุคคลที่ได้รบัพระราชทาน
รู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รบัพระราชทานอย่างแท้จรงิ และเพื่อให้
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชดิชเูกยีรตยิศอย่างสงูดว้ย 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ชัน้ต ราใด แก่บุคคลใด 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในบญัชทีา้ยระเบยีบนี้ 

 

หมวด ๒ 

การเสนอขอพระราชทาน 

   
 

ข้อ  ๙   การเสนอขอพระราชทาน เครื่ องราชอิสริย าภ รณ์ ให้ เริ่ม จ าก
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกียรติยศยิง่มงกุฎไทย และเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชัน้ตราตามล าดับจากชัน้ล่างสุดจนถึงชัน้สูงสุด
ตามล าดบั ดงันี้ 

(๑) ชัน้ที ่๗ เหรยีญเงนิมงกุฎไทย 

(๒) ชัน้ที ่๗ เหรยีญเงนิชา้งเผอืก 

(๓) ชัน้ที ่๖ เหรยีญทองมงกุฎไทย 

(๔) ชัน้ที ่๖ เหรยีญทองชา้งเผอืก 

(๕) ชัน้ที ่๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

(๖) ชัน้ที ่๕ เบญจมาภรณ์ชา้งเผอืก 

(๗) ชัน้ที ่๔ จตัุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

(๘) ชัน้ที ่๔ จตัุรถาภรณ์ชา้งเผอืก 

(๙) ชัน้ที ่๓ ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

(๑๐) ชัน้ที ่๓ ตรติาภรณ์ชา้งเผอืก 

(๑๑) ชัน้ที ่๒ ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย 

(๑๒) ชัน้ที ่๒ ทวตียิาภรณ์ชา้งเผอืก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๓๔ 

(๑๓) ชัน้ที ่๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

(๑๔) ชัน้ที ่๑ ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 

(๑๕) ชัน้สงูสุด มหาวชริมงกุฎ และ 

(๑๖) ชัน้สงูสุด มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก 

โดยใหพ้จิารณาถึงต าแหน่ง ระดบั ชัน้ ชัน้ยศ ก าหนดระยะเวลา และความดคีวามชอบ 
เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๑๐  บุคคลทีพ่งึไดร้บัการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
จะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

(๑) เป็นผูม้สีญัชาตไิทย 

(๒) เป็นผู้ประพฤติดแีละปฏบิตังิานราชการหรอืปฏบิตังิานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนดว้ยความอุตสาหะ ซื่อสตัย ์และเอาใจใส่ต่อหน้าทีอ่ย่างดยีิง่ และ 

(๓) เป็นผู้ไม่เคยมพีระบรมราชานุญาตให้เรยีกคนืเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ หรอื
ต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ได้
กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 

ขอ้ ๑๑  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์จะเสนอปีติดกนัมไิด้ 
เวน้แต่กรณีดงันี้ 

(๑) เป็นการขอพระราชทานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในบญัชีท้ายระเบียบนี้  
ต่างบญัชกีนั 

(๒) เป็นการขอพระราชทานตามทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในระเบยีบนี้ หรอื 

(๓) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ 
ปฏิบตัิหน้าที่ฝ่าอนัตรายหรอืปฏิบตัิงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพเิศษ ซึ่งเป็นงาน
ส าคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่แก่ประเทศชาติได้เป็นผลส าเรจ็ โดยให้ระบุความดคีวามชอบให้เห็น
เด่นชดัว่า ไดก้ระท าความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์ยิง่ประการใด เมื่อใดและไดผ้ลดี
อย่างไร 

 

ขอ้ ๑๒  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์จะเสนอเลื่อนชัน้ตรา
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้ เว้นแต่เป็นกรณีตาม 
ขอ้ ๑๑ (๓) 
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๔๓๕ 

ขอ้ ๑๓  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์จะเสนอขา้มชัน้ตรา
มไิด ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ ๑๑ (๓) 

 

ข้อ ๑๔  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีให้ขอ
พระราชทานในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เว้นแต่การเสนอขอ
พระราชทานกรณีที่มคีวามจ าเป็นรบีด่วนตามขอ้ ๒๘ การเสนอขอพระราชทานส าหรบั
ชาวต่างประเทศตามขอ้ ๒๙ และการเสนอขอพระราชทานส าหรบัผู้วายชนมต์ามขอ้ ๓๐ 
โดยใหเ้สนอขอพระราชทานไดต้ามคราวแห่งความชอบและตามเหตุการณ์เป็นกรณี ๆ ไป 

 

ขอ้ ๑๕  ให้ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรกี าหนดรายการและจ านวนเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แล้วแจ้งเวียนให้กระทรวง 
ทบวง กรม หรอืบุคคลตามขอ้ ๑๖ ทราบและถอืปฏบิตั ิ

ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ จดัท าเอกสารดงักล่าวตาม
รายการและจ านวนที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยแยกเอกสารเป็น 
การเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้ที่ปฏิบตัิหน้าที่ในปัจจุบันและผู้ที่ต้องพ้นจากหน้าที่
เพราะเกษยีณอายุและใหเ้ป็นไปตามล าดบัชัน้ตราเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ คอื 

(๑) ชัน้ต ่ากว่าสายสะพาย และ 

(๒) ชัน้สายสะพาย 

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ประจ าปี ใหก้ระทรวง ทบวง 
กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖ ส่งเอกสารไปยังส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีก่อนวัน 
พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า ๙๐ วนั 

ภายหลงัจากที่ได้ส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ประจ าปีไปยงัส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรแีล้ว หากกระทรวง ทบวง กรม หรอืบุคคล
ตามข้อ ๑๖ เห็นว่ามีบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ระดับ ชัน้ ชัน้ยศ สูงขึ้น 
และมีคุณสมบัติอื่นครบตามหลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชัน้สายสะพายประจ าปี กใ็หส่้งเอกสารเพิม่เติมไปยงัส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรก่ีอน 
วนัพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาไดแ้ต่ตอ้งไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั 
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๔๓๖ 

ข้อ ๑๖  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

(๑) นายกรฐัมนตร ีส าหรบัรฐัมนตร ี

(๒) ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ส าหรบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและขา้ราชการ
รฐัสภาฝ่ายการเมอืงประจ าสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๓) ประธานวุฒสิภา ส าหรบัสมาชกิวุฒสิภาและขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง
ประจ าวุฒสิภา 

(๔) รฐัมนตรเีจา้สงักดั ส าหรบัขา้ราชการการเมอืงในสงักดั 

(๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรบัข้าราชการการเมืองและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงในกรุงเทพมหานคร 

(๖) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ 
ทีไ่ม่สงักดักระทรวงหรอืทบวง หวัหน้าส่วนราชการทีข่ ึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีเลขาธกิาร
สภาผูแ้ทนราษฎรและเลขาธกิารวุฒสิภา ส าหรบั 

(ก) ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ ดะโต๊ะยุตธิรรม ผู้พพิากษา
สมทบ พนักงานรฐัวสิาหกจิ พนักงานองค์การของรฐั หรอืพนักงานหน่วยงานของรฐัที่มี
ลกัษณะอย่างเดยีวกนัในสงักดัแลว้แต่กรณี 

(ข) คู่สมรสของบุคคลทีม่สีทิธไิดร้บัพระราชทาน 

(๗) ปลดักระทรวงมหาดไทยหรอืปลดักรุงเทพมหานคร ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานใน
หน่วยงานตามกฎหมายเกีย่วกบัการปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูป้ฏบิตังิานตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการปกครองทอ้งทีแ่ลว้แต่กรณี 

(๘) หวัหน้าหน่วยงานอื่นนอกจาก (๖) ส าหรบับุคคลหรอืพนักงานในสงักดั 

(๙) คณะกรรมการตามขอ้ ๒๓ หรอืขอ้ ๒๔ แล้วแต่กรณี ส าหรบับุคคลตาม (๑) ถึง  
(๘) ขา้งตน้และบุคคลอื่นตามทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๑๖/๑๔  ให้บุคคลดงัต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

(๑) ประธานองคก์รอสิระตามกฎหมาย ส าหรบัผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์ร 

 

๔ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผือกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมี
เกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๔๓๗ 

(๒) เลขาธกิารหรอืหวัหน้าหน่วยธุรการขององค์กรอสิระ ตามกฎหมายส าหรบั
พนักงานในองคก์ร 

(๓) ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดขององค์การมหาชน ส าหรบัเจ้าหน้าที่ใน
องคก์าร 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหก้บัคู่สมรสของบุคคลทีม่สีทิธไิดร้บั
พระราชทานตามบญัชแีนบทา้ย ใหผู้ด้ ารงต าแหน่งตาม (๒) เป็นผูเ้สนอ 

ใหผู้เ้สนอรายชื่อผูท้ีส่มควรขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ตามวรรคหนึ่ง 
(๒) และ (๓)  ด าเนินการตามขอ้ ๑๗ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๗  ให้หวัหน้าส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรม ผู้บงัคบับัญชา หรอืผู้ด ารง
ต าแหน่งบรหิารสูงสุดของรฐัวสิาหกิจ องค์การของรฐั หรอืหน่วยงานของรฐัทีม่ลีกัษณะ
อย่างเดยีวกนั ซึ่งประสงคจ์ะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่บุคคลตาม
ข้อ ๑๖ (๖) (ก) แต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบ
รายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติและกลัน่กรองความดี
ความชอบตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ พร้อมทัง้รบัรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ได ้

ให้หัวหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง ทบวง ยกเว้นปลัดกรุงเทพมหานคร  
และหวัหน้าส่วนราชการทีข่ ึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้อกีคณะหนึ่ง 
เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลัน่กรองและรบัรองอีกชัน้หนึ่ง ก่อนเสนอไปยังบุคคลตาม 
ขอ้ ๑๖ (๖) 

ส าหรบัการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่บุคคลตามขอ้ ๑๖ (๘) 
ใหน้ าความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๘  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัและปลดักรุงเทพมหานคร ซึ่งประสงค์จะเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ และผู้ปฏิบตัิงานตามกฎหมายว่าดว้ยการปกครองท้องที่ใน
เขตจงัหวดัของตนแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งท าหน้าทีร่วบรวมตรวจสอบรายชื่อ 
เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณาคุณสมบตัิและกลัน่กรองความดีความชอบ 
ตามที่ก าหนดในระเบยีบนี้ พรอ้มทัง้รบัรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ได ้แล้วเสนอไปยงัปลดักระทรวงมหาดไทยหรอืส านักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรแีลว้แต่กรณี 
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๔๓๘ 

ขอ้ ๑๙  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ใหเ้ป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูซ้ึ่งเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง สมาชกิรฐัสภา หรอืขา้ราชการ
รฐัสภาฝ่ายการเมอืง ต้องมรีะยะเวลาการด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งตดิต่อกนัมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตัง้แต่วันที่ด ารงต าแหน่งหลังจากวันพระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาของปีทีผ่่านมา จนถงึวนัก่อนวนัพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาของปี
ทีจ่ะขอพระราชทาน 

(๒) ผูซ้ึ่งเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง สมาชกิรฐัสภา หรอืขา้ราชการ
รฐัสภาฝ่ายการเมอืงหลายต าแหน่งหรอืหลายครัง้ ต้องมรีะยะเวลาการด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่งหรอืหลายต าแหน่งรวมกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วนั นับตัง้แต่วนัทีด่ ารง
ต าแหน่งหลงัจากวนัพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาของปีที่ผ่านมาจนถึงวนัก่อนวนั
พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาของปีทีจ่ะขอพระราชทาน 

(๓) ข้าราชการต้องมีระยะเวลารบัราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบู รณ์  นับตั ้งแต่ วัน เริ่ม เข้ารับ ราชการ จนถึงวันก่ อนวันพ ระราชพิธี เฉลิม  
พระชนมพรรษาของปีทีจ่ะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั ส่วนผูส้ าเรจ็การศกึษาจาก
โรงเรยีนทหารหรือโรงเรยีนต ารวจให้นับเวลาราชการตัง้แต่วนัขึ้นทะเบียนทหารกอง
ประจ าการ หรอืวนัเริม่เขา้รบัราชการต ารวจ แล้วแต่กรณี ในระหว่างทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
โรงเรยีน 

(๔) ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ต้องปฏิบตัิงานติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตัง้แต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาของปีทีจ่ะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั 

(๕) ดะโต๊ะยุตธิรรม หรอืผู้พพิากษาสมทบ ต้องด ารงต าแหน่งติดต่อกนัมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีบรบิูรณ์ หรอืด ารงต าแหน่งมเีวลารวมกนัไม่น้อยกว่า ๔ ปีบรบิูรณ์ 
แล้วแต่กรณี นับตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหด้ ารงต าแหน่งจนถงึวนัก่อนวนั
พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาของปีทีจ่ะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั 

(๖) พนักงานรฐัวสิาหกจิ พนักงานองค์การของรฐั หรอืพนักงานหน่วยงานของ
รฐัทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั และบุคคลหรอืพนักงานอื่น ต้องปฏบิตังิานตดิต่อกนัมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ หรือไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตัง้แต่ 
วนัเริม่จ้างจนถึงวนัก่อนวนัพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั 
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๔๓๙ 

(๗) ผู้ปฏบิตัิงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกบัการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผูป้ฏบิตังิานตามกฎหมายว่าดว้ยการปกครองทอ้งที ่ต้องด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  
หรอืหลายต าแหน่งตดิต่อกนัมาไมน้่อยกว่า ๓ ปีบรบิูรณ์ หรอืไดด้ ารงต าแหน่งใดต าแหน่ง
หนึ่ง หรอืหลายต าแหน่งมาแล้ว มเีวลารวมกนัไม่น้อยกว่า ๕ ปีบรบิูรณ์ นับตัง้แต่วนัทีไ่ด้
ด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จ ะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั 

ในการนับระยะเวลาตาม (๓) (๔) และ (๖) และการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์เลื่อนชัน้ตราให้สูงขึ้นตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
บญัชีท้ายระเบียบนี้ หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัย 
ในปีใด ใหเ้พิม่ก าหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอกี ๑ ปี ยกเวน้โทษภาคทณัฑ์ 

 

ขอ้ ๒๐  ผูข้อรบัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ผูใ้ดถูกกล่าวหาว่า 

(๑) กระท าความผดิทางวนิัยอย่างรา้ยแรงและถูกตัง้กรรมการสอบสวนแลว้ หรอื 

(๒) กระท าความผดิทางอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรอือยู่ระหว่างการด าเนินคดอีาญาในศาล แม้คดยีงัไม่ถึงทีสุ่ด เวน้แต่ความผดิลหุโทษ
หรอืความผดิทีม่โีทษปรบัสถานเดยีว ก่อนการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาการ
เสนอขอพระราชทานในปีใด ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลตามข้อ ๑๖  
แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี  
ทราบด้วย และคณะกรรมการอาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัผูน้ัน้ไวก้่อนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๑  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหข้า้ราชการ
กลาโหมพลเรอืน ใหถ้อืตามขัน้เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเทยีบกบัผูม้ยีศทหารตามอตัราต าแหน่ง
ทีด่ ารงอยู่ 

 

ข้อ ๒๒๕  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พนักงานองค์การของรฐั หรอืพนักงานหน่วยงานของรฐัที่มี
ลกัษณะอย่างเดยีวกนั พนักงานหน่วยธุรการขององค์กรอสิระตามกฎหมาย และบุคคล

 

๕ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมี
เกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๔๔๐ 

หรอืพนักงานอื่นที่ต้องพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่เพราะเกษียณอายุในปีใด หากเป็นผู้มี
คุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อยู่ก่อนการ
พ้นจากการปฏิบัติห น้ าที่  ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ในปีทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ดว้ย 

 

หมวด ๓ 

การพจิารณาการเสนอขอพระราชทาน 

   
 

ข้อ  ๒๓ ๖  ให้ มี คณ ะกรรม การพิ จ ารณ าการเสนอขอพ ระราชท าน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตร ี เป็นประธานกรรมการ 

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(๒) รองนายกรฐัมนตร ี เป็นกรรมการ 

(๓) รฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมการ 

จ านวน ๕ คน 

(๔) เลขาธกิารพระราชวงั เป็นกรรมการ 

(๕) ราชเลขาธกิาร เป็นกรรมการ 

(๖) เลขาธกิาร ก.พ. เป็นกรรมการ 

(๗) เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๘) รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีหรอื เป็นกรรมการและ 

ทีป่รกึษาประจ าส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี ผูช้่วยเลขานุการ 

ทีเ่ลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

(๙) ผูอ้ านวยการส านักอาลกัษณ์และ เป็นกรรมการและ 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ ผูช้่วยเลขานุการ 

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้สายสะพายทุกชัน้ตราแก่บุคคลที่สมควรขอ

 

๖ ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อันมี
เกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๔๔๑ 

พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพาย และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้ต ่ากว่า
สายสะพายแกบุ่คคลดงัต่อไปนี้อกีดว้ย 

(๑) องคมนตร ี

(๒) ขา้ราชการการเมอืง สมาชกิรฐัสภา และขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง 

(๓) ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระตามกฎหมาย 

(๔) ขา้ราชการการเมอืงและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงในกรุงเทพมหานคร 
ตามกฎหมาย ว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 

(๕) คู่สมรสของผู้ด ารงต าแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบที่มีสิทธิได้ รับการ
พจิารณาเสนอขอพระราชทาน 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพื่อกลัน่กรอง ตรวจสอบหรอืด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

ข้อ  ๒ ๔ ๗  ให้ มีคณ ะกรรม การพิ จ ารณ าการเสน อขอพ ระราชท าน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้ต ่ากว่าสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) รองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ี เป็นประธานกรรมการ 

ทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

(๒) ปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวง เป็นกรรมการ 

ทีป่ระธานกรรมการแต่งตัง้ 

จ านวน ๕ คน 

(๓) เลขาธกิาร ก.พ. เป็นกรรมการ 

(๔) เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี เป็นกรรมการ 

(๕) รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี เป็นกรรมการ 

หรอืทีป่รกึษาประจ าส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

ทีเ่ลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

(๖) ผูอ้ านวยการส านักอาลกัษณ์และ เป็นกรรมการและ 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ เลขานุการ 

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

 

๗ ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมี
เกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๔๔๒ 

(๗) ขา้ราชการในส านักอาลกัษณ์และ เป็นกรรมการและ 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ ผูช้่วยเลขานุการ 

ทีเ่ลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้ต ่ากว่าสายสะพายทุกชัน้ตรา 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพื่อกลัน่กรอง ตรวจสอบหรอืด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

ข้อ ๒๕  เมื่อส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรไีด้รบัเอกสารค าขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ทีส่มควรไดร้บัตามระเบยีบนี้หรอืตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในบญัชที้ายระเบียบนี้ แล้วเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓ หรอื 
ขอ้ ๒๔ แลว้แต่กรณี เพื่อพจิารณาตามขอ้ ๒๗ ต่อไป 

 

ข้อ  ๒๖   นอกจากอ าน าจและห น้ าที่ ต ามข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔  แล้ ว  
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพาย
หรอืชัน้ต ่ากว่าสายสะพาย แลว้แต่กรณีมอี านาจหน้าทีด่งันี้ 

(๑) พจิารณาการยกเวน้คุณสมบตัขิองผูเ้สนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ตามขอ้ ๑๐ (๓) 

(๒) พจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์กรณีขอพระราชทาน
ปีตดิกนัตามขอ้ ๑๑ (๓) 

(๓) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์กรณีขอ
พระราชทานเลื่อนชัน้ตราก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ ๑๒ 

(๔) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีขอ
พระราชทานขา้มชัน้ตราตามขอ้ ๑๓ 

(๕) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีขอ
พระราชทานตามขอ้ ๑๖ (๙)  ทัง้นี้ มใิหน้ าความในขอ้ ๑๕ และขอ้ ๒๕ มาใชบ้งัคบั 

(๖) พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีผู้ขอ
พระราชทานถูกกล่าวหาและอยู่ระหว่างการสอบสวนหรอืด าเนินคดตีามขอ้ ๒๐ 

(๗) พจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์นอกเหนือจากที่
ก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้หรอืหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในบญัชทีา้ยระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๒๗  เมื่อคณะกรรมการตามขอ้ ๒๓ หรอืข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี พิจารณา
เสร็จแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทัง้ชัน้ตรา
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๔๔๓ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สมควรขอพระราชทานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อ
นายกรฐัมนตรเีห็นชอบแล้ว ให้ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอรายชื่อไปยงัส านัก 
ราชเลขาธกิารเพื่อน าความกราบบงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์  
หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แลว้ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นรบีด่วนซึง่ไม่อาจเรยีกประชุมคณะกรรมการได ้
ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรขอพระราชทานตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ต่อนายกรฐัมนตรี โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒๓  
หรอืขอ้ ๒๔ 

เมื่อนายกรฐัมนตรเีหน็ชอบแล้ว ให้ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอรายชื่อ
ไปยังส านักราชเลขาธิการ เพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
และน าเสนอคณะกรรมการตามขอ้ ๒๓ หรอืขอ้ ๒๔ แลว้แต่กรณีเพื่อทราบต่อไป 

 

หมวด ๔ 

การเสนอและการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานแกบุ่คคลบางประเภท 

   
 

ข้อ  ๒๙   การ เสนอขอพ ระราชท าน เค รื่ อ งราชอิสริย าภ รณ์ ส า ห รับ 
ชาวต่างประเทศ ให้เสนอขอพระราชทานได้เมื่อชาวต่างประเทศนั ้นได้กระท า
คุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ โดยใหก้ระทรวง ทบวง กรม ทีไ่ดร้ับประโยชน์
หรอืเกีย่วขอ้งมากทีสุ่ดเป็นผูพ้จิารณาเสนอขอพระราชทาน 

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ขา้งต้น ให้กระทรวง ทบวง 
กรม ที่เสนอขอพระราชทานแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพจิารณาความเหมาะสม
ของชัน้ตราเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑ ์
ทีก่ าหนดในบญัชทีา้ยระเบยีบนี้ 

ภายในบังคับ ธรรม เนี ยมปฏิบัติ ระหว่ างป ระเทศในการแลกเปลี่ ยน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ใดและชัน้ตราใดแล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทาบทามรัฐบาลที่ชาวต่างประเทศนั ้นถือสัญชาติว่าจะขัดข้องการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดงักล่าวหรอืไม่ หากไม่ขดัขอ้งใหก้ระทรวง ทบวง กรม ทีเ่สนอขอ
พระราชทานแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรทีราบ เพื่อน าเสนอ
นายกรฐัมนตรพีจิารณาเมื่อนายกรฐัมนตรเีหน็ชอบแลว้ ใหส้ านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
เสนอรายชื่อไปยังส านักราชเลขาธิการเพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
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๔๔๔ 

พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ใหป้ระกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

ในกรณีนี้ มิให้น าความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๓  
ขอ้ ๒๔ และขอ้ ๒๕ มาใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๓๐  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรบัผู้วายชนม ์ 
ใหก้ระทรวง ทบวง กรม ทีไ่ดร้บัประโยชน์หรอืเกีย่วขอ้งมากทีสุ่ดเสนอขอพระราชทานได้
เมื่อผู้วายชนม์ได้เคยกระท าคุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยให้ส่งเอกสารไปยงัส านัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรพีจิารณา เมื่อนายกรฐัมนตรเีหน็ชอบแล้ว  
ให้ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรเีสนอรายชื่อไปยงัส านักราชเลขาธิการ เพื่อน าความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากทรงพระกรุณา  
โปรดเกลา้ฯ แลว้ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

ในกรณีนี้ มใิหน้ าความในขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๑ ขอ้ ๑๒ ขอ้ ๑๓ ขอ้ ๑๕ ขอ้ ๒๓ ขอ้ ๒๔ 
และขอ้ ๒๕ มาใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๓๐/๑๘  ขา้ราชการทีเ่ปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานของมหาวทิยาลยั ให้เสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ต่อไปไดเ้สมอืนเป็นขา้ราชการในต าแหน่งทีด่ ารง
อยู่ก่อนเปลีย่นสภาพเป็นพนักงานของมหาวทิยาลยั 

 

ขอ้ ๓๑  ให้คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ชัน้สายสะพายหรอืคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
ชัน้ต ่ากว่าสายสะพาย แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้  
แลว้เสนอนายกรฐัมนตรเีพื่อวนิิจฉยั 

ค าวนิิจฉยัของนายกรฐัมนตรใีหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี

 

๘ ข้อ ๓๐/๑ เพิ่มโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมี
เกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๔๔๕ 

บญัช ี๑ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่องคมนตร ี

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ ประธานองคมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ม.ว.ม.  

  ๒. ได ้ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
  ๓. ขอพระราชทานไดทุ้กปี 

๒ องคมนตร ี ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ป.ม. 
  ๒. ได ้ป.ม. ขอ ป.ช. 
  ๓. ได ้ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
  ๔. ได ้ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
  ๕. ขอพระราชทานไดทุ้กปี 
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๔๔๖ 

บญัช ี๒ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่รฐัมนตร ี

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ นายกรฐัมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ม.ว.ม.  

  ๒. ได ้ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
  ๓. ขอพระราชทานไดทุ้กปี 

๒ รองนายกรฐัมนตร ี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ม.ว.ม. 
  ๒. ได ้ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
  ๓. ขอพระราชทานไดทุ้กปี 

๓ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
หรอื ทบวง หรอืรฐัมนตรี
ประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี

ป.ช. ม.ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ป.ช. 
  ๒. ได ้ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
  ๓. ได ้ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
  ๔. ขอพระราชทานไดทุ้กปี 

๔ รฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวง หรอื ทบวง 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ป.ม. 
  ๒. ได ้ป.ม. ขอ ป.ช. 
  ๓. ได ้ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
  ๔. ได ้ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
  ๕. ขอพระราชทานไดทุ้กปี 
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๔๔๗ 

บญัช ี๓ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการการเมอืง 

และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืคณะกรรมการประสานงานวุฒสิภา 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
 

ท.ม. ม.ป.ช. ปีเวน้ปี  

๒ รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

ฝ่ายการเมอืง 

ต.ช. ม.ว.ม. ปีเวน้ปี  

๓ ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี ต.ช. ป.ช. ๑. ต.ช. – ป.ม. ปีเวน้ปี 

๒. ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช. 
- ล าดบัที ่๓ – ๑๐ 
ใหข้อเฉพาะผูท้ี่
ไดร้บัเงนิเดอืน
จากงบประมาณ
แผ่นดนิ 

- ล าดบัที ่๓ – ๔ 
การเริม่ตน้ขอชัน้
สายสะพายจะตอ้ง
ด ารงต าแหน่งที่
ปรกึษาฯ มาแลว้
ครบ ๑ ปี (๑๒ 
เดอืน) ของปีที่จะ
ขอพระราชทาน 
การเลื่อนชัน้ตรา
สายสะพายตอ้ง
เวน้ ๒ ปี 

๔ ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตร ี
 

ต.ม. ป.ม. ปีเวน้ปี 

๕ ทีป่รกึษารฐัมนตร ีหรอืทีป่รกึษา
รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี

ต.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๖ โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี
 

ต.ม. ป.ช. ปีเวน้ปี 

๗ รองโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี
 

ต.ม. ป.ม. ปีเวน้ปี 

๘ ประจ าส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
 

จ.ช. ท.ม. ปีเวน้ปี 

๙ เลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
หรอืทบวง หรอืเลขานุการรฐัมนตรี
ประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี

ต.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๑๐ ผูช้ว่ยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวง หรอืทบวง 
 

ต.ม. ท.ม. ปีเวน้ปี 

๑๑ คณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรอืคณะกรรมการ
ประสานงานวฒุสิภา ทีด่ ารงต าแหน่ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื
สมาชกิวฒุสิภา 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. ป.ช. ปีเวน้ปี 

๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม. 
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช. 
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๔๔๘ 

บญัช ี๔ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในรฐัสภาและตุลาการรฐัธรรมนูญ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ ประธานรฐัสภา ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกปี  

๒ ประธานวุฒสิภา ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกปี  

๓ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื
รองประธานวุฒสิภา 

ป.ช. ม.ป.ช. ทุกปี  

๔ ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ป.ม. ม.ป.ช. ทุกปี  

๕ ตุลาการรฐัธรรมนูญ ป.ม. ม.ป.ช. ทุกปี  

๖ ประธานคณะกรรมาธกิารสามญั
ประจ าสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืประจ า
วุฒสิภา 

 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ม.ว.ม. ทุกปี  

  ๒. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.  

๗ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิ
วุฒสิภา 

ท.ม. ม.ป.ช. ๑. ท.ม. - ป.ช. ปีเวน้ปี  

  ๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม.  

  ๓. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช. - ล าดบัที ่๘ – ๑๑ 
ใหข้อไดเ้ฉพาะผูท้ี่
ไดร้บัเงนิเดอืนจาก
งบประมาณแผ่นดนิ 
 

- ล าดบัที ่๘ การ
เริม่ตน้ขอชัน้
สายสะพาย จะตอ้ง
ด ารงต าแหน่งที่
ปรกึษาฯ มาแลว้
ครบ ๑ ปี (๑๒ เดอืน) 
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทานการ
เลื่อนชัน้ตรา
สายสะพายจะตอ้ง
เวน้ ๒ ปี 
 

- ล าดบัที ่๑๒ - ๑๕ 
ใหข้อเฉพาะผูไ้ดร้บั
ค่าตอบแทนเป็นราย
เดอืนจากงบประมาณ
หมวดค่าตอบแทน 

๘ ทีป่รกึษาประธานรฐัสภา ทีป่รกึษา
รองประธานรฐัสภา ทีป่รกึษา
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืที่
ปรกึษาประธานวฒุสิภา 
 

ต.ม. ป.ช. ๑. ต.ม. – ป.ม. ปีเวน้ปี 

  ๒. ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช. 

๙ ทีป่รกึษารองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรอืทีป่รกึษารอง
ประธานวุฒสิภา 

ต.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๑๐ เลขานุการประธานรฐัสภา เลขานุการ
รองประธานรฐัสภา เลขานุการ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื
เลขานุการประธานวุฒสิภา 

ต.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๑๑ เลขานุการรองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรอืเลขานุการรอง
ประธานวุฒสิภาหรอืเลขานุการผูน้ า
ฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 

จ.ช. ท.ม. ปีเวน้ปี 

๑๒ ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิาร บ.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๑๓ ผูช้ านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร บ.ม. ท.ม. ปีเวน้ปี 

๑๔ นักวชิาการประจ าคณะกรรมาธกิาร บ.ม. ต.ม. ปีเวน้ปี 

๑๕ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธกิาร บ.ม. จ.ม. ปีเวน้ปี 
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๔๔๙ 

บญัช ี๕ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการการเมอืงในกรุงเทพมหานคร 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้
ตรา 

หมายเหตุ 
เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

ท.ช. ม.ป.ช. ปีเวน้ปี - ล าดบัที ่๓ – ๘ 
ใหข้อเฉพาะผูท้ี่
ไดร้บัเงนิเดอืน 
ตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการ
การเมอืง
กรุงเทพมหานคร 

- ล าดบัที ่๕ การ
เริม่ตน้ขอชัน้
สายสะพาย 
จะตอ้งด ารง
ต าแหน่งที่
ปรกึษาฯ มาครบ 
๑ ปี (๑๒ เดอืน) 
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทาน 

๒ รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

ต.ช. ป.ช. ปีเวน้ปี 

๓ เลขานุการผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ต.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๔ ผูช้่วยเลขานุการผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ต.ม. ท.ม. ปีเวน้ปี 

๕ ประธานทีป่รกึษาผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ต.ช. ป.ม. ปีเวน้ปี 

๖ ทีป่รกึษาผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ต.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี 

๗ เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 

บ.ม. จ.ช. ปีเวน้ปี 

๘ เลขานุการรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 

บ.ม. จ.ช. ปีเวน้ปี 
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๔๕๐ 

บญัช ี๖ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่สมาชกิสภากรุงเทพมหานครและสมาชกิสภาเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 

ต.ช. ป.ม. ปีเวน้ปี  

๒ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 

ต.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี  

๓ สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 

จ.ม. ท.ช. ปีเวน้ปี  

๔ ประธานสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

 

บ.ช. ท.ม. ปีเวน้ปี  

๕ สมาชกิสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

 

บ.ม. ท.ม. ปีเวน้ปี  
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๔๕๑ 

บญัช ี๗ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการ ยกเวน้ทีป่รากฏในบญัชอีื่น 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ ระดบั ๑ 
 

ร.ง.ม. ร.ท.ช. - ขอพระราชทานไดเ้ฉพาะกรณี
พเิศษเท่านัน้ 

 

๑. ตอ้งมรีะยะเวลา
รบัราชการตดิต่อกนั
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบรบิูรณ์
นับตัง้แตว่นัเริม่เขา้
รบัราชการ จนถงึ
วนัก่อนวนัพระราช
พธิเีฉลมิพระ
ชนมพรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั 
 

๒. ล าดบั ๒ - ๕ ซึง่
ก าหนดระยะเวลา
เลื่อนชัน้ตรา ๕ ปี 
หมายถงึตอ้งด ารง
ต าแหน่งในระดบั 
นัน้ ๆ รวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บรบิูรณ์ ก่อนวนั
พระราชพธิเีฉลมิ
พระชนมพรรษา
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทานไม่น้อย
กว่า ๖๐ วนั 
 

๒ ระดบั ๒ 
 

บ.ม. บ.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ม. 
  ๒. ด ารงต าแหน่งระดบั ๒ มาแลว้ 

ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ 
บ.ช. 

 

๓ ระดบั ๓ 
 ---------------------------------  
ระดบั ๔ 

จ.ม. จ.ช. ๑. ด ารงต าแหน่งระดบั ๓ หรอื
ระดบั ๔ เริม่ขอพระราชทาน 
จ.ม. 

  ๒. ด ารงต าแหน่งระดบั ๓ และหรอื
ระดบั ๔ มาแลว้ ไม่น้อยกวา่ ๕ ปี
บรบิูรณ์ ขอ จ.ช. 

 

๔ ระดบั ๕ 
 ---------------------------------  
ระดบั ๖ 

ต.ม. ต.ช. ๑. ด ารงต าแหน่งระดบั ๕ หรอืระดบั 
๖ เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 

  ๒. ด ารงต าแหน่งระดบั ๕ และหรอื
ระดบั ๖ มาแลว้ ไม่น้อยกว่า ๕ 
ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 

 

๕ ระดบั ๗ 
 ---------------------------------  
ระดบั ๘ 

ท.ม. ท.ช. ๑. ด ารงต าแหน่งระดบั ๗ หรอื
ระดบั ๘ เริม่ขอพระราชทาน 
ท.ม. 

  ๒. ด ารงต าแหน่งระดบั ๗ และหรอื
ระดบั ๘ มาแลว้ ไม่น้อยกวา่ ๕ 
ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ช. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๕๒ 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๖ ระดบั ๘ - ป.ม. ๑. ไดร้บัเงนิเดอืนเตม็ขัน้ของระดบั ๘  

  ๒. ด ารงต าแหน่งบงัคบับญัชา 

  ๓. ได ้ท.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บรบิูรณ์ ขอ ป.ม. 

  ๔. ใหข้อไดใ้นปีก่อนปีทีจ่ะ
เกษยีณอายรุาชการหรอืในปีที่
เกษยีณอายรุาชการเท่านัน้ 

๗ ระดบั ๙ - ม.ว.ม. ๑. ได ้ท.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บรบิูรณ์ ขอ ป.ม. 

- ล าดบั ๗ – ๙ การ
ขอกรณีปีทีเ่กษยีณ 
อายุราชการ ตาม
ขอ้ ๔ หรอืขอ้ ๕ 
แลว้แตก่รณี ใหข้อ
ปีตดิกนัได ้

  ๒. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๓ ปี
บรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 

  ๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

  ๔. ในปีทีเ่กษยีณอายุราชการใหข้อ
สงูขึน้อกี ๑ ชัน้ตรา แต่ไม่เกนิ 
ป.ช. เวน้กรณลีาออก 

๘ ระดบั ๑๐ - ม.ป.ช. ๑. ใหเ้ลื่อนชัน้ตราไดต้ามล าดบัทุกปี
จนถงึชัน้ ป.ม. 

 

  ๒. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ ๓ ปี
บรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 

  ๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

  ๔. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่             
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

  ๕. ในปีทีเ่กษยีณอายุราชการใหข้อ
สงูขึน้อกี ๑ ชัน้ตรา แต่ไม่เกนิ 
ม.ว.ม. เวน้กรณีลาออก 

๙ ระดบั ๑๑ - ม.ป.ช. ๑. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

  ๒. ได ้ป.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

  ๓. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า             
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

  ๔. ในปีทีเ่กษยีณอายุราชการใหข้อ
สงูขึน้อกี ๑ ชัน้ตรา เวน้กรณีลาออก 
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๔๕๓ 

บญัช ี๘ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการทหาร๙ 

 

 

๙ บญัช ี๘ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่ขา้ราชการทหาร แก้ไขเพิม่เติม
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  
ฉบับที่  ๓๓ เรื่อ ง แก้ไขเพิ่ม เติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๔๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๕๕ 
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๔๕๖ 

บญัช ี๙ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการต ารวจ๑๐ 

 

 

๑๐ บญัช ี๙ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการต ารวจ แก้ไขเพิม่เตมิ
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  
ฉบับที่  ๓๓ เรื่อ ง แก้ไขเพิ่ม เติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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๔๕๗ 
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๔๕๘ 
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๔๕๙ 

บญัช ี๑๐ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ ขา้ราชการตุลาการ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. ขา้ราชการตุลาการ ชัน้ ๑ ต.ม. ต.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. - ตอ้งมี
ระยะเวลารบั
ราชการ
ตดิต่อกนั
มาแลว้ไม่
น้อยกวา่ ๕ ปี
บรบิูรณ์ 
นับตัง้แตว่นั
เริม่เขา้รบั
ราชการจนถงึ
วนัก่อนวนั
พระราชพธิี
เฉลมิพระ
ชนมพรรษา
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วนั 

  ๒. ได ้ต.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 

 
๒. ขา้ราชการตุลาการ ชัน้ ๒ ต.ช. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช. 

  ๒. ได ้ต.ช. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ม. 

 

๓. ขา้ราชการตุลาการ ชัน้ ๓ ท.ม. ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ม. 
  ๒. ได ้ท.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 

๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ช. 
  ๓. ได ้ท.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 

๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ม. 
  ๔. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 

๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 
  ๕. ได ้ป.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 

๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

๔. ขา้ราชการตุลาการ ชัน้ ๔ – ๖ ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช.  

  ๒. ได ้ท.ช. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ม. 

  ๓. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 

  ๔. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกว่า 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

  ๕. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

๕. ขา้ราชการตุลาการชัน้ ๗ ขึน้ไป - ม.ป.ช. ๑. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

  ๒. ได ้ป.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

  ๓. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไม่น้อย
กว่า ๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
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๔๖๐ 

บญัช ี๑๑ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ ขา้ราชการอยัการ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. ขา้ราชการอยัการ ชัน้ ๑ ต.ม. ต.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. - ตอ้งมี
ระยะเวลารบั
ราชการ
ตดิต่อกนั
มาแลว้ไม่
น้อยกวา่ ๕ ปี
บรบิูรณ์ 
นับตัง้แตว่นั
เริม่เขา้รบั
ราชการจนถงึ
วนัก่อนวนั
พระราชพธิี
เฉลมิพระ
ชนมพรรษา
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วนั 

  ๒. ได ้ต.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ต.ช. 

๒. ขา้ราชการอยัการ ชัน้ ๒ ต.ช. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช. 
  ๒. ได ้ต.ช. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 

๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ม. 
๓. ขา้ราชการอยัการ ชัน้ ๓ ท.ม. ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ม. 

  ๒. ได ้ท.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ช. 

  ๓. ได ้ท.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ม. 

  ๔. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 

๔. ขา้ราชการอยัการ ชัน้ ๔ ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
  ๒. ได ้ท.ช. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 

๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ม. 
  ๓. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 

๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 
  ๔. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกว่า 

๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
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๔๖๑ 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๕. ขา้ราชการอยัการ ชัน้ ๕ - ๖ ท.ช. ม.ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช.  

  ๒. ได ้ท.ช. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ม. 

  ๓. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 

  ๔. ได ้ป.ช. มาแลว้ไมน้่อยกว่า 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

  ๕. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

๖. ขา้ราชการอยัการ ชัน้ ๗ ขึน้ไป - ม.ป.ช. ๑. ได ้ป.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ป.ช. 

 

  ๒. ได ้ป.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

  ๓. ได ้ม.ว.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๓ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 
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๔๖๒ 

บญัช ี๑๒ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ย 

ระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่๑๑ 

 
 

๑๑ บญัช ี๑๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี 
ว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
อนัมเีกยีรตยิศยิง่มุงกุฎไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๔๖๓ 
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๔๖๔ 
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๔๖๕ 

บญัช ี๑๓ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานตามกฎหมายวา่ดว้ยการปกครองทอ้งที๑่๒ 

 

 

๑๒ บัญชี ๑๓ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการปกครองท้องที่ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มุงกุฎไทย 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๔๖๖ 

บญัช ี๑๔ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่พนกังานรฐัวสิาหกจิ เจา้หน้าทีอ่งคก์รมหาชน  
พนักงานองคก์รของรฐั หรอืพนกังานหน่วยงานอื่นของรฐัทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั  

ยกเวน้ทีป่รากฏในบญัชอีื่น ๆ๑๓ 

 

 

๑๓ บญัช ี๑๔ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่พนักงานรฐัวสิาหกจิ เจา้หน้าที่
องค์กรมหาชน พนักงานองค์กรของรฐั หรอืพนักงานหน่วยงานอื่นของรฐัที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 
ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น  ๆ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศ
ยิง่มุงกุฎไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๔๖๗ 

บญัช ี๑๕ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ ลกูจา้งประจ า 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. ลูกจา้งประจ า ซึง่ไดร้บั
เงนิค่าจา้งตัง้แต่อตัรา
เงนิเดอืนขัน้ต ่าของ
ขา้ราชการพลเรอืนระดบั 
๓ แต่ไม่ถงึขัน้ต ่าของ
อตัราเงนิเดอืนขา้ราชการ
พลเรอืน ระดบั ๖ 
 

บ.ม. จ.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ม. ๑. ตอ้งปฏบิตังิาน
ตดิต่อกนัมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๘ ปีบรบิูรณ์ นบัตัง้แต่
วนัเริม่จา้งจนถงึวนั
ก่อนวนัพระราชพธิี
เฉลมิพระชนมพรรษา
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทานไม่น้อย
กว่า ๖๐ วนั 

๒. ตอ้งเป็นลกูจา้งประจ า
ของส่วนราชการ ตาม
ระเบยีบ
กระทรวงการคลงั  
ว่าดว้ยลูกจา้งประจ า
ของส่วนราชการ และ
หมายความรวมถงึ
ลูกจา้งประจ าของ
ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
เมอืงพทัยา และ
กรุงเทพมหานคร           
แต่ไม่หมายความถงึ
ลูกจา้งเงนิทุน
หมุนเวยีน 

๓. ตอ้งเป็นลูกจา้งประจ า
ทีม่ชีื่อและลกัษณะ
งานเป็นลกูจา้ง
โดยตรงหมวดฝีมอื 
หรอืลูกจา้งประจ าทีม่ี
ชื่อ และลกัษณะ
เหมอืนขา้ราชการ 

  ๒. ได ้บ.ม. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ บ.ช. 

  ๓. ได ้บ.ช. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ จ.ม. 

๒. ลูกจา้งประจ า ซึง่ไดร้บั
ค่าจา้งตัง้แต่อตัรา
เงนิเดอืนขัน้ต ่าของ
ขา้ราชการพลเรอืน 
ระดบั ๖ ขึน้ไป 

บ.ช. จ.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ช. 
  ๒. ได ้บ.ช. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 

๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ จ.ม. 
  ๓. ได ้จ.ม. มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 

๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ จ.ช. 
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๔๖๘ 

บญัช ี๑๖ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ ดะโต๊ะยุตธิรรม และผูพ้พิากษาสมทบ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. ดะโต๊ะยุตธิรรม ต.ช. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช. - ตอ้งด ารงต าแหน่ง
ดะโต๊ะยุตธิรรม
ตดิต่อกนัมาแลว้ไม่
น้อยกวา่ ๕ ปีบรบิรูณ์ 
นับตัง้แตว่นัทีท่รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ด ารงต าแหน่ง จนถงึ
วนัก่อนวนัพระราชพธิี
เฉลมิพระชนมพรรษา
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทานไม่น้อย
กว่า ๖๐ วนั 

 

  ๒. ได ้ต.ช. มาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ม. 

๒. ผูพ้พิากษาสมทบ จ.ม. ต.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. - ตอ้งด ารงต าแหน่ง              
ผูพ้พิากษาสมทบมา
เป็นเวลารวมกนัไม่
น้อยกวา่ ๔ ปีบรบิูรณ์ 
นับตัง้แตว่นัทีท่รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ด ารงต าแหน่ง จนถงึ
วนัก่อนวนัพระราชพธิี
เฉลมิพระชนมพรรษา
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทานไม่น้อย
กว่า ๖๐ วนั 

 

  ๒. เลื่อนตามล าดบัชัน้ตราโดย
มรีะยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ผูพ้พิากษาสมทบในการขอ
พระราชทานแต่ละชัน้ตรา
ไม่น้อยกว่า ๔ ปีบรบิูรณ์ 
ก่อนวนัพระราชพธิเีฉลมิ
พระชนมพรรษาของปีทีจ่ะ
ขอพระราชทานไม่น้อย
กว่า ๖๐ วนั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๖๙ 

บญัช ี๑๗ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ เจา้หน้าทีส่ภากาชาดไทย 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ ระดบั ๑ ร.ง.ช. ร.ท.ช. - ขอพระราชทานได้เฉพาะ
กรณีพเิศษเท่านัน้ 

๑. ตอ้งปฏบิตังิาน
ตดิต่อกนัมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บรบิูรณ์นบัตัง้แตว่นั
เริม่จา้งจนถงึวนัก่อน
วนัพระราชพธิเีฉลมิ
พระชนมพรรษาของปี
ทีจ่ะขอพระราชทานไม่
น้อยกวา่ ๖๐ วนั 

๒. ล าดบั ๒ – ๕ ซึง่
ก าหนดระยะเวลา
เลื่อนชัน้ตรา ๕ ปี 
หมายถงึตอ้งด ารง
ต าแหน่งในระดบั 
นัน้ ๆ รวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บรบิูรณ์ก่อนวนัพระ
ราชพธิเีฉลมิพระ
ชนมพรรษาของปีที่
จะขอพระราชทาน 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั 

๒ ระดบั ๒ บ.ม. บ.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ม. 
  ๒. ด ารงต าแหน่งระดบั ๒ 

มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บรบิูรณ์ ขอ บ.ช. 

๓ ระดบั ๓ 
----------------------------  
ระดบั ๔ 

จ.ม. จ.ช. ๑. ด ารงต าแหน่งระดบั ๓ 
หรอืระดบั ๔ เริม่ขอ
พระราชทาน จ.ม. 

  ๒. ด ารงต าแหน่งระดบั ๓ 
และหรอืระดบั ๔ มาแลว้
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบรบิูรณ์ 
ขอ จ.ช. 

๔ ระดบั ๕ 
----------------------------  
ระดบั ๖ 

ต.ม. ต.ช. ๑. ด ารงต าแหน่งระดบั ๕ 
หรอืระดบั ๖ เริม่ขอ
พระราชทาน ต.ม. 

  ๒. ด ารงต าแหน่งระดบั ๕ 
และหรอืระดบั ๖ มาแลว้
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบรบิูรณ์ 
ขอ ต.ช. 

๕ ระดบั ๗ - ๑๐ ท.ม. ท.ช. ๑. ด ารงต าแหน่งระดบั ๗ 
หรอืระดบั ๘ หรอืระดบั 
๙ หรอืระดบั ๑๐ เริม่ขอ
พระราชทาน ท.ม. 

  ๒. ด ารงต าแหน่งระดบั ๗ 
และหรอืระดบั ๘ และ
หรอืระดบั ๙ และหรอื
ระดบั ๑๐ มาแลว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ท.ช. 
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๔๗๐ 

บญัช ี๑๘ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัทีม่ลีกัษณะพเิศษ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ ประจ าแผนก หรอื
ต าแหน่งเทยีบเท่า 
 

บ.ม. จ.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทานตามต าแหน่ง 
 

๒. การขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตรา 
เวน้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บรบิูรณ์ตามล าดบั จนถงึเกณฑ์
ชัน้สงูสุดของต าแหน่ง 

- ตอ้งปฏบิตังิาน
ตดิต่อกนัมาเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 
๕ ปีบรบิูรณ์ นับ 
ตัง้แต่วนัเริม่จา้ง
จนถงึวนัก่อนวนั
พระราชพธิเีฉลมิ
พระชนมพรรษา
ของปีทีจ่ะขอ
พระราชทานไม่
น้อยกวา่ ๖๐ วนั 

๒ หวัหน้าแผนก หรอื
ต าแหน่งเทยีบเท่า 

บ.ช. ต.ม. 

๓ ผูช้่วยศาสตราจารย ์
หรอือาจารย ์
 

จ.ม. ต.ช.  

๔ - ผูช้่วยอธกิารบด ี

รองคณบด ี

รองผูอ้ านวยการศูนย ์

รองผูอ้ านวยการสถาบนั 

หวัหน้าภาควชิา หรอื
ต าแหน่งเทยีบเท่า 

จ.ช. ท.ม.  

 - รองศาสตราจารย ์
 

   

๕ - รองอธกิารบด ีคณบด ี
ผูอ้ านวยการสถาบนั 
ผูอ้ านวยการศูนย ์หรอื
ต าแหน่งเทยีบเท่า 

ต.ม. ท.ช.  

 - ศาสตราจารย ์
 

   

๖ อธกิารบด ีหรอื 
ต าแหน่งเทยีบเท่า 

ต.ช. ป.ม.  
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๔๗๑ 

บญัช ี๑๙ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้กร่าชบณัฑติ และกรรมการตามกฎหมาย 

ทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ ราชบณัฑติ บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ครัง้หลงัสดุมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 

  ๒. นับระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานในต าแหน่ง
กรรมการมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

  ๓. ระยะเวลาเลื่อนชัน้ตรา ตามล าดบั  
ม.ป.ช. เวน้ชัน้ตราละ ๕ ปี 

๒ กรรมการตามกฎหมาย
ทีท่รงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ครัง้หลงัสดุมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  ๒. นับระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานในต าแหน่ง
กรรมการมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

  ๓. ระยะเวลาเลื่อนชัน้ตรา ตามล าดบั  
ม.ป.ช. เวน้ชัน้ตราละ ๕ ปี 

๓ อนุกรรมการใน
คณะกรรมการทีท่รง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตัง้ตามกฎหมาย 

บ.ม. ม.ป.ช. ๑. ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ครัง้หลงัสดุมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  ๒. นับเวลาทีป่ฏบิตังิานในต าแหน่ง
อนุกรรมการมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

  ๓. ระยะเวลาเลื่อนชัน้ตรา ตามล าดบั 

  ๓.๑ ตัง้แต่ บ.ม. - ป.ม. ระยะเวลา
เลื่อนชัน้ตรา ๆ ละ ๕ ปี 

  ๓.๒ ตัง้แต่ ป.ม. – ม.ว.ม. ระยะเวลา
เลื่อนชัน้ตรา ๆ ละ ๘ ปี 

  ๓.๓ ตัง้แต่ ม.ว.ม. – ม.ป.ช. ระยะเวลา
เลื่อนชัน้ตรา ๑๐ ปี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๗๒ 

บญัช ี๒๐ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ชาวตา่งประเทศ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและ 

ระยะเวลาการเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหต ุ

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑ เอกอคัรราชทูต ป.ช. - ล าดบัที ่๑ - ๘ 

๑. เป็นผูแ้ทนทางการทูตของต่างประเทศ 

๒. รบัต าแหน่งประจ าประเทศไทยไม่น้อย
กว่า ๒ ปี และใกลจ้ะพน้ต าแหน่งไป 
เวน้แต่ผูแ้ทนทางการทูตฝ่ายทหารจะ
มเีวลาอยู่ในต าแหน่งน้อยกวา่ ๒ ปี 
แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะด าเนินการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ให้
กไ็ด ้

- ล าดบั ๑-๘ หมายถงึผู้
ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่า
ดว้ย การขอพระราชทาน
ใหเ้ป็นหน้าทีข่อง
กระทรวงการต่างประเทศ 

- กรณีชาวต่างประเทศรบั
ราชการไทยหรอืเป็น
ลูกจา้งรฐับาลไทยใหถ้อื
ปฏบิตัโิดยอนุโลมตาม
ระเบยีบว่าดว้ยขา้ราชการ
ไทย การขอพระราชทาน
ใหเ้ป็นหน้าทีข่อง
กระทรวง ทบวง กรม              
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- กรณีเป็นผูแ้ทนทางการ
ทูตฝ่ายทหาร ซึง่มยีศ
ทหารใหถ้อืปฏบิตัโิดย
อนุโลมตามระเบยีบว่า
ดว้ยการขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ส าหรบั
ขา้ราชการไทยโดยอนุโลม
และพจิารณาความดี
ความชอบต่อราชการไทย
ประกอบ  ทัง้นี้ ใหอ้ยู่ใน
ดุลพนิิจ และการขอ
พระราชทานของ
กระทรวงกลาโหมโดยให้
กระทรวงการต่างประเทศ
พจิารณาตามความ
เหมาะสมของชัน้ตราที่
กระทรวงกลาโหมเสนอขอ
พระราชทานก่อน 

๒ อคัรราชทูต ป.ม. - 
๓ อุปทูต ท.ช. - 
๔ อคัรราชทูตทีป่รกึษา

ประจ าสถาน
เอกอคัรราชทูต 

ท.ช. - 

๕ ทีป่รกึษาประจ าสถาน
เอกอคัรราชทูต 

ท.ม. - 

๖ เลขานุการเอก ต.ช. - 
๗ เลขานุการโท จ.ช. - ล าดบัที ่๙ 

๘ เลขานุการตร ี บ.ช. - -  เป็นหน้าทีข่องกระทรวง ทบวง กรม 
เกีย่วขอ้งมากทีสุ่ดพจิารณาเสนอขอ
พระราชทาน โดยขอใหก้ระทรวงการ
ต่างประเทศพจิารณาความเหมาะสม
ของชัน้ตราก่อนเสนอขอพระราชทาน
ไปยงัส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

๙ เจา้หน้าที ่ขา้รฐัการ 
หรอืขา้ราชการของ
รฐับาลต่างประเทศ
หรอืองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ 

บ.ม. ป.ช. 

    ล าดบัที ่๑๐ – ๑๒ 

๑๐ กงสลุใหญก่ติตมิศกัดิ ์ ต.ม. - ๑. เป็นกงสลุกติตมิศกัดิไ์ทยปฏบิตังิาน
ดเีด่น หรอืกระท าความดคีวามชอบ
เป็นประโยชน์ยิง่แก่ทางราชการไทย
และประเทศไทย 

๑๑ กงสลุกติตมิศกัดิ ์ จ.ม. - ๒. ด ารงต าแหน่งกงสลุกติตมิศกัดิไ์ทย
มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

๑๒ รองกงสุลกติตมิศกัดิ ์ บ.ช. - ๓. กรณีทีก่ระทรวงการต่างประเทศเหน็
ควรเสนอขอพระราชทานเลื่อนชัน้ตรา 
ใหเ้ป็นพเิศษ จากชัน้ตราทีก่ าหนดไว้
ในบญัชนีี้ ตอ้งเวน้ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๕ ปี และใหข้อพระราชทานเลื่อน
อกี ๑ ชัน้ตราจากทีเ่คยไดร้บั
พระราชทานครัง้สดุทา้ย 
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๔๗๓ 

บญัช ี๒๑ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ คู่สมรสองคมนตร ี

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. ประธานองคมนตร ี ป.ม. ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ป.ม.  

    ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 
ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ม.ว.ม. 

๒. องคมนตร ี ท.ช. ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
    ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ป.ช. 
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๔๗๔ 

บญัช ี๒๒ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ คู่สมรสรฐัมนตร ี

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. นายกรฐัมนตร ี ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช.  

  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา
ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ม.ว.ม. 

๒. รองนายกรฐัมนตร ี ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา

ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ป.ช. 
  ๓. ได ้ป.ช. แลว้ ไม่น้อยกว่า            

๕ ปีบรบิรูณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงหรอื

ทบวง หรอืรฐัมนตรปีระจ า
ส านักนายกรฐัมนตร ี

ต.ช. ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ช. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา

ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ป.ช. 
  ๓. ได ้ป.ช. แลว้ ไม่น้อยกว่า           

๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๔. รฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวง

หรอืทบวง 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา

ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ป.ม. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๗๕ 

บญัช ี๒๓ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ คู่สมรสสมาชกิรฐัสภา (บางต าแหน่ง) 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. ประธานรฐัสภา ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 

 

  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา
ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ป.ช. 

  ๓. ได ้ป.ช. มาแลว้ ไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

๒. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรอืประธานวุฒสิภา 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา

ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ป.ช. 
  ๓. ได ้ป.ช. แลว้ ไม่น้อยกว่า  

๕ ปีบรบิูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 
๓. รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

หรอืรองประธานวุฒสิภา 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา

ไดทุ้กปี ตามล าดบัถงึ ป.ม. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๗๖ 

บญัช ี๒๔ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ คู่สมรสผูด้ ารงต าแหน่ง 

 

๒๔.๑ คู่สมรสสมาชกิรฐัสภา 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื
สมาชกิวุฒสิภา 

บ.ม. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ม.  

  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา
ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 

 

๒๔.๒ คู่สมรสขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. ปลดักระทรวง ปลดัทบวง หรอื
หวัหน้าส่วนราชการที่เทยีบเท่า 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 

 

  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา
ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 

  ๓. การขอพระราชทานตัง้แตช่ัน้ 
ท.ม. ขึน้ไป ตอ้งเวน้ ๒ ปี
ตามล าดบัถงึ ป.ม. 

๒. รองปลดักระทรวง รองปลดั
ทบวง หรอืรองหวัหน้าส่วน
ราชการตามขอ้ ๑ 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 
๓. อธบิด ีหวัหน้าส่วนราชการทีม่ี

ฐานะเป็นกรม หรอืเทยีบเท่า 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 
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๔๗๗ 

๒๔.๓ คู่สมรสขา้ราชการทหารชัน้ผูใ้หญ่ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. นายทหารยศพลเอก พลเรอื
เอก พลอากาศเอก ทีด่ ารง
ต าแหน่งผูบ้ญัชาการเหล่าทพั 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม.  

  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 
ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 

  ๓. การขอพระราชทานตัง้แต่ชัน้ 
ท.ม. ขึน้ไป ตอ้งเวน้ ๒ ปี 
ตามล าดบัถงึ ป.ม. 

๒. นายทหารยศพลเอก พลเรอื
เอก พลอากาศเอก ทีด่ ารง
ต าแหน่งซึง่มลีกัษณะเป็นการ
บงัคบับญัชาตามกฎหมาย 

จ.ม. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 
  ๓. การขอพระราชทานตัง้แตช่ัน้ 

ท.ม. ขึน้ไป ตอ้งเวน้ ๒ ปี  
ขอ ท.ช. 

๓. นายทหารยศพลโท พลเรอืโท 
พลอากาศโท ทีด่ ารงต าแหน่ง
ซึง่มลีกัษณะเป็นการบงัคบั
บญัชาตามกฎหมาย 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 

๔. นายทหารยศพลตร ีพลเรอืตร ี
พลอากาศตร ีทีด่ ารงต าแหน่ง
เจา้กรม 

บ.ช. ต.ช. ๑. เริม่ตน้ขอพระราชทาน บ.ช. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ต.ช. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๗๘ 

๒๔.๔ คู่สมรสขา้ราชการต ารวจชัน้ผูใ้หญ่ 
 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. อธบิดกีรมต ารวจ ต.ม. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม.  

  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 
ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 

  ๓. การขอพระราชทานตัง้แตช่ัน้ 
ท.ม. ขึน้ไป ตอ้งเวน้ ๒ ปี 
ตามล าดบัถงึ ป.ม. 

๒. พลต ารวจเอก ทีด่ ารงต าแหน่ง
ซึง่มลีกัษณะเป็นการบงัคบั
บญัชาตามกฎหมาย 

จ.ม. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 
  ๓. การขอพระราชทานตัง้แตช่ัน้ 

ท.ม. ขึน้ไป ตอ้งเวน้ ๒ ปี  
ขอ ท.ช. 

๓. พลต ารวจโท ทีด่ ารงต าแหน่ง
ซึง่มลีกัษณะเป็นการบงัคบั
บญัชาตามกฎหมาย 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๗๙ 

๒๔.๕ คู่สมรสขา้ราชการตุลาการ 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. ประธานศาลฎกีา ท.ช. ป.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. - ปลดักระทรวง
ยุตธิรรมอาจ
ขอในฐานะ
ปลดักระทรวง 
หรอืชัน้ของ
ตุลาการกไ็ด ้

  ๒. การขอพระราชทานเลือ่นชัน้
ตรา ตอ้งเวน้ ๒ ปี ตามล าดบั
ถงึ ป.ช. 

๒. อธบิดผีูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
รองประธานศาลฎกีา หรอื
อธบิดผีูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 
  ๓. การขอพระราชทานตัง้แตช่ัน้ 

ท.ม. ขึน้ไป ตอ้งเวน้ ๒ ปี 
ตามล าดบัถงึ ป.ม. 

๓. อธบิดผีูพ้พิากษาศาลชัน้ตน้ 
หรอืรองอธบิดผีูพ้พิากษาศาล
อุทธรณ์ หรอืรองอธบิดผีู้
พพิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 

จ.ม. ท.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 
  ๓. การขอพระราชทานตัง้แตช่ัน้ 

ท.ม. ขึน้ไป ตอ้งเวน้ ๒ ปี ขอ 
ท.ช. 

๔. อธบิดผีูพ้พิากษาภาค รอง
อธบิดผีูพ้พิากษาภาค หรอืรอง
อธบิดผีูพ้พิากษาศาลชัน้ตน้ 

 

จ.ม. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 

๕. ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดั บ.ช. ต.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ช. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ต.ช. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๐ 

๒๔.๖ คู่สมรสขา้ราชการอยัการ 

 

ล าดบั ต าแหน่ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ทีข่อพระราชทาน 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริม่ตน้ขอ เลื่อนไดถ้งึ 

๑. อยัการสงูสุด ต.ม. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ต.ม.  

  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 
ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 

  ๓. การขอพระราชทานตัง้แตช่ัน้ 
ท.ม. ขึน้ไป ตอ้งเวน้ ๒ ปี 
ตามล าดบัถงึ ป.ม. 

๒. รองอยัการสงูสุด จ.ม. ท.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน จ.ม. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ท.ม. 
๓. อยัการพเิศษฝ่าย หรอือยัการ

พเิศษประจ าเขต 

บ.ช. ต.ช. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ช. 
  ๒. ขอพระราชทานเลือ่นชัน้ตรา 

ไดปี้เวน้ปี ตามล าดบัถงึ ต.ช. 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๑ 

บญัช ี๒๕  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่กรรมการการเลอืกตัง้๑๔ 

 

 

 

๑๔ บญัช ี๒๕ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่กรรมการการเลอืกตัง้ เพิม่โดย
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
อนัเป็นทีเ่ชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๒ 

บญัช ี๒๖  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต๑ิ๕ 

 

 

 

๑๕ บัญชี ๒๖ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เพิ่มโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่ องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๓ 

บญัช ี๒๗  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต๑ิ๖ 

 

 

 

๑๖ บัญชี ๒๗ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพิม่โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิ่งมงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๔ 

บญัช ี๒๘  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา๑๗ 

 

 

 

๑๗ บญัชี ๒๘ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา 
เพิม่โดยประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่  ๓ ๓  เรื่ อง แก้ ไขเพิ่ ม เติมระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๕ 

บญัช ี๒๙  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ตุลาการศาลปกครอง๑๘ 

 

 

 

๑๘ บญัช ี๒๙ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง เพิม่โดย
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ 
เรื่อง แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่
เชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๖ 

บญัช ี๓๐  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่กรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์แห่งชาติ

และกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต๑ิ๙ 

 

 

 

๑๙ บญัช ี๓๐ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่กรรมการกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์แห่งชาตแิละกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเพิม่โดยประกาศคณะปฏริปูการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เติม
ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืก
และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๗ 

บญัช ี๓๑  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่สมาชกิสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต๒ิ๐ 

 

 

 

๒๐ บญัช ี๓๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่สมาชกิสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่ งชาติ  เพิ่มโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศ
ยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๘ 

บญัช ี๓๒  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่พนักงานราชการ๒๑ 

 

 

 

๒๑ บญัชี ๓๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ เพิม่โดย
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ 
เรื่อง แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่
เชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๘๙ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๐ 

บญัช ี๓๓  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสกรรมการการเลอืกตัง้๒๒ 

 

 

 

๒๒ บญัช ี๓๓ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสกรรมการการเลอืกตัง้ 
เพิม่โดยประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่  ๓ ๓  เรื่ อง แก้ ไขเพิ่ม เติ มระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๑ 

บญัช ี๓๔  
การขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต๒ิ๓ 

 

 

 

๒๓ บญัช ี๓๔ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เพิม่โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศ
ยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๒ 

บญัช ี๓๕  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต๒ิ๔ 

 

 

 

๒๔ บญัชี ๓๕ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิเพิม่โดยประกาศคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่  ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๓ 

บญัช ี๓๖  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา๒๕ 

 

 

 

๒๕ บญัช ี๓๖ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสผูต้รวจการแผ่นดนิของ
รฐัสภา เพิม่โดยประกาศคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่  ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๔ 

บญัช ี๓๗  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง๒๖ 

 

 
 

๒๖ บญัช ี๓๗ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง 
เพิม่โดยประกาศคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่  ๓ ๓  เรื่ อง แก้ ไขเพิ่ม เติ มระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิง่ช้างเผอืกและเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๕ 

บญัช ี๓๘  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการ

โทรทศัน์แห่งชาตแิละกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต๒ิ๗ 

 

 

 

๒๗ บัญชี ๓๘ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการกิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์แห่งชาตแิละกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเพิม่โดยประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓  
เรื่อง แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่
เชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๖ 

บญัช ี๓๙  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ๒๘ 

 

 

 

๒๘ บัญชี ๓๙ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่คู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
เพิม่โดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่
ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มุงกุฎไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๗ 

บญัช ี๔๐  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ๒๙ 

 

 

 

๒๙ บญัชี ๔๐ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่กรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 
เพิม่โดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่
ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มุงกุฎไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๘ 

บญัช ี๔๑  
การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง๓๐ 

 

 

 

๓๐ บญัช ี๔๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ให้แก่ขา้ราชการตามระบบจ าแนก
ประเภทต าแหน่ง เพิม่โดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมุงกุฎไทย (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๔๙๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๕๐๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๕๐๑ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๕๐๒ 

บญัช ี๔๒ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่พนักงานของหน่วยธุรการขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ
ทีไ่ม่เป็นขา้ราชการ๓๑ 

 

 

 

๓๑ บญัช ี๔๒การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่พนักงานของหน่วยธุรการของ
องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญที่ไม่เป็นข้าราชการ เพิม่โดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศ
ยิง่มุงกุฎไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๕๐๓ 

บญัช ี๔๓ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ๓๒ 

 

 

 

๓๒ บัญชี  ๔๓  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ แก่คู่ สมรสตุ ลาการ 
ศาลรฐัธรรมนูญ เพิม่โดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมุงกุฎไทย (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๕๐๔ 

บญัช ี๔๔ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหแ้ก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ๓๓ 

 

 

 

๓๓ บญัชี ๔๔ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดนิ เพิม่โดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็น
ทีเ่ชดิชูยิง่ชา้งเผอืกและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มุงกุฎไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เครื่องรำชอสิรยิำภรณ์และเหรยีญ  

 

  

๕๐๕ 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี 
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ช้างเผอืกและ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖๓๔ 

 

ข้ อ  ๑ ๐   ก รณี ไม่ มี ห ลัก เกณ ฑ์ ใน ก า ร เส น อข อพ ระร าช ท าน
เครื่องราชอสิริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใด ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๓ และขอ้ ๒๔ 
พจิารณาโดยใชห้ลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นบญัชทีา้ยระเบยีบโดยอนุโลม 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนั
เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมุงกุฎไทย 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓๕ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๕  เพื่ อประโยชน์ในการนับระยะเวลาในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อนัมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตามบญัชี ๔๑ ให้น าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
หรือระยะเวลาในการได้ร ับเงินเดือนของข้าราชการระดับต่าง  ๆ ก่อนมีการ
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างต าแหน่งของขา้ราชการใหม่เมื่อวนัที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 
มานับรวมเป็นระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรอืระยะเวลาในการไดร้บัเงนิเดอืน
ของขา้ราชการผูน้ัน้ตามบญัช ี๔๑ ดว้ย 

 

ขอ้ ๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

 

๓๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๑๐๕ ก/หน้า ๒๘/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
๓๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๕๕ ง/หน้า ๑/๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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๕๐๖ 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยการประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการประดบั
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ซึ่งใช้แก่บุคคลทัว่ไปที่ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ีจงึวางระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการประดับ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราช 
อสิรยิาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตร ีและค าสัง่อื่นใดที่ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบยีบนี้หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 

ข้อ ๔๒  ระเบียบนี้ ก าหนดให้ใช้แก่บุคคลทัว่ไป และการประดับเครื่องราช 
อสิรยิาภรณ์ของบุคคลผูท้ีม่กีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของทางราชการให้มเีครื่องแบบเฉพาะ  
ส่วนการประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของพระบรมวงศานุวงศใ์หเ้ป็นไปตามพระราชนิยม 

 

ข้อ ๕  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ร ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  โดยให ้
ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรดี าเนินการเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้  
หากไม่ได้ข้อยุติ ให้น าเสนอนายกรฐัมนตรีเพื่อวนิิจฉัย ค าวินิจฉัยของนายกรฐัมนตรี 
ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนพเิศษ ๑๑๘ ง/หน้า ๑/๔ ธนัวาคม ๒๕๔๑ 
๒ ขอ้ ๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์

ไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๐๗ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๖  ตามระเบียบนี้  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้หมายความถึงเครื่องราช 
อสิรยิาภรณ์ไทยและเหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ไทย เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

ขอ้ ๗  สทิธขิองบุคคลในการประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ แพรแถบย่อของ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์และดุมเสือ้เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ในประเภท ตระกูล และชัน้ตราใด
ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยเครื่องราชอสิรยิาภรณ์นัน้ ๆ 

 

ขอ้ ๘  การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ใหป้ระดบัตามทีห่มายก าหนดการหรอื
ก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุไว้ โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นัน้ ๆ ประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เรื่องล าดบัเกียรติ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทยและทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๙  เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ส าหรบัพระราชทานแก่บุรุษ แบ่งตามชนิดและ
ลกัษณะของการประดบั โดยเรยีงตามประเภท ตระกูล และชัน้ตราสงูสุด ตามล าดบัดงันี้ 

ก. เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดมสีายสะพายมดีารา ไดแ้ก่ 
(๑) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นมงคลยิง่ราชมติราภรณ์ (มสีายสรอ้ย) 
(๒) เครื่องขตัติยราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรม

ราชวงศฝ่์ายหน้า (มสีายสรอ้ย) 
(๓) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นโบราณมงคลนพรตันราชวราภรณ์ฝ่ายหน้า 

(๔) เครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้า  ฝ่ายหน้า ชัน้ที่  ๑ ชนิดที่  ๑  
(ปฐมจุลจอมเกลา้วเิศษ/มสีายสรอ้ย) 

(๕) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ ายหน้า ชัน้ที่  ๑ ชนิดที่  ๒  
(ปฐมจุลจอมเกลา้/มสีายสรอ้ย) 

(๖) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมศีกัดิร์ามาธบิด ีชัน้ที ่๑ (เสนางคะบด)ี 
(๗ ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัน เป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้ างเผือก  ชั ้นสู ง สุด  

(มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก) 
(๘ ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ งมงกุฎไทย ชั ้นสู งสุด  

(มหาวชริมงกุฎ) 
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๕๐๘ 

 

(๙ ) เค รื่ อ งราชอิส ริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิดชู ยิ่ งช้ าง เผือก  ชั ้นที่  ๑  
(ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก) 

(๑๐) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั ้นที่  ๑ 
(ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) 

(๑๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสรญิยิ่งดเิรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๑ 
(ปฐมดเิรกคุณาภรณ์) 

ข. เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดคลอ้งคอมดีารา ไดแ้ก่ 
(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชัน้ที่  ๒ ชนิ ดที่  ๑  

(ทุตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ) 
(๒) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมศีกัดิร์ามาธบิด ีชัน้ที ่๒ (มหาโยธนิ) 
(๓ ) เค รื่ อ งราชอิสริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิดชู ยิ่ งช้ าง เผื อก  ชั ้นที่  ๒  

(ทวตียิาภรณ์ชา้งเผอืก) 
(๔ ) เค รื่องราชอิส ริยาภรณ์ อันมี เกีย รติยศยิ่ งม งกุฎ ไทย  ชั ้นที่  ๒  

(ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๕) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสรญิยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๒ 

(ทุตยิดเิรกคุณาภรณ์) 
ค. เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดคลอ้งคอไม่มดีารา ไดแ้ก่ 

(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้ า ชัน้ที่  ๒ ชนิดที่  ๒  
(ทุตยิจุลจอมเกลา้) 

(๒) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมศีกัดิร์ามาธบิด ีชัน้ที ่๓ (โยธนิ) 
(๓ ) เค รื่ อ งราชอิส ริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิด ชู ยิ่ งช้ า ง เผือก  ชั ้นที่  ๓  

(ตรติาภรณ์ชา้งเผอืก) 
(๔ ) เครื่อ งราชอิสริย าภรณ์ อันมี เกีย รติยศยิ่ งม งกุฎ ไทย  ชั ้นที่  ๓  

(ตรติาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๕) เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๓ 

(ตตยิดเิรกคุณาภรณ์) 
(๖) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นสริยิิง่รามกรีตลูิกเสอืสดุดชีัน้พเิศษ 

ง. เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดประดบัหน้าอกเสือ้ 

(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชัน้ที่  ๓ ชนิดที่  ๑  
(ตตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ) 

(๒) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมศีกัดิร์ามาธบิด ีชัน้ที ่๔ (อศัวนิ) 
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๕๐๙ 

 

(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชัน้ที่  ๓ ชนิดที่  ๒  
(ตตยิจุลจอมเกลา้) 

(๔ ) เค รื่ อ งราชอิสริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิดชู ยิ่ งช้ าง เผือก  ชั ้นที่  ๔  
(จตัุรถาภรณ์ชา้งเผอืก) 

(๕ ) เครื่ องราชอิสริย าภ รณ์ อันมี เกีย รติยศยิ่ งม งกุฎ ไทย ชั ้นที่  ๔  
(จตัุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 

(๖) เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๔ 
(จตุตถดเิรกคุณาภรณ์) 

(๗) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้ า ฝ่ายหน้า ชัน้ที่ ๓ ชนิดที่  ๓  
(ตตยิานุจุลจอมเกลา้) 

(๘ ) เค รื่ อ งราชอิส ริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิดชู ยิ่ งช้ าง เผือก  ชั ้นที่  ๕  
(เบญจมาภรณ์ชา้งเผอืก) 

(๙ ) เครื่ อ งราชอิสริย าภรณ์ อันมี เกีย รติยศยิ่ งม งกุฎ ไทย  ชั ้นที่  ๕  
(เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย) 

(๑๐) เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสรญิยิง่ดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๕ 
(เบญจมดเิรกคุณาภรณ์) 

(๑๑) เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ต่าง ๆ 

 

ขอ้ ๑๐  เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ส าหรบัพระราชทานแก่สตร ีแบ่งตามชนิดและ
ลกัษณะของการประดบั โดยเรยีงตามประเภท ตระกูล และชัน้ตราสงูสุดตามล าดบั ดงันี้ 

ก. เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดมสีายสะพายมดีารา ไดแ้ก่ 
(๑) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นมงคลยิง่ราชมติราภรณ์ 

(๒) เครื่องขตัติยราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรม
ราชวงศ ์ฝ่ายใน (มสีายสรอ้ย) 

(๓) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นโบราณมงคลนพรตันราชวราภรณ์ ฝ่ายใน 

(๔) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์จุลจอมเกลา้ ฝ่ายใน ชัน้ที ่๑ (ปฐมจุลจอมเกลา้) 
(๕ ) เครื่ องราชอิสริย าภ รณ์ อัน เป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้าง เผือก ชั ้น สู ง สุ ด  

(มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก) 
(๖ ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั ้นสูง สุด  

(มหาวชริมงกุฎ) 
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๕๑๐ 

 

(๗ ) เค รื่ อ งราชอิสริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิด ชู ยิ่ งช้ าง เผือก  ชั ้นที่  ๑  
(ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก) 

(๘ ) เครื่ อ งราชอิสริย าภ รณ์ อันมี เกีย รติยศยิ่ งม งกุ ฎ ไทย  ชั ้นที่  ๑ 
(ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) 

(๙) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๑ 
(ปฐมดเิรกคุณาภรณ์) 

ข . เค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย าภ ร ณ์ ช นิ ด มี ส า ย ส ะพ าย ไม่ มี ด า ร า  ได้ แ ก่ 
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์จุลจอมเกลา้ ฝ่ายใน ชัน้ที ่๒ ชนิดที ่๑ (ทุตยิจุลจอมเกล้าวเิศษ) 

ค. เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดประดบัหน้าบ่าเสือ้มดีารา ไดแ้ก่ 
(๑ ) เค รื่ อ งราชอิส ริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิ ด ชู ยิ่ งช้ าง เผือก  ชั ้นที่  ๒  

(ทวตียิาภรณ์ชา้งเผอืก) 
(๒ ) เครื่องราชอิสริย าภรณ์ อันมี เกีย รติย ศยิ่ งม งกุฎ ไทย  ชั ้นที่  ๒  

(ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสรญิยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๒ 

(ทุตยิดเิรกคุณาภรณ์) 
ง. เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มดีารา ไดแ้ก่ เครื่องราชอิสรยิาภรณ์

อนัเป็นสริยิิง่รามกรีตลูิกเสอืสดุดชีัน้พเิศษ 

จ. เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดประดบัหน้าบ่าเสือ้ไม่มดีารา ไดแ้ก่ 

(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ ายใน ชัน้ที่  ๒  ชนิดที่  ๒  
(ทุตยิจุลจอมเกลา้) 

(๒ ) เค รื่ อ งราชอิส ริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิดชู ยิ่ งช้ าง เผือก  ชั ้นที่  ๓  
(ตรติาภรณ์ชา้งเผอืก) 

(๓ ) เครื่อ งราชอิสริย าภรณ์ อันมี เกียรติยศยิ่ งม งกุฎ ไทย  ชั ้นที่  ๓  
(ตรติาภรณ์มงกุฎไทย) 

(๔) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๓ 
(ตตยิดเิรกคุณาภรณ์) 

(๕) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์จุลจอมเกลา้ ฝ่ายใน ชัน้ที ่๓ (ตตยิจุลจอมเกลา้) 
(๖ ) เค รื่ อ งราชอิสริย าภ รณ์ อัน เป็ นที่ เชิดชู ยิ่ งช้ าง เผือก  ชั ้นที่  ๔  

(จตัุรถาภรณ์ชา้งเผอืก) 
(๗ ) เครื่อ งราชอิสริย าภรณ์ อันมี เกียรติยศยิ่งม งกุฎ ไทย ชั ้นที่  ๔  

(จตัุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 
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๕๑๑ 

 

(๘) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสรญิยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๔ 
(จตุตถดเิรกคุณาภรณ์) 

(๙) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์จุลจอมเกลา้ ฝ่ายใน ชัน้ที ่๔ (จตุตถจุลจอมเกลา้) 
(๑๐ ) เครื่ องราชอิสริย าภ รณ์ อัน เป็นที่ เชิดชูยิ่งช้ าง เผือก  ชั ้นที่  ๕  

(เบญจมาภรณ์ชา้งเผอืก) 
(๑๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งม งกุฎไทย ชั ้นที่  ๕  

(เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๑๒) เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสรญิยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ที่ ๕ 

(เบญจมดเิรกคุณาภรณ์) 
(๑๓) เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ต่าง ๆ 

 

หมวด ๒ 

การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

   
 

ขอ้ ๑๑  การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ ใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 
(๑) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหผู้ไ้ดร้ับพระราชทาน

เข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทาน มิให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นัน้ก่อนก าหนดเวลาที ่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ขา้เฝ้าฯ รบัพระราชทาน 

หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ขา้เฝ้าฯ รบัพระราชทานแลว้ แต่ไม่สามารถ
เข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทานได้ จะประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์นัน้ได้นับตัง้แต่ผ่านพ้น 
พธิพีระราชทานแล้ว เวน้แต่ไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณโปรดเกล้าฯ ใหเ้ขา้เฝ้าฯ ในโอกาส
ต่อไป จงึใหน้ าความในวรรคแรกมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หากมีความจ าเป็นไม่สามารถรบัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวัน 
พิธีพระราชทานได้ในกรณีใดก็ตาม จะประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์นัน้ได้ นับตัง้แต่
สิน้สุดพธิพีระราชทาน 

(๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น ๆ ให้ประดับได้ตั ้งแต่วันเนื่ องในโอกาส
พระราชทานหรอืตัง้แต่วนัทีม่ปีระกาศของทางราชการแลว้แต่กรณี 
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๕๑๒ 

 

หมวด ๓ 

การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบเตม็ยศ 

   
 

ขอ้ ๑๒๓  เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดประดบัหน้าอกเสื้อ ชนิดคล้องคอไม่มดีารา 
และชนิดคลอ้งคอมดีารา ส าหรบัพระราชทานแก่บุรุษ ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าอกเสื้อ  ให้ประดับไว้เหนือปก
กระเป๋าเสือ้เบือ้งซา้ยต ่ากว่าแนวรงัดุมเมด็ทีห่นึ่งลงมา โดยใหด้วงตราอยู่ระหว่างขอบบน
ปกกระเป๋าเสือ้พองามและใหเ้รยีงล าดบัเกยีรตจิากดา้นรงัดุมไปทางเบือ้งซา้ย 

(๒) เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดคลอ้งคอไม่มดีารา ใหค้ล้องไวใ้นปกเสือ้โดยใหห้่วง
และแพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเสื้อระหว่างตะขอตวัล่างที่ขอบคอเสื้อกบักระดุม
เม็ดที่หนึ่งพองาม และให้ส่วนสูงสุดของดวงตราจรดขอบล่างของคอเสื้อ หากได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชนิดคล้องคอมากกว่า ๒ ดวง เพื่อความเรยีบร้อย
สวยงาม ควรประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รบัพระราชทานเพยีง ๒ ดวง 
โดยประดับดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับที่สอง  
ใหแ้พรแถบลอดออกมาระหว่างกระดุมเมด็ทีส่องกบัขอบล่างของรงัดุมพองาม 

(๓) เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชนิดคล้องคอมดีารา การประดบัดวงตราให้ปฏิบตัิ
เช่นเดยีวกบั (๒) ส่วนดาราใหป้ระดบัไวท้ีอ่กเสือ้เบือ้งซา้ยระดบัใตช้ายปกกระเป๋า 

กรณีไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดคลอ้งคอมดีารามากกว่า ๑ ดวง 
เพื่อความเรยีบรอ้ยสวยงาม ควรประดบัดาราของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้ตราเดยีวกบั
ดวงตราทีค่ลอ้งคอเพยีง ๒ ดวง โดยใหป้ระดบัดาราในล าดบัเกยีรตทิีสู่งกว่าตามวรรคหนึ่ง 
ส่วนดาราทีม่ลี าดบัเกยีรตสิงูเป็นล าดบัทีส่องใหป้ระดบัในระดบัต ่ากว่าหรอืเยื้องไปเบื้องซา้ย
พองาม 

 

ข้อ ๑๓๔  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อไม่มีดาราและชนิด
ประดบัหน้าบ่าเสือ้มดีารา ส าหรบัพระราชทานแก่สตร ีใหป้ระดบัดวงตราโดยใชแ้พรแถบ
แบบบุรุษ และประดบัโดยเทยีบเคยีงในต าแหน่งและระดบัเดยีวกบับุรุษ ตามขอ้ ๑๒  

 

๓ ข้ อ  ๑ ๒  แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ วยการประดั บ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔ ข้ อ  ๑ ๓  แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม โดย ระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ วยการประดั บ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๑๓ 

 

กรณีการประดบัดวงตราโดยคลอ้งคอแบบบุรุษ ใหแ้พรแถบลอดออกจากปกเสือ้
ตัวใน ดวงตราทบัผ้าผูกคอ และส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ หากได้รบั
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มากกว่า ๒ ดวง เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม  
ควรประดบัดวงตราของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสุดทีไ่ดร้บัพระราชทานเพยีง ๒ ดวง 
โดยประดบัดวงตราของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ที่มลี าดบัเกียรตสิูงเป็นล าดบัที่สองให้อยู่ 
ต ่ากว่าดวงตราของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ทีม่ลี าดบัเกยีรตสิงูเป็นล าดบัทีห่นึ่ง 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคบัแก่การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรบัสตรี  
ตามขอ้ ๒๓ (๒) และขอ้ ๒๘ วรรคสอง (๒) 

 

ขอ้ ๑๔๕  (ยกเลกิ) 
 

ข้อ ๑๕  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพาย ให้สวมสายสะพายตาม
กฎหมายว่าดว้ยเครื่องราชอสิรยิาภรณ์นัน้ ๆ ส่วนการประดบัดาราใหย้ดึแนวรงัดุมเป็นหลกั 
โดยให้ประดบัดาราที่มีล าดบัเกียรติสูงสุดไว้ใกล้แนวรงัดุม ส่วนดาราที่มีล าดบัเกียรติ 
รองลงไป ใหป้ระดบัต ่ากว่าหรอืเยื้องไปเบื้องซ้ายของล าตวัลดหลัน่กนัไปโดยมวีธิปีฏบิตั ิ
ดงันี้ 

(๑) กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีดาราไม่เกิน ๒ ดวง  
ให้ประดับดาราที่มีล าดับเกียรติสูงสุดไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า และให้
ประดบัดาราที่มีล าดบัเกียรติสูงเป็นล าดบัที่สองในระดบัต ่ากว่าหรือเยื้องไปเบื้องซ้าย 

พองาม 

(๒) กรณีได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์มีดารา ๓ ดวง ให้ประดบั
ดาราที่มีล าดบัเกียรติสูงสุดไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า ส่วนดาราที่มีล าดบั
เกียรติสูงเป็นล าดบัที่สองให้ประดบัในระดับต ่ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปใกล้แนวรงัดุม
และดาราที่มลี าดบัเกียรตสิูงเป็นล าดบัที่สามให้ประดบัในแนวระดบัเดยีวกบัดาราดวงที่
สองเยือ้งไปทางซา้ย โดยใหม้รีะยะห่างกนัพองาม 

(๓) กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีดารา ๔ ดวง หรือ
มากกว่าอาจพจิารณาประดบัเพยีง ๔ ดวงตามความเหมาะสม โดยประดบัดาราทีม่ลี าดบั
เกยีรตสิงูสุดไวท้ีอ่กเสือ้เบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า ดาราทีม่ลี าดบัเกยีรตสิงูเป็นล าดบัทีส่อง  
ใหป้ระดบัในระดบัต ่ากว่าดาราดวงแรก เยื้องไปใกล้แนวรงัดุม ส่วนดาราทีม่ลี าดบัเกยีรตสิูง 

 

๕ ขอ้ ๑๔ ยกเลกิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๑๔ 

 

เป็นล าดับที่สาม ให้ประดับในแนวระดับเดียวกับดาราดวงที่สองเยื้องไปทางซ้าย  
และดาราทีม่ลี าดบัเกยีรตสิูงเป็นล าดบัทีส่ี ่ใหป้ระดบัไวเ้บื้องล่างสุดตรงกบัดาราดวงแรก
โดยมรีะยะห่างจากดาราดวงทีส่องและดวงทีส่ามพองาม 

การประดบัดาราของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดมสีายสะพายร่วมกบัดาราของ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชนิดคล้องคอหรอืชนิดประดบัหน้าบ่าเสื้อ ให้น าความในขอ้ ๑๔  
มาใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๑๖  กรณีหมายก าหนดการระบุชนิดของสายสะพาย ให้สวมสายสะพาย
ตามที่หมายก าหนดการระบุ โดยประดบัดาราของเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชัน้สูงสุดของ 
แต่ละตระกูลทีไ่ดร้บัพระราชทานตามล าดบั 

ผู้ที่มิได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ตามที่หมายก าหนดการระบุไว ้ 
ให้สวมสายสะพายชัน้สูงสุดหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดที่ได้รบัพระราชทาน  
ส่วนการประดบัดาราใหน้ าความตามวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๗  กรณีหมายก าหนดการมิได้ระบุชนิดของสายสะพาย ให้สวม
สายสะพายที่มีล าดับเกียรติสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน หากมิได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชัน้สายสะพาย ให้ประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่มลี าดบัเกยีรติ
สงูสุดทีไ่ดร้บัพระราชทาน 

 

ข้อ ๑๘  การประดับเครื่องขตัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง  
มหาจกัรบีรมราชวงศ์ แม้จะสวมสายสะพายเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ตระกูลใดก็ตามต้อง
สวมสายสรอ้ยหอ้ยตรามหาจกัรกีบัประดบัดาราจกัรดีว้ยทุกครัง้ 

 

ข้อ ๑๙  การประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรตันราชวราภรณ์  
ให้สวมสายสะพายเฉพาะงานที่เป็นมงคล หรือในงานที่หมายก าหนดการระบุไว ้ 
หากไม่ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดงักล่าว ใหน้ าความในขอ้ ๑๖ วรรคสอง  
มาใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๒๐  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษหรือ 
ปฐมจุลจอมเกล้า ให้สวมสายสร้อยพร้อมดวงตราหรือสายสะพายพร้อมดวงตรา 
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่หมายก าหนดการระบุไว้ หากจะสวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า
ร่วมกับการสวมสายสะพายให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดอื่นที่ได้รบั
พระราชทาน 
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๕๑๕ 

 

กรณีหมายก าหนดการระบุให้สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า หากไม่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ปฐมจุลจอมเกลา้วเิศษ หรอืปฐมจุลจอมเกลา้ฝ่ายหน้า 
ให้สวมสายสะพายที่มีล าดับเกียรติสูงสุดอื่นที่ได้รับพระราชทาน และหากไม่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพาย ให้ประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่มี
ล าดบัเกยีรตสิงูสุดทีไ่ดร้บัพระราชทาน 

 

ข้อ ๒๑  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิร์ามาธิบดี ควรสวม
สายสะพายรามาธบิดเีฉพาะงานที่เกี่ยวกบัราชการทหาร ซึ่งมหีมายก าหนดการระบุไว้
โดยเฉพาะว่าใหส้วมสายสะพายรามาธบิด ี

 

ขอ้ ๒๒  การประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นสิรยิิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดี 
ชัน้พเิศษ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยลูกเสอืก าหนดไว ้

กรณีสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามกีรติลูกเสือสดุด ี
ชัน้พเิศษใหค้ล้องแพรแถบไวใ้ตป้กเสือ้เชิ้ตตวัใน โดยใหห้่วงและแพรแถบหอ้ยดวงตราทบั  
อยู่บนผา้ผกูคอ 

 

ขอ้ ๒๓  กรณีหมายก าหนดการหรอืก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุให้
แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ประเภทหรือตระกูลใด 
กต็าม หากผูไ้ดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไม่เป็นผูท้ีม่กีฎหมายหรอืขอ้บงัคบั
ของทางราชการใหม้เีครื่องแบบเฉพาะ ใหแ้ต่งกาย ดงันี้ 

(๑) บุรุษ แต่งเครื่องแบบขอเฝ้า (เตม็ยศ) 
(๒) สตร ีแต่งชุดไทย 

 

หมวด ๔ 

การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบครึง่ยศ 

   
 

ขอ้ ๒๔  การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบครึง่ยศ ใหป้ระดบั
เช่นเดยีวกบัการประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบเต็มยศ ส่วนผู้ที่ได้รบั
พระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพายใหป้ระดบัดาราของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
แต่ไม่สวมสายสะพายและไม่สวมสายสรอ้ย๖ 

 

๖ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๑๖ 

 

ผูไ้ดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นโบราณมงคลนพรตันราชวราภรณ์
จะประดบัแต่งกายครึง่ยศเฉพาะงานทีเ่ป็นมงคลเท่านัน้ 

กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นผู้ที่มีกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัของทางราชการใหม้เีครื่องแบบเฉพาะ ใหน้ าความในขอ้ ๒๓ มาใชบ้งัคบั 

 

หมวด ๕ 

การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบปกตขิาว 

   
 

ขอ้ ๒๕  ใหป้ระดบัแพรแถบย่อของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ทีไ่ดร้บัพระราชทานที่
อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย โดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว้นแต่
ก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 

กรณีหมายก าหนดการหรอืก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุให้แต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาวประดบัเหรียญ ให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสรยิาภรณ์ที่ได้รบั
พระราชทานและเหรียญที่ระลึก โดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
พระราชทาน และแพรแถบย่อของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

กรณีหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุให้แต่งกาย
เครื่องแบบปกตขิาว หากผูไ้ดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไม่เป็นผูท้ีม่กีฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัของทางราชการใหม้เีครื่องแบบเฉพาะ ใหแ้ต่งกายดงันี้ 

(๑) บุรุษ เครื่องแบบขอเผา้ (ปกตขิาว) 
(๒) สตร ีชุดไทย ไม่ประดบัแพรแถบย่อของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ตามความใน

วรรคหนึ่ง 

 

หมวด ๖ 

การประดบัแพรแถบย่อของเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบปฏบิตังิาน 

   
 

ขอ้ ๒๖  การประดบัแพรแถบย่อของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบ
ปฏบิตังิานของทางราชการ รฐัวสิาหกจิ สภากาชาดไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ใหน้ าความ
ในขอ้ ๒๕ วรรคหนึ่ง มาใชบ้งัคบั 
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๕๑๗ 

 

หมวด ๗ 

การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบสโมสร 

   
 

ขอ้ ๒๗  การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบสโมสร ใหป้ฏบิตัิ
ดงันี้ 

(๑) การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดประดบัหน้าอกเสือ้ส าหรบัเครื่องแบบ
สโมสรใหป้ระดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ย่อส่วนตามขนาดทีท่างราชการก าหนดทีป่กเสื้อ
เบื้องซ้ายของเสื้อชัน้นอกใต้เครื่องหมายสังกัดพองาม หากไม่มีเครื่องหมายสังกัด 
ใหป้ระดบัทีป่กเสือ้พองาม 

(๒) การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดคล้องคอและเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
ชนิดคล้องคอมดีาราส าหรบัเครื่องแบบสโมสร ให้ประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่ได้รบั
พระราชทานโดยไม่ย่อส่วน หากไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชนิดคล้องคอ
หรอืชนิดคล้องคอมีดาราหลายดวงให้ประดบัเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีล าดับ
เกยีรตสิูงสุดเท่านัน้ โดยคล้องดวงตราใหแ้พรแถบอยู่ใต้ผา้ผูกคอ ส่วนดาราให้ประดบัที่
อกเสือ้เบือ้งซา้ยดา้นนอก 

(๓) การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสายสะพายส าหรับเครื่องแบบ 
สโมสรให้ประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่ได้รบัพระราชทานโดยให้น าความในหมวด ๓  
ว่าด้วยการประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรบัเครื่องแบบเต็มยศ ข้อ ๑๕ ถึงขอ้ ๒๑  
มาใชบ้งัคบั โดยใหส้วมสายสะพายทบัเสือ้ตวัในโดยไม่สวมสายสรอ้ย 

 

ข้อ  ๒๘   การแต่ งกาย เครื่อ งแบบสโมสรที่ มีห มายก าหนดกา รห รือ 
ก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ประดับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที ่ได ้รบัพระราชทานโดยไม่ประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ย่อส่วน 

กรณีไม่เป็นผูท้ีม่กีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของทางราชการใหม้เีครื่องแบบเฉพาะ
ใหแ้ต่งกาย ดงันี้ 

(๑) บุรุษ เครื่องแบบขอเฝ้า (เตม็ยศ) 
(๒) สตร ีชุดไทย 
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๕๑๘ 

 

หมวด ๘ 

การประดบัดุมเสือ้เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัชุดสากลและชดุไทย 

   
 

ขอ้ ๒๙  การประดบัดุมเสื้อเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัชุดสากลให้ประดบัที่
ปกเสือ้ส่วนล่างเบื้องซ้ายของเสื้อชัน้นอก หากไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
หลายตระกูล ให้ประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีล าดับเกียรติสูงสุดที่ได้รับ
พระราชทานของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพยีงตระกูลเดยีว 

 

ขอ้ ๓๐  การประดบักระดุมเสือ้เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ส าหรบัชุดไทย ใหป้ฏบิตัิ
ดงันี้ 

(๑) บุรุษ ให้ประดบัที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อใกล้แนวรงัดุม 
หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายตระกูล ให้ประดับดุม เสื้ อ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ที่มีล าดบัเกียรติสูงสุดที่ได้รบัพระราชทานของตระกูลใดตระกูล
หนึ่งเพยีงตระกูลเดยีว 

การประดบัดุมเสื้อเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ดงักล่าว ให้ประดับได้เฉพาะส าหรบั
เสือ้ชุดไทยสพีืน้ 

(๒ ) ส ต รี  ให้ ป ร ะดับ ที่ อ ก เสื้ อ เบื้ อ งซ้ า ย  ห าก ได้ รับ พ ระ ราช ท าน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์หลายตระกูล ให้ประดบัดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีล าดบั
เกยีรตสิงูสุดทีไ่ดร้บัพระราชทานของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพยีงตระกูลเดยีว 

การประดบัดุมเสือ้เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดงักล่าว ใหป้ระดบัไดเ้ฉพาะส าหรบัชุด
ไทยเรอืนตน้ ชุดไทยจติรลดา ชุดไทยอมรนิทร ์และชุดไทยบรมพมิาน 

 

หมวด ๙ 

การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ เครื่องอสิรยิาภรณ์ เหรยีญหรอืตรา 

ทีเ่ป็นเครื่องประดบัต่างประเทศร่วมกบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย 

และเหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ไทย 

   
 

ข้อ ๓๑  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือ  
ตราทีเ่ป็นเครื่องประดบัต่างประเทศ ซึ่งมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบัของต่างประเทศว่าใหป้ระดบัได ้ 
จะต้องไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดบัไดใ้นโอกาสอนัควรก่อน ได้แก่ 
การตอ้นรบัพระราชอาคนัตุกะ อาคนัตุกะ หรอืงานทีเ่กีย่วเน่ืองกบัประเทศนัน้ ๆ 
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๕๑๙ 

 

ขอ้ ๓๒  ใหป้ระดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ไทยหรอืเหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ไทย
ไว้ในล าดับสูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราที่ เป็น
เครื่องประดับต่างประเทศ แล้วแต่กรณี แต่การประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทย 
ใหป้ระดบัไวใ้นล าดบัต ่ากว่าเครื่องราชอสิรยิาภรณ์หรอืเครื่องอสิรยิาภรณ์ต่างประเทศ 

กรณีทีต่อ้งประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ เครื่องอสิรยิาภรณ์ เหรยีญหรอืตราไป
ในงานหรอืโอกาสทีป่ระมุขต่างประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งมาเยอืนประเทศไทย
ใหป้ระดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ เครื่องอสิรยิาภรณ์ เหรยีญหรอืตราทีเ่ป็นเครื่องประดบั
ต่างประเทศของประเทศนั ้นไว้ในล าดับสูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยหรือ 
เหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ไทย แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๓๓  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสรยิาภรณ์ เหรียญหรือ 
ตราทีเ่ป็นเครื่องประดบัต่างประเทศ ทีม่วีธิกีารประดบัแตกต่างกบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย 
หรอืเหรยีญราชอสิรยิาภรณ์ไทย แลว้แต่กรณี ใหป้ระดบัร่วมกนัได ้

 

หมวด ๑๐ 

การประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทยของชาวต่างประเทศ 

   
 

ข้อ ๓๔  ชาวต่างประเทศจะมีสิทธิในการประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
ไดต้อ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ไทย ตามความในขอ้ ๗ 

 

ข้อ ๓๕  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยของชาวต่างประเทศ ให้น า 
ความในขอ้ ๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๓๖  การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ไทยของชาวต่างประเทศ 
ใหแ้ต่งกาย ดงันี้ 

(๑) บุรุษ แต่งเครื่องแบบขอเฝ้า เครื่องแบบ ชุดประจ าชาติพิธีการ ชุดราตรี
สโมสร หรอืชุดสากล แลว้แต่กรณี 

(๒) สตรี แต่งชุดไทย เครื่องแบบ ชุดประจ าชาติพิธีการ ชุดราตรยีาวสุภาพ 
หรอืชุดสุภาพ แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๓๗  การประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ไทยร่วมกับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
เครื่องอสิรยิาภรณ์ เหรยีญหรอืตราทีเ่ป็นเครื่องประดบัของประเทศทีช่าวต่างประเทศนัน้ ๆ  
ถอืสญัชาตอิยู่ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืระเบยีบว่าดว้ยการประดบัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์  
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๕๒๐ 

 

เครื่องอิสรยิาภรณ์ เหรียญหรอืตราที่เป็นเครื่องประดบัของประเทศนั ้น ๆ ก าหนดไว ้ 
เว้นแต่ไม่มกีฎหมายหรอืระเบียบก าหนดไว้ จึงให้น าความในหมวด ๙ มาใช้บงัคบัใน
ลกัษณะถอ้ยทถีอ้ยปฏบิตัติ่อกนั 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี
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๕๒๑ 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการประดบัเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ไทย (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

 

๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพเิศษ ๑๖๖ ง/หน้า ๑/๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



๕๒๒ 

ค ำอธิบำย 

ละเมิดทำงปกครองและวิธีปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง 

 

ละเมิดทำงปกครอง 

ละเมิด  คือ  การกระท า โดยจงใจห รื อป ระม าท เลิน เล่อต่ อบุ คคลอื่ น 
โดยผดิกฎหมายเป็นเหตุใหเ้ขา (ผูถู้กกระท า) เสยีหายแก่ชวีติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ี 
เสรภีาพก็ด ีทรพัย์สนิหรอืสทิธอิย่างหนึ่งอย่างใดก็ด ี(ซึ่งลกัษณะของการท าละเมดินัน้ 
จะปรากฏอยู่ในมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) โดยความผิด 
ในเรื่องเกี่ยวกับละเมิดสามารถแบ่ งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ละเมิดทางแพ่ง  
และละเมดิทางปกครอง 

ละเมิดทางแพ่ ง เป็นกรณีพิพาทที่ เกิดขึ้น ระหว่างเอกชนกับ เอกช น  
หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักบัเอกชนแต่พพิาทกนัในเรื่องส่วนตวั หรอืพพิาทกนัในเรื่องส่วนตวั 
หรอืพพิาทกนัในกรณีทีม่ใิช่เกดิจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

ละเมิดทางปกครอง เป็นกรณีพพิาทที่เกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรฐักบัเอกชน โดยจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัใช้อ านาจตามกฎหมาย 
ไปกระทบสทิธขิองผูอ้ื่น คู่กรณีจะอยู่ในฐานะไม่เท่าเทยีมกนั เวลาฟ้องคดจีงึต้องฟ้องที่
ศาลปกครอง ซึ่งละเมิดทางปกครองต้องเป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัใน ๔ กรณีเท่านัน้ คอื 

กรณีที ่๑ การใชอ้ านาจตามกฎหมายโดยหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 

กรณีที ่๒ การออกกฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรอืค าสัง่อื่น 

กรณีที ่๓ การละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิ

กรณีที ่๔ การปฏบิตัหิน้าทีล่่าชา้เกนิสมควร 

โดยทัง้ ๔ กรณีนี้หากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท าให้เอกชนได้รับ 
ความเสียหายก็จะเป็นละเมิดทางปกครอง ความแตกต่างระหว่างละเมิดทางแพ่งกับ
ละเมดิทางปกครองอยู่ที่ความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ท าละเมดิ คอื หากเป็น
ละเมดิทางปกครอง กฎหมายจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้กระท าละเมิดไว้ เป็นพิเศษ
มากกว่ากรณีละเมิดทางแพ่ง เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรฐันัน้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก 
หรอืแก่หน่วยงานของรฐัหลายประการ เจ้าหน้าที่ของรฐัจงึมีความเสี่ยงที่จะต้องรบัผิด 
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นมากพอสมควร หากก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรฐัต้องรบัผิด 
ในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทุกประการเหมอืนเช่นทีผ่่านมาในอดตี กจ็ะท าใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐั 
ไม่กล้าใช้ดุลพินิจหรือด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ อนัส่งผลในทางลบต่อประสิทธิภาพ 
ในการบรหิารราชการแผ่นดนิและการจดัท าบรกิารสาธารณะ 
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๕๒๓ 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เดิมนั ้นเห็นว่า  
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้แตกต่างจากการกระท าของประชาชนทัว่ไป  
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลอื่น 
หรอืหน่วยงานของรฐัเอง เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท าละเมดินัน้กจ็ะต้องรบัผดิ 
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผู้เสยีหายหรอืรฐัแล้วแต่กรณี จนเต็มจ านวนความเสยีหาย 
ทีเ่กิดขึน้เสมอืนหนึ่งว่าเจา้หน้าที่ของรฐันัน้ไดก้ระท าในฐานะส่วนตวั หากการละเมดินัน้
เกิดจากการกระท าของเจา้หน้าที่หลายคน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจา้หน้าที่แต่ละคนร่วมกนั
กระท าละเมดิหรอืในกรณีเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนมไิดร้่วมกนักระท าละเมดิ แต่การกระท าของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการละเมิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวขอ้ง 
ก็จะต้องร่วมกันรบัผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
ตอ้งร่วมกนัชดใชค้่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ผูเ้สยีหายหรอืแก่รฐั แลว้แต่กรณี  
จนเตม็จ านวนความเสยีหาย ถ้าไม่สามารถเรยีกใหเ้จ้าหน้าทีค่นหนึ่งหรอืหลายคนชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนได้ คนที่เหลือก็ต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนเต็มจ านวน 
อยู่นัน่เอง ซึง่ขอ้ความคดิในการก าหนดความรบัผดิในกรณีเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าละเมดิ
เช่นว่านี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยละเมดิ 

อย่างไรก็ดี แม้ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดในการกระท าละเมิดของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัดงักล่าวจะท าใหร้ฐัสามารถเรยีกคนืค่าสนิไหมทดแทนทีร่ฐัตอ้งจ่ายใหแ้ก่
ผู้เสยีหายไปก่อนหรอืสามารถชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รฐัเองได้จนเต็มจ านวน  
แต่ในทางตรงกันข้าม หลกัเกณฑ์ดงักล่าวกลบักลายเป็นอุปสรรคอย่างส าคญัในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่ดว้ยเกรงว่าการกระท าของตนอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายขึ้น
และตนต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายดงักล่าว ทัง้ ๆ ที่การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรฐั 
ในการปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นการกระท าแทนรฐั และเจา้หน้าที่ก็ได้รบัค่าตอบแทนต ่าอยู่แล้ว 
หลกัเกณฑด์งักล่าวจงึไม่เป็นธรรมตอ่เจา้หน้าที ่สภาพการไม่กลา้ทีจ่ะตดัสนิใจกระท าการ
ตามอ านาจหน้าที่นี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ “ประสิทธิภาพ ” ในการจัดท าบริการ
สาธารณะของหน่วยงานของรฐัในอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งผลเสียก็จะตกแก่ประชาชน 
ในทา้ยทีสุ่ด 

หากพิเคราะห์การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยละเอียดแล้ว จะเห็นว่า 
การกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐันัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื ประเภทหนึ่ง
เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้แก่การกระท าการตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรอืตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา เพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการ เช่ น  การอ นุ มัติ  การอ นุญ าต  การเดินทางไปราชการ เป็นต้น  
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และอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ การกระท าที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่แต่เพื่อประโยชน์หรือ 
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ส่วนตวั โดยหากเป็นกรณีที่เจา้หน้าที่ของรฐักระท าการใดที่มใิช่
การปฏิบัติหน้าที่ก็ย่อมต้องถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั ้นเอง และหากการกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลภายนอกหรอืแก่หน่วยงานของรฐั เจา้หน้าที่ผูน้ัน้ก็จะต้องรบัผดิชอบในการกระท านัน้ 
เป็นการส่วนตวั ไม่มเีหตุผลใดทีห่น่วยงานของรฐัจะตอ้งร่วมรบัผดิชอบในการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว เช่น ระหว่างเดินทางจากบ้านพักมาปฏิบัติราชการ ณ ที่ท างาน 
เจ้าหน้าที่ขบัรถยนต์ส่วนตวัชนนาย ก. ได้รบับาดเจ็บสาหสั เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ก็ต้องรบัผิด
เป็นการส่วนตวั เป็นตน้ 

ส าหรบักรณีการกระท าของเจา้หน้าทีใ่นการปฏิบตัิหน้าทีน่ัน้ โดยที่หน่วยงาน
ของรฐัมสีถานะเป็นนิตบิุคคลซึง่ไม่มตีวัตนและไม่สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าทีไ่ด้
ดว้ยตนเอง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรฐัจงึตอ้งกระท าโดยผ่าน
เจ้าหน้าที่ของรฐั การกระท าของเจา้หน้าที่ของรฐัในการปฏิบัตหิน้าทีจ่งึมไิดเ้ป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เฉพาะตวั แต่เป็นการกระท า “แทนหน่วยงานของรฐั”  ดงันัน้ หากการปฏิบตัิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลภายนอกหรือ 
แก่หน่วยงานของรัฐเอง หน่วยงานของรัฐก็ชอบที่จะต้องรับภาระในความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นก่อน แต่เมื่อหน่วยงานของรฐัรบัภาระในความเสียหายนัน้ไว้แล้วจะเรยีกให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ก่อให้เกิดความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่รัฐได้หรือไม่  
และเป็นจ านวนเท่าใดนั ้น หน่วยงานของรฐัก็ควรที่จะค านึงด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผูก้ระท าละเมดินัน้มคีวามบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าทีม่ากน้อยเพยีงใด 

เหตุทีห่น่วยงานของรฐัต้องค านึงว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัผู้กระท าละเมดินัน้มคีวาม
บกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที่มากน้อยเพยีงใด สบืเนื่องมาจากเจา้หน้าที่ของรฐัมหีน้าที่
และความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการใน เวลาเดียวกันหลายประการ อีกทั ้ง 
การบริหารงานภาครัฐนั ้นจ าเป็นต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มาก และต้องใช้ 
การตดัสนิใจทีล่ะเอยีดอ่อน ความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าทีจ่งึเป็นสิง่ทีส่ามารถเกดิขึน้ได ้  
ดงันัน้ หากความบกพร่องในการปฏิบตัหิน้าทีน่ัน้เป็นความบกพร่องที่ “ย่อมอาจเกดิขึ้น
ได้เสมอในระหว่างการปฏิบตัิหน้าที่” รฐัก็ไม่พึงควรเรยีกให้เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้กระท า
ละเมดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทีร่ฐัไดจ้่ายแก่ผูเ้สยีหายไปแลว้ เพราะในการด าเนินการใด ๆ  
ก็ตามนัน้เป็นธรรมดาอยู่เองที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้แม้จะได้ใช้ความระมดัระวัง 
ตามสมควรแล้ว แต่หากการกระท าละเมดินัน้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏบิตัิหน้าที ่ 
“อย่างมากหรอือย่างร้ายแรง” ก็สมควรที่หน่วยงานของรฐัจะเรยีกให้เจ้าหน้าที่ของรฐั
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ผูก้ระท าละเมดิต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรฐัทีไ่ดช้ดใช้แก่ผู้เสยีหาย 
ไปแล้วหรอืแก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานรฐั เนื่องจากความบกพร่องในการ
ปฏบิตัหิน้าที่อย่างมากหรืออย่างรา้ยแรงดงักล่าว แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าเจา้หน้าที่
ของรฐันัน้มไิดใ้ชค้วามรอบคอบหรอืความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที ่

จากแนวความคิดเรื่องการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว  
ได้น ามาบญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมิดอนัเกิดจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ การฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ และการเรียกร้อง 
และการชดใชค้่าสนิไหมทดแทน โดยมหีลกัการส าคญัอยู่ ๒ ประการ คอื 

๑. กรณีทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัท าละเมดิแก่เอกชน 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัได้ปฏิบตักิารไปตามหน้าทีแ่ล้วแต่เกิดละเมดิแก่
เอกชน หน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดัอยู่ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงในผลแห่ง
ละเมิดนัน้ และผู้เสยีหายสามารถฟ้องร้องให้หน่วยงานของรฐัชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
แก่ตนเท่านัน้ จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ หรือแม้แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่นัน้ไม่ได้สังกัด
หน่วยงานของรัฐแห่งใด ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่นั ้นโดยตรงไม่ได้ จะต้องฟ้อง
กระทรวงการคลงัแทน แต่ถ้าการละเมิดไม่ได้เกิดจากการกระท าในการปฏิบตัิหน้าที ่
ผูเ้สียหายก็จะต้องฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดเท่านัน้ จะฟ้องหน่วยงานของรฐัไม่ได ้  
อย่างไรกด็ ีเมื่อเกดิการละเมดิขึน้ และผูเ้สยีหายได้ฟ้องคดตี่อศาล โดยฟ้องใหห้น่วยงาน
ของรฐัรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทน หากกรณีนัน้หน่วยงานของรฐัพจิารณาแล้วเหน็ว่า
เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรบัผิดเป็นการส่วนตัวหรือเจ้าหน้าที่ต้องร่วมรบัผิดในฐานะ
ส่วนตวัดว้ย หน่วยงานของรฐักม็สีทิธขิอใหศ้าลเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความในคดไีด ้ 
หรือผู้เสียหายฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และในกรณีนั ้นเจ้าหน้าที่
พจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นเรื่องทีห่น่วยงานของรฐัตอ้งรบัผดิหรอืร่วมรบัผดิดว้ย เจา้หน้าที ่
กม็สีทิธขิอใหศ้าลเรยีกหน่วยงานของรฐัเขา้มาเป็นคู่ความในคด ี

แม้ว่าโดยหลกัการหากเจ้าหน้าที่ของรฐักระท าละเมิดในขณะปฏิบตัิหน้าที ่
เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ไม่ต้องรบัผดิโดยตรงต่อผู้เสยีหายในการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนก็ตาม  
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เจ้าหน้าที่จะหลุดพ้นจากความรบัผิดทัง้หมดไปเสียทีเดียว 
กล่าวคอื เจา้หน้าทีต่้องรบัผดิชอบในจ านวนค่าสนิไหมทดแทนดว้ย หากตนไดก้ระท าให้
เกิดละเมิดขึ้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณี เช่นนี้  
เมื่อหน่วยงานของรฐัไดช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สยีหายแลว้ กม็สีทิธไิล่เบีย้เอาแก่
เจา้หน้าทีไ่ด ้แต่หน่วยงานของรฐัจะมสีทิธไิล่เบี้ยไดม้ากน้อยเพยีงใด จะตอ้งพจิารณาถงึ
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ระดับความร้ายแรงแห่ งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี เป็นเกณฑ ์
ซึ่งหน่วยงานของรฐัมีอ านาจออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงินค่าสินไหมทดแทน
ดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องคดตี่อศาล 

๒. กรณีเจา้หน้าทีท่ าละเมดิแก่หน่วยงานของรฐั 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าที่ผูน้ัน้สงักดัอยู่หรอืหน่วยงานอื่นของรฐักต็าม ถ้าการละเมดินัน้ 
ไม่ได้เกิดจากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีต้องบังคับไปตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อนัเป็นหลกัทัว่ไปในเรื่องละเมิด โดยผู้เสยีหายต้อง
ฟ้องร้องเป็นคดีไปตามปกติ แต่ถ้าเกิดจากการกระท า ในการปฏิบัติห น้าที่แล้ว  
การจะเรยีกใหเ้จา้หน้าทีน่ัน้ต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายกต็อ้งพจิารณาไปตามหลักเกณฑ์
เดยีวกนักบักรณีทีเ่จา้หน้าทีก่ระท าละเมดิต่อเอกชน กล่าวคอื เจา้หน้าทีต่้องรบัผดิชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐก็ต่อเมื่อได้กระท าไปโดยจงใจหรอืประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านัน้ หากไม่ได้จงใจหรือไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
หรือประมาทเลินเล่อเรื่องเล็กน้อยตามปกติธรรมดา เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช ้
ค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 

วิธีปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง 

ในการบริหารราชการแผ่นดินนอกจากการก าหนดให้มีองค์กรภาครัฐ 
เพื่อรบัผดิชอบในภารกจิของรฐัในแต่ละด้าน และการมบีุคลากรภาครฐัเพื่อปฏบิตัภิารกจิ
ขององคก์รภาครฐันัน้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายแล้ว สิง่ส าคญัอกีประการหนึ่งในอนัทีจ่ะท า
ให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีมาตรฐาน
แนวทางเดียวกัน ได้แก่ วิธีปฏิบัติราชการ หรือที่ เรียกกันว่า วิธีปฏิ บัติราชการ 
ทางปกครอง ที่ว่าด้วยกระบวนการ ขัน้ตอน และความรบัผิดชอบในการด าเนินการ 
ของฝ่ายปกครอง ซึง่ในระบบกฎหมายปกครองของรฐัเสรปีระชาธิปไตยนัน้จะตอ้งอยู่บน
หลกักฎหมายที่ส าคญัสองหลกัการ คอื หลกัว่าด้วยการกระท าทางปกครองที่ต้องชอบ
ดว้ยกฎหมาย และหลกัการควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 

ความส าคญัของหลกัการว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครองที่ต้องชอบด้วย
กฎหมาย ก็เนื่องด้วยองค์กรของรฐัและบุคลากรของรฐัจะกระท าการใด ๆ ที่อาจมีผล
กระทบกระเทอืนต่อสทิธเิสรภีาพหรอืประโยชน์อนัชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหนึ่ง
หรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ต่อเมื่อมกีฎหมายให้อ านาจและจะต้องกระท าในลกัษณะทีอ่ยู่ใน
ขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งหลกัการกระท าของเจา้หน้าที่ฝ่ายปกครองต้องชอบดว้ย
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๕๒๗ 

 

กฎหมายนี้ จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่รบัผิดชอบหรือมีหน้าที่ในเรื่องนัน้ ๆ  
และมหีน้าที่ดูแลขัน้ตอนการพจิารณาใหด้ าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ยตามวตัถุประสงค์
และไม่ชกัชา้ 

ส าหรบัในประเทศไทย ก่อนมพีระราชบญัญัติวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่มีกฎหมายกลางก าหนดกระบวนการพิจารณา และการออกค าสัง่ 
ทางปกครองของเจา้หน้าที ่แต่จะปรากฏอยู่ในกฎหมายแต่ละฉบบัที่บญัญตัทิี่ให้อ านาจ
เจ้าหน้าที่ในการออกค าสัง่เป็นกรณี ๆ ไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องนัน้ ๆ 
เช่น สัง่ให้บุคคลกระท าหรืองดเว้นกระท า อนุญาต อนุมตัิ จดทะเบียน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต เป็นต้น โดยกฎหมายในเรื่องนัน้จะก าหนดเพยีงหลกัเกณฑ์กวา้ง ๆ ในการ
พจิารณาและออกค าสัง่ทางปกครองในเรื่องนัน้  ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจ 
ในการด าเนินการได้อย่างกว้างขวาง  หรือเป็นเพียงการก าหนดวิธีด าเนินการ 
ทีมุ่่งประสงค์ให้เกิดความสะดวกในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่มากกว่าเพื่อคุม้ครองสทิธ ิ
ของประชาชนหรอืผู้ที่จะต้องได้รบัผลกระทบจากค าสัง่นัน้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ  
ท าใหก้ารสัง่การของเจา้หน้าที่ไม่มแีนวทางและมาตรฐานทีช่ดัเจน และอาจส่งผลให้เกิด 
ความผดิพลาดไดง้่าย เช่น สัง่การโดยเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิผดิ หรอืท าใหก้ารปฏบิตัริาชการ
ทางปกครองไม่ โปร่งใสสร้างภาพด้านลบให้แก่ภาคราชการ  รวมทั ้งอาจเกิด 
ข้อพิพาทขึ้นโดยง่ายซึ่งท าให้มีการร้องเรียนหรือฟ้องคดีในภายหลงัมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ซึง่ในทางบรหิารกไ็ดเ้คยมกีารออกระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการปฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีเนื้อหาเป็นการก าหนดให้หน่วยงานของรฐัให้บริการ 
ทีส่ะดวก รวดเรว็ และแน่นอนแก่ประชาชนผู้ขอรบับรกิาร แต่กเ็ป็นเพยีงการวางระเบยีบ
ภายในของฝ่ายปกครองเท่านัน้ไม่มผีลสู่ประชาชนภายนอก ส่วนกฎหมายปกครองต่าง ๆ  
ทีม่อียู่แมจ้ะมกีารบญัญตัถิงึวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
การใชส้ทิธอิุทธรณ์โต้แย้งค าวนิิจฉัยสัง่การของเจา้หน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นส่วนใหญ่  ดงันัน้  
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้นเพื่อให้เป็นกฎหมายกลาง ในการก าหนดกระบวนการพิจารณา 
ออกค าสัง่ทางปกครองของเจา้หน้าที ่

เนื่ องด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
เป็นกฎหมายกลางซึ่งก าหนดวธิกีารท างานของเจา้หน้าทีโ่ดยมขี ัน้ตอนและแนวทางต่าง ๆ  
เพื่อใหก้ารท างานของเจา้หน้าทีเ่กดิความเป็นธรรมและเกดิประสิทธภิาพ ซึง่กฎหมายได้
ก าหนดใหก้ระบวนการในการพจิารณาทางปกครองเพื่อมคี าสัง่ทางปกครองมเีงือ่นไขของ
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๕๒๘ 

 

ค าสัง่ดังกล่าวไว้ด้วยหลกัการพื้นฐานเพื่อให้การปฏิบัติราชการทางปกครองมีความ
โปร่งใส เป็นกลางและเป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพ โดยมสีาระส าคญัของกฎหมาย ดงันี้ 

(๑) เป็นกฎหมายกลางว่าด้วยวิธีสบัญญัติของการท า “ค าสัง่ทางปกครอง” 
โดยเป็นการก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าในการพิจารณาจดัท าค าสัง่ทางปกครอง หากการ
พจิารณาทางปกครองเรื่องใดมมีาตรฐานในการประกนัสทิธแิละเสรภีาพต ่ากว่ากฎหมายนี้ 
จะต้องใช้กระบวนการตามกฎหมายนี้แทน (ยกเว้นหากกระบวนการทางปกครองใด 
ก าหนดกระบวนการขัน้ตอนอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองในเรื่องนัน้ไว้เป็นการเฉพาะ  
กใ็หใ้ชก้ระบวนการหรอืขัน้ตอนการอุทธรณ์ในเรื่องนัน้ ๆ ไม่ว่าจะมมีาตรฐานการประกนั
สทิธเิสรภีาพเป็นอย่างไรกต็าม) 

(๒) ก าหนดขัน้ตอนวธิกีารการอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครอง 

(๓) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการเพกิถอนและการขอใหพ้จิารณาค าสัง่
ทางปกครองใหม่ 

(๔) ก าหนดกระบวนการการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ทางปกครอง (การบงัคบั
ทางปกครอง) 

(๕) ก าหนดเงื่อนไขวิธกีารในการท าค าสัง่ทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที ่
ทีอ่ยู่ในรปูของ “คณะกรรมการ” 

ส าหรบัขอบเขตของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบ้งัคบัในฐานะที่เป็นกฎหมายกลางในกรณีทีใ่นเรื่องทางปกครองเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไม่ได้ก าหนดกระบวนการหรอืขัน้ตอนไว้เป็นการเฉพาะ หรอืก าหนดไว้แต่มี
มาตรฐานในการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยกว่ากฎหมายนี้  และใช้กับ
หน่วยงานของรฐัที่ด าเนินการเรื่องในทางปกครอง โดยเฉพาะกระบวนการที่จะน าไปสู่
การม ี“ค าสัง่ทางปกครอง”  ดงันัน้ ผู้ที่จะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายฉบบันี้ก็คอื 
“เจา้หน้าที”่ ของหน่วยงานของรฐัทีม่อี านาจในการท าค าสัง่ทางปกครองนัน่เอง 

แต่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็มีการ
ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับบางองค์กรหรือบางกิจกรรม (มาตรา ๔) โดยมีเหตุ 
บางประการ เช่น การยกเว้นไม่ใช้บังคับกับรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีซึ่งมีเหตุผลว่า  
การกระท าขององค์กรดงักล่าว (โดยส่วนมาก) เป็นการกระท าในทางการเมอืงไม่ใช่การ
กระท าในทางปกครอง  ดงันัน้ จงึยกเวน้ไม่น าเกณฑ์กระบวนการของการกระท าในทาง
ปกครองมาใช้บงัคบั เป็นต้น  นอกจากนี้ ยงัเปิดโอกาสให้มกีารตราพระราชกฤษฎีกา
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครองเพื่อยกเว้นการบงัคบัใช้
กฎหมายนี้ได ้
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๕๒๙ 

พระราชบญัญตั ิ

ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

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

เป็นปีที ่๕๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีส่มควรมกีฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิด
ของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓๒  บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัใด ๆ ในส่วนที่มบีญัญตัไิว้แล้ว 
ในพระราชบัญญั ติ นี้ ห รือซึ่ งขัดหรือแย้ งกับบทแห่ งพ ระราชบัญญั ติ นี้  ให้ ใช ้
พระราชบญัญัตินี้แทน 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 
ถา้การกระท าละเมดิเกดิขึน้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ฯ 

มีผลบังคบัใช้ ทางราชการมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ท าละเมิดและผู้ร่วมรบัผิดในลักษณะลูกหนี้ร่วมตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่ 
๖๘๐/๒๕๔๐) 

๒ ความเสียหายเนื่องจากความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนที่พระราชบัญญัติฯ  
และระเบยีบฯ ประกาศใชบ้งัคบั ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการหรอืตอ้งด าเนินการหรอืยงัไม่ได้ด าเนินการนัน้ 
เมื่อมไิด้มบีทเฉพาะกาลก าหนดไวเ้ป็นพเิศษ การด าเนินการทีค่า้งด าเนินการอยู่จงึต้องด าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัแิละระเบยีบใหม่ 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๓๐ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เจ้าหน้าที่”๓ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด 

“หน่วยงานของรฐั”๔ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒) 
อายุความเป็นองค์ประกอบอุปกรณ์อย่างหนึ่งของ “หนี้” ที่เกี่ยวข้อง  ดังนัน้ หากการ

กระท าใดเกดิขึน้ก่อนที่พระราชบญัญัตแิละระเบียบฯ ใหม่ใช้บงัคบั ย่อมต้องเป็นไปตามอายุความของ
กฎหมายเดมิ แต่การกระท าใดเกดิหลงัจากพระราชบญัญตัฯิ ใช้บงัคบัแล้ว การนับอายุความต้องเป็นไป
ตามกฎหมายใหม่ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๑/๒๕๔๐) 

๓ เมื่อโรงงานยาสูบ (รยส.) เป็น “หน่วยงานของรฐั” พนักงานของ รยส. หรอืผู้ปฏิบตัิงาน
ประเภทอื่นให้กับ รยส. ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะกรรมการหรือในฐานะอื่นใด  ย่อมเป็น 
“เจา้หน้าที”่ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๑/๒๕๕๓) 

โดยที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจดัสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็น “เจ้าหน้าที่” ตามมาตรา ๔ ได้กระท าละเมิด รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ 
ผูม้อี านาจก ากบัดูแลกรมที่ดิน และเป็นผู้รกัษาการตามพระราชบญัญัติการจดัสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ย่อมเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิในกรณีดงักล่าว  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๗/๒๕๕๓) 

กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคท าสญัญาแต่งตัง้ให้เอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินงานในหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นสญัญาจ้างท าของ  ดงันัน้ เอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา เจ้าหน้าที่ของนิตบิุคคลหรอืเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลดงักล่าวจงึไม่เป็น “เจา้หน้าที่” ตามนัยมาตรา ๔ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา  
: เรื่องเสรจ็ที ่๘๙๖/๒๕๔๒) 

การพจิารณาว่าลูกจา้งคนใดเป็น “เจา้หน้าที”่ นัน้ อาจแยกได้เป็น ๒ ลกัษณะ คอื ลูกจา้งที่
ไดร้บับรรจุแต่งตัง้ใหป้ฏบิตังิานทีม่ลีกัษณะงานประจ าต่อเนื่องมกีารก าหนดอตัราเงนิเดอืน การเลื่อนขัน้
เงินเดือน การลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ  
และลูกจ้างทีห่น่วยงานของรฐัได้ว่าจา้งใหป้ฏบิตังิานในลกัษณะเป็นครัง้คราวเฉพาะงานไม่ว่าจะมสีญัญา
จา้งหรอืไม่กต็าม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๔๙/๒๕๔๒) 

๔ แมก้องทุนสงเคราะห์ตามพระราชบญัญัติโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมลีกัษณะเป็น
หน่วยงานอื่นของรฐั แต่ไม่ปรากฏว่ามกีารก าหนดให้กองทุนสงเคราะห์ฯ เป็นหน่วยงานของรฐัตาม
พระราชบญัญัติความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ กองทุนสงเคราะห์ดงักล่าวจึงไม่มี
สถานะเป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ  (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๙๘๙/๒๕๖๐) 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๓๑ 

และรฐัวิสาหกิจที่ตัง้ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรอืพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอื่นของรฐัที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรฐัตาม
พระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๔) 
เมื่อ บมจ. กสท. โทรคมนาคม มใิช่หน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๔ จงึไม่อยู่ในบงัคบัแห่ง

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏบิตัเิกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๗๒/๒๕๕๘) 

แม้ว่า บสส. จะเป็นรัฐวิสาหกิจ ตาม (ค) ของบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ แต่โดยที่ บสส. มิใช่รฐัวิสาหกิจที่ตัง้ขึ้นโดย
พระราชบญัญตั ิหรอืพระราชกฤษฎกีา และมใิช่หน่วยงานอื่นของรฐัทีม่พีระราชกฤษฎกีาก าหนดใหเ้ป็น
หน่วยงานของรฐัตามพระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่เป็น 
“หน่วยงานของรฐั” ตามมาตรา ๔ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๒๔/๒๕๕๖) 

เมื่อธนาคารอสิลามแห่งประเทศจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกจิทางการเงนิ
และประกอบกิจการอื่นให้สอดคล้องกบัหลกัการของศาสนาอิสลามเท่านัน้ มไิด้เป็นองค์กรที่มกีารใช้
อ านาจรฐัอย่างหนึ่งอย่างใด อนัสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ ซึ่งกระท าละเมดิในการปฏิบัติ
หน้าทีข่องตนไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ธนาคารฯ มใิช่รฐัวสิาหกจิที่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติ จึงไม่เป็น “หน่วยงานของรฐั” ตามมาตรา ๔ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๕/๒๕๕๕) 

โดยที่การใช้อ านาจก ากับดูแลซึ่งกิจการของมหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นไปโดย
ราชการส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง กรณีจึงถือได้ว่ามหาวทิยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ในก ากับของรฐัตามมาตรา ๓/๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญัติความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และเป็นหน่วยงานอื่นที่มพีระราชกฤษฎีกาก าหนดใหเ้ป็นหน่วยงานของรฐั อนัอยู่ในความหมายของค าว่า  
“หน่วยงานของรฐั” ตามมาตรา ๔ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๒๓/๒๕๕๔)  

เมื่อโรงงานยาสูบ (รยส.) อยู่ภายใต้การควบคุมและการก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั 
จึงเป็นหน่วยงานภายในของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นราชการส่วนกลางที่เป็นนิติบุคคล ย่อมเป็น 
“หน่วยงานของรฐั” ตามมาตรา ๔ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๑/๒๕๕๓)  

เมื่อส านักงานสภาพัฒนาการเมืองเป็นหน่วยงานในสถาบันพระปกเกล้า  อันเป็น 
“หน่วยงานของรฐั” ตามมาตรา ๔ ส านักงานสภาพัฒนาการเมืองย่อมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๑/๒๕๕๓) 
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๕๓๒ 

มาตรา ๕๕  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่
เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบตัิหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสยีหายอาจฟ้องหน่วยงาน
ของรฐัดงักล่าวไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องเจา้หน้าทีไ่ม่ได้ 

ถ้าการละเมดิเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สงักดัหน่วยงานของรฐัแห่งใดใหถ้อืว่า
กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรฐัทีต่อ้งรบัผดิตามวรรคหนึ่ง๖ 

 

มาตรา ๖๗  ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที ่
เจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิในการนัน้เป็นการเฉพาะตวั ในกรณีนี้ผู้เสยีหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที ่
ไดโ้ดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรฐัไม่ได ้

 

มาตรา ๗๘  ในคดทีีผู่เ้สยีหายฟ้องหน่วยงานของรฐั ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็ว่า
เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิหรอืต้องร่วมรบัผดิ หรอืในคดทีี่ผู้เสยีหายฟ้องเจา้หน้าที่ 

 

๕ กรณีหากจะต้องมกีารรบัผิดชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน หน่วยงานของรฐัซึ่งเป็นต้นสงักัด 
ย่อมเป็นหน่วยงานที่จะต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๐/๒๕๕๓) 

๖ กระทรวงการคลงัย่อมต้องผูกผนัปฏิบตัิตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดรบัผิดชดใช้ 
ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อการละเมดิของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ที่ออกค าสัง่ทางปกครองไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการฯ เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งมไิดส้งักดัหน่วยงานใดตามมาตรา ๕  ทัง้นี้ 
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๐/๒๕๕๒) 

๗ เมื่อไม่ปรากฎว่าผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกเพื่อเขา้ศกึษาอบรมหลกัสูตรนายอ าเภอมหีน้าทีต่าม
กฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบังคบัที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการสอบคดัเลือก หรอืได้รบัมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาใหม้หีน้าที่รบัผดิชอบโดยตรงเกี่ยวกบัการสอบคดัเลอืกดงักล่าว การกระท าของผูเ้ขา้รบั
การคดัเลือกฯ ที่ได้เขียนกระดาษค าตอบขึ้นใหม่นอกห้องสอบจึงเป็นการกระท าละเมิดแต่มิใช่ใน  
การปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องรบัผิดในผลแห่งละเมิดที่ตนได้กระท าขึ้นเป็นการเฉพาะตัวตามบทบญัญัติ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมดิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๘๐๑/๒๕๖๑) 

๘ ในกรณีที่มเีหตุอนัควรเชื่อว่าอุบตัเิหตุดงักล่าวเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่  หวัหน้า
หน่วยงานของรฐัต้องด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผดิทางละเมิด เพื่อให้
ทราบผูต้้องรบัผดิและจ านวนค่าสนิไหมทดแทนที่ผูน้ัน้ต้องชดใช้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๘๔๖/๒๕๔๒) 

การใช้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานพาณิชย์ไปจ้างเหมาถมดินใน ที่
สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รบัความเหน็ชอบใหก้่อสรา้งอาคารจากส านักงานพาณิชย์จงัหวดั เป็นการ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๓๓ 

ถ้าเจา้หน้าทีเ่ห็นว่าเป็นเรื่องทีห่น่วยงานของรัฐต้องรบัผดิหรอืต้องร่วมรบัผดิ หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั ้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่ 
หรอืหน่วยงานของรฐัแลว้แต่กรณี เขา้มาเป็นคู่ความในคด ี

ถ้าศาลพพิากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้อง
มใิช่ผู้ต้องรบัผดิ ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรบัผิดซึ่งมไิด้ถูกเรยีกเขา้มาในคดี
ออกไปถงึหกเดอืนนับแต่วนัทีค่ าพพิากษานัน้ถงึทีสุ่ด 

 

มาตรา ๘๙  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้เสยีหายเพื่อการละเมดิของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรฐัมสีทิธเิรยีกให้เจ้าหน้าที่
ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที ่
ไดก้ระท าการนัน้ไปดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง๑๐ 

สทิธเิรยีกให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมไีด้เพยีงใดให้ค านึงถึง
ระดบัความรา้ยแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมติ้อง
ใหใ้ชเ้ตม็จ านวนของความเสยีหายกไ็ด ้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
หรอืระบบการด าเนินงานส่วนรวม ใหห้กัส่วนแห่งความรบัผดิดงักล่าวออกดว้ย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลกัเรื่องลูกหนี้ร่วม 
มาใชบ้งัคบัและเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนตอ้งรบัผดิใชค้่าสนิไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านัน้ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๘) 
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐั ปลดักระทรวงพาณิชยใ์นฐานะหวัหน้าหน่วยงานชอบที่จะ 
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อก าหนดสัดส่วนความรับผิดของ
เจา้หน้าทีแ่ต่ละคนได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๓๘/๒๕๔๒) 

๙ กองทัพเรอืย่อมสามารถใช้ข้อเท็จจรงิที่ยุติตามค าพิพากษาของศาลมาใช้ประกอบการ
พจิารณาความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ในการใช้สทิธไิล่เบี้ยเอากบัเจ้าหน้าที่ผูก้ระท าละเมดิได้ทนัท ี 
โดยไม่จ าเป็นต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณาว่า
เจ้าหน้าที่ได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่  (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๙๓/๒๕๕๕) 

๑๐ ความประมาทเลินเล่อนัน้เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมดัระวงัซึ่งบุคคลในภาวะ
เช่นนัน้จ าต้องมตีามวสิยัและพฤติการณ์ ส่วนความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง เป็นการกระท าไป 
โดยขาดความระมดัระวงัที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเหน็ได้ว่าความเสยีหาย
อาจเกิดขึ้นได้ หรือหากระมัดระวังเล็กน้อยก็จะได้คาดเห็นการที่อาจเกิดความเสียหายเช่นนั ้น  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๑/๒๕๔๐) 
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๕๓๔ 

มาตรา ๙๑๑  ถ้าหน่วยงานของรฐัหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผูเ้สยีหาย สทิธทิีจ่ะเรยีกใหอ้กีฝ่ายหนึ่งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนแก่ตนใหม้กี าหนดอายุความ
หนึ่งปีนับแต่วนัทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีไ่ดใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนนัน้แก่ผูเ้สยีหาย 

 

๑๑ สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๙ นัน้ เป็นการใช้สิทธิที่
กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ แม้ว่าเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก 
เกินสิบปีนับแต่ว ันท าละเมิดแล้วก็ตาม แต่ถ้ายังไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ว ันที่หน่วยงานของรฐัได้ชดใช้ 
ค่าสนิไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผูเ้สยีหายแลว้ สทิธไิล่เบีย้ของกระทรวงการคลงัจงึยงัไม่ขาดอายุความ  

อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานของรฐัน าเงนิไปวางศาลโดยที่ไม่ได้ตกลงกบัผู้เสียหาย 
ซึง่เป็นเจ้าหนี้ตามค าพพิากษาว่าใหศ้าลเป็นผูม้อี านาจรบัช าระแทนเจ้าหนี้  การวางเงนิดงักล่าวจงึไม่ใช่
การช าระหนี้ตามมาตรา ๓๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การนับอายุความใช้สทิธไิล่เบี้ย
ตามมาตรา ๙ จึงเริ่มนับตัง้แต่ว ันที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ร ับเงินที่น ามาวางศาล (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๙๙๐/๒๕๕๙) 

ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัได้รบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สยีหายเนื่องมาจาก
การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  กรณีย่อมสามารถใช้สทิธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่
ผูก้ระท าละเมดิไดภ้ายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดใ้ช้ค่าสนิไหมทดแทนนัน้แก่ผูเ้สยีหาย (ความเหน็
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๙๓/๒๕๕๕) 

ในกรณีที่เจา้หน้าทีก่ระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอกในการปฏบิตัหิน้าที่  และเจ้าหน้าที่ได้
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่บุคคลภายนอกไปก่อนนัน้ เจา้หน้าทีจ่ะใช้สทิธเิรยีกรอ้งใหห้น่วยงานของ
รฐัชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนคนืแก่ตนตามมาตรา ๙ ได้ ก็ต่อเมื่อหน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิในความ
เสยีหายที่เกิดกบับุคคลภายนอกอนัเกดิจากการปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่  (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๕/๒๕๕๐) 

การที่ผูบ้งัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ที่กระท าละเมดิน าเงนิส่วนตวัชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
ใหแ้ก่ผูเ้สยีหายไปก่อน ไม่ถอืเป็นการใช้ค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สยีหายและไม่มสีทิธเิรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนคนืจากหน่วยงานของรฐั แต่เรยีกใหห้น่วยงานชดใช้เงนิที่ตนได้ทดรองจ่ายได้ตามเรื่องจดัการ
งานนอกสัง่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรฐัที่ตนสังกัดอยู่ได้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่หน่วยงานของรฐัไปแล้ว ต่อมากระทรวงการคลังมีความเห็นว่าการกระท าละเมิดนั ้น 
เจ้าหน้าที่มิได้จงใจหรอืประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่อาจเรยีกให้หน่วยงานของรฐัชดใช้ 
ค่าสนิไหมทดแทนคนืแก่ตนได้ภายในก าหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่วนัที่ได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน  
โดยน ามาตรา ๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐/๒๕๔๘) 

เงนิค่าท าขวญัที่ส่วนราชการไดจ้่ายใหแ้ก่ประชาชนซึง่ไดร้บับาดเจบ็ จะถอืว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของค่าสนิไหมทดแทนเฉพาะกรณีที่ยานพาหนะของราชการเป็นฝ่ายผดิ ซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าทีไ่ด้กระท า
โดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนราชการก็มสีทิธิเรยีกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ให้แก่ตนได้ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๓๕ 

มาตรา ๑๐๑๒  ในกรณีที่เจา้หน้าที่เป็นผู้กระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานของรฐัที่ผู้นัน้อยู่ในสงักัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่การ
เรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบญัญัติมาตรา ๘ มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๑) 
ภายในอายุความตามมาตรา ๙ และกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย 
ด้วยความสมคัรใจ ไม่ถอืว่าเป็นการจ่ายเงนิค่าท าขวญัตามมตคิณะรฐัมนตรี (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๐/๒๕๔๗) 

๑๒ เมื่อไม่ปรากฎว่าผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกเพื่อเขา้ศกึษาอบรมหลกัสตูรนายอ าเภอมหีน้าทีต่าม
กฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบังคบัที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการสอบคดัเลือก หรอืได้รบัมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาใหม้หีน้าที่รบัผดิชอบโดยตรงเกี่ยวกบัการสอบคดัเลอืกดงักล่าว การกระท าของผูเ้ขา้รบั
การคดัเลือกฯ ที่ได้เขยีนกระดาษค าตอบขึ้นใหม่นอกห้องสอบจึงเป็นการกระท าละเมดิแต่มใิช่ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ จึงต้องรบัผดิในผลแห่งละเมิดที่ตนได้กระท าขึ้นเป็นการเฉพาะตวัตามบทบญัญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยละเมดิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๐๑/๒๕๖๑) 

ค าสัง่ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ใหก้รมควบคุมมลพษิช าระเงนิตามสญัญาจ้างพรอ้ม
ด้วยค่าเสยีหายอนัเกิดจากการผดิสญัญา เป็นหนี้อนัเกิดแต่มูลสญัญา มใิช่ความเสยีที่เกดิขึน้จากการ
กระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอกที่จะต้องใช้สทิธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้  อย่างไรก็ตาม หากการช าระเงนิ 
ดังกล่าวเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
เป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษได้รบัความเสยีหาย ก็ต้องด าเนินการเรยีกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ชดใช้ 
ค่าสนิไหมทดแทนภายในก าหนดอายุความ ๒ ปี นับแต่วนัที่รูถ้งึการละเมดิและรูต้วัเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรบัผดิ 
ตามมาตรา ๑๐ แต่ต้องไม่เกนิ ๑๐ ปี นับแต่วนักระท าละเมดิตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๙๒/๒๕๕๘) 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดใหใ้นกรณีที่เจา้หน้าที่ของหน่วยงานของรฐัแห่งหนึ่งท าใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัอกีแห่งหนึ่ง ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐัที่ได้รบัความเสยีหายและหวัหน้า
หน่วยงานของรฐัที่เจา้หน้าที่ผูน้ัน้สงักดัมอี านาจร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ดงันี้ 
ค าว่า “หวัหน้าหน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าทีผู่น้ัน้สงักดั” ย่อมหมายถงึผูท้ี่เป็นหวัหน้าหน่วยงานของรฐัที่
เจา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดัอยู่ในขณะที่ความเสยีหายเกดิขึน้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๒๑๙/๒๕๕๐) 

ในกรณีที่เจา้หน้าที่เบกิโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องทางราชการเพื่อใช้ตดิต่อราชการและได้ถูก
วิ่งราวทรพัย์ไป การพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดหรือไม่  ต้องพิจารณาว่า การใช้และการ
ครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ได้กระท าถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหรือไม่  
หากท าถูกต้องตามระเบยีบของทางราชการ การโจรกรรมไปโดยมไิด้เกดิจากการกระท าของเจ้าหน้าที่
ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๔/๒๕๔๘) 
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แต่ถา้มใิช่การกระท าในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้งัคบัตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

สทิธิเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทัง้สองประการตามวรรคหนึ่ง  
ใหม้กี าหนดอายุความสองปีนับแต่วนัทีห่น่วยงานของรฐัรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัเจา้หน้าที ่ 
ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรฐัเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นัน้ 
ไม่ต้องรบัผิด แต่กระทรวงการคลงัตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรบัผิด ให้สิทธิเรียกร้อง  
ค่าสนิไหมทดแทนนัน้มกี าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วนัที่หน่วยงานของรฐัมคี าสัง่ตาม
ความเหน็ของกระทรวงการคลงั๑๓ 

 

๑๓ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ย่อมไม่อาจเรยีกให้การรถไฟแห่งประ เทศไทยหรอืเจ้าหน้าที่ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ทายาทไม่ต้องรบัผิดได้  เนื่องจากพ้น
ก าหนดเวลาสองปีนับแต่วนัที่ผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิของ
เจา้หน้าทีไ่ดร้บัส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผิดทางละเมดิและวนิิจฉยั
สัง่การ อันถือเป็นวันที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้เจ้าหน้าที่จะพึงต้องใช้  
ค่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๕/๒๕๖๐) 

แมว้่าค าสัง่ทางปกครองจะอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองแต่ในเมื่อยังไม่มี
ค าพพิากษาของศาล เจา้หน้าที่ผูอ้อกค าสัง่ทางปกครองย่อมสามารถเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองของตน
ไดเ้สมอ และตอ้งแจง้การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองต่อศาลเพื่อให้ศาลพจิารณาต่อไป และเนื่องจากการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัการออกค าสัง่ใหช้ดใช้ค่าสนิไหมทดแทนสามารถใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองได ้
จงึไม่ตอ้งน าเรื่องอายุความตามมาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบั (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่
๒๔๔/๒๕๕๑) 

การไต่สวนข้อเท็จจรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ใช่การสอบสวนความรบัผิดทาง
ละเมดิ แต่หากเป็นการวนิิจฉัยว่ามคีวามผดิทางอาญาที่ต้องมเีจตนาและเกดิความเสยีหาย จะเป็นกรณี
ที่มคีวามสมัพนัธ์จนถึงขนาดที่เป็นการกระท าละเมดิได้ด้วย จึงถอืว่าหวัหน้าหน่วยงานนัน้ได้รูถ้ึงการ
ละเมดิและรูต้วัเจ้าหน้าที่ผูต้้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนนับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทีช่ีม้ลูความผดิทางอาญา (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๒๖/๒๕๔๖) 

เนื่องจากกระบวนการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผดิทางละเมิดเป็นกระบวนการที่ท าให้
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัเจ้าหน้าทีท่ี่ตอ้งชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน การเริม่นับอายุความ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๑๐ จึงต้องเริ่มนับในวันที่หัวหน้า
หน่วยงานของรฐันัน้ได้รบัรายงานการสอบข้อเท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิของคณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๙/๒๕๔๔) 

อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการท าละเมิดของเจ้าหน้าที ่
ซึ่งเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ฯ  มีผลใช้บงัคบั ต้องเป็นไปตาม
มาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จงึตอ้งเริม่นับตัง้แต่วนัที่หน่วยงานนัน้รูต้วัผูจ้ะพงึ
ตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทน (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๖/๒๕๔๔)  

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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มาตรา ๑๑๑๔  ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรบัผิดตาม 
มาตรา ๕ ผูเ้สยีหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรฐัใหพ้จิารณาชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
ส าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิแก่ตนกไ็ด ้ในการนี้หน่วยงานของรฐัตอ้งออกใบรบัค าขอใหไ้ว้
เป็นหลกัฐานและพจิารณาค าขอนัน้โดยไม่ชกัชา้ เมื่อหน่วยงานของรฐัมีค าสัง่เช่นใดแล้ว 
หากผูเ้สยีหายยงัไม่พอใจในผลการวนิิจฉัยของหน่วยงานของรฐักใ็ห้มสีทิธริอ้งทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายใน  
เกา้สบิวนันับแต่วนัทีต่นไดร้บัแจง้ผลการวนิิจฉยั 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๓) 
ในกรณีที่ผูเ้สยีหายเป็นนิติบุคคลต้องถือเอาวนัที่ผู้แทนนิตบิุคคลได้รู้ถงึการละเมดิและ

รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นวันเริ่มนับอายุความ  ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถจะรู้ได้โดย
ประจกัษ์ชดัว่าผูต้้องรบัผดิเป็นใคร และผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาตวั 
ผู้ต้องรบัผิดทางแพ่งขึ้น อายุความจะเริม่นับเมื่อผู้แทนนิติบุคคลได้รบัทราบรายงานการสอบสวน 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๓๙/๒๕๔๓) 

แม้ว่ามูลละเมิดที่เกิดขึ้นจะพ้นสิบปีแล้ว กระทรวงการคลังก็ชอบที่จะพิจารณาได้ว่า 
คดขีาดอายุความแลว้หรอืไม่  อย่างไรกต็าม กระทรวงการคลงัจะตอ้งตรวจพจิารณารายงานความรบัผดิ
ทางละเมดิใหเ้สรจ็สิ้น เพื่อใหท้ราบถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และผูท้ี่ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
ต่อไป (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๐๘/๒๕๔๒) 

๑๔ เมื่อกฎหมายให้ถือว่าวนัที่ได้ทราบค าสัง่ยกอุทธรณ์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นวนัที่ 
ได้รู้ถึงการละเมิดและรูต้ ัวผู้จะพึงใช้ค่าสนิไหมทดแทน การที่มิได้ยื่นค าขอให้หน่วยงานของรฐัชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่รูถ้งึการละเมดิและรูต้วัผูจ้ะพงึต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทน จงึไม่มสีทิธไิด้รบัชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทน (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๐/๒๕๕๓) 

เมื่อผู้เสยีหายเลือกที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแล้ว หน่วยงานของรฐัก็ไม่จ าต้องรบัค าขอ 
ใหห้น่วยงานของรฐัชดใชค้่าสนิไหมทดแทนอกี (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๐๓/๒๕๕๑) 

เมื่อบุคคลภายนอกมหีนังสอืถงึมหาวทิยาลยัมหดิลซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัอ้างว่าได้รบั
ความเสียหายจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสงักัดหน่วยงานของรฐันัน้ ถือว่าเป็นกรณีที่
ผูเ้สยีหายใช้สทิธติามมาตรา ๑๑ หน่วยงานของรฐัต้องรบัค าขอ และหากเหน็ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัตน
ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อโดยไม่ชักช้า  (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๑/๒๕๔๖) 

ผูเ้สยีหายนอกจากจะหมายถึงบุคคลหรอืนิตบิุคคลที่มใิช่หน่วยงานของรฐัที่ได้รบัความ
เสยีหายจากการกระท าละเมดิของเจ้าหน้าที่ของรฐัแล้ว ยงัหมายความรวมถงึเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ได้รบั
ความเสียหายจากการกระท าละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรฐัคนอื่นอีกด้วย  (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๒๑/๒๕๔๓) 
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๕๓๘ 

ให้หน่วยงานของรฐัพิจารณาค าขอที่ได้รบัตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนัน้จะต้องรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคให้รฐัมนตรเีจ้าสงักัดหรอืก ากับหรอืควบคุมดูแลหน่วยงานของรฐั 
แห่งนัน้ทราบและขออนุมตัิขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รฐัมนตรดีงักล่าวจะพิจารณา
อนุมตัใิหข้ยายระยะเวลาใหอ้กีไดไ้ม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั 

 

มาตรา ๑๒๑๕  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีต่้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของ
รฐัไดใ้ชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหายตามมาตรา ๘ หรอืในกรณีที่เจา้หน้าทีต่้องใชค้่าสนิไหมทดแทน

 

๑๕ การด าเนินการส่วนแพ่งในคดอีาญาตามมาตรา ๔๔/๑ แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา เป็นคนละมาตรการทางกฎหมายกับการออกค าสัง่ทางปกครองของหน่วยงานของรฐั 
ที่หน่วยงานของรฐัจะต้องด าเนินการออกค าสัง่ทางปกครองเรียกให้เจ้ าหน้าที่ผู้ต้องรบัผิดชดใช้
ค่าเสียหายตามมาตรา ๑๒  ดงันัน้ แม้ศาลที่พิจารณาคดีอาญาจะได้พิจารณายกค าร้องขอให้บังคบั
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็ตาม หากกรมบังคบัคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ผูก้ระท าละเมดิยงัคงต้องรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนก็ย่อมมีอ านาจบงัคบัทางปกครองได ้(ความเหน็
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๘/๒๕๕๗) 

โดยที่ค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายตามมาตรา  ๑๒  
เป็น “ค าสัง่ทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และไม่ปรากฎว่าขณะที่ออกค าสัง่ดงักล่าวนัน้ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติมสี่วนเกี่ยวข้อง 
หรอืมสี่วนได้เสยีในการกระท าละเมิด เลขาธิการฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสัง่ทางปกครองย่อมมอี านาจ 
ที่จะพจิารณาใช้มาตราการบังคบัทางปกครองโดยวธิีการยดึหรอือายดั และขายทอดตลาดทรพัย์สิน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิดเพื่อน ามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียต่อไปได้  (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๑๗/๒๕๕๖) 

การที่ส านักงานต ารวจแห่งชาตอิอกค าสัง่เรยีกใหเ้จ้าหน้าที่ชดใช้เงนิโดยมไิด้ด าเนินการ
ใช้สิทธิทางศาลตามที่กระทรวงการคลังแจ้ง ย่อมเป็นการออกค าสัง่ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๔๑/๒๕๕๓) 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผูท้ าละเมดิถูกศาลสัง่ให้เป็นคนสาบสูญย่อมต้องถอืว่าเจ้าหน้าที่ผูน้ัน้
ถงึแก่ความตาย เทศบาลไม่สามารถออกค าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนได้เพราะไม่มบีุคคลที่จะอยู่ 
ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง แต่ต้องเรยีกใหท้ายาทของเจ้าหน้าที่นัน้รบัผดิในหนี้อนัเกิดจากมูลละเมดิ 
ทีเ่ป็นมรดกตกทอดไปยงัทายาทดงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๖/๒๕๕๑) 

เมื่อเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรบัผิดจากผลแห่งการท าละเมิดได้ลาออกจากราชการไปแล้ว 
หน่วยงานของรฐัย่อมไม่สามารถออกค าสัง่ตามมาตรา ๑๒ เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีน่ัน้ช าระค่าสนิไหมทดแทนได้  
และไม่สามารถใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองได้เช่นกัน หน่วยงานรฐัต้องฟ้องคดีภายใต้อายุความ 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๖/๒๕๔๕) 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๓๙ 

เน่ืองจากเจา้หน้าทีผู่น้ัน้ไดก้ระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๑๐ ประกอบกบั
มาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสัง่เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั ้น 
ช าระเงนิดงักล่าวภายในเวลาทีก่ าหนด 

 

มาตรา ๑๓๑๖  ให้คณะรฐัมนตรจีดัให้มรีะเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรบัผิด
ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนช าระเงนิที่จะต้องรับผดินัน้ได้โดยค านึงถึง 
รายได ้ฐานะ ครอบครวัและความรบัผดิชอบ และพฤตกิารณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย 

 

มาตรา ๑๔  เมื่ อได้มีการจัดตั ้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขต์ามมาตรา ๑๑ ใหถ้อืว่าเป็นสทิธฟ้ิองคดตี่อศาลปกครอง 

 

มาตรา ๑๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรฐัมนตร ี

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๕) 
ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัทราบแน่ชดัว่า เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมดิที่จะต้องรบัผดิชดใช้

ค่าสนิไหมทดแทนคอืผูใ้ด ทราบจ านวนค่าเสยีหายทีแ่น่นอน และเจา้หน้าทีผู่ก้ระท าละเมดิยนิยอมชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัแล้ว หน่วยงานของรฐัก็ไม่จ าต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๙๓/๒๕๔๓) 

“หน่วยงานของรฐัทีเ่สยีหาย” ตามมาตรา ๑๒ หมายความรวมถงึหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บั
ความเสยีหายโดยตรงจากการกระท าละเมดิในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรฐัแห่งอื่น
ดว้ย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๙๖/๒๕๔๒) 

ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ในเรื่องความเสยีหายต่อทรพัยส์นินัน้ หน่วยงานของ
รฐัที่เสยีหายต้องเป็นนิติบุคคล โดยการด าเนินการในกรณีที่ยงัไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏบิตัใินเรื่องใด ใหข้อความเหน็ชอบหรอืท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเป็นราย ๆ ไป  ทัง้นี้ ค าสัง่
ใหเ้จ้าหน้าที่ชดใชแ้ก่หน่วยงานรฐันัน้ ถ้าเป็นการละเมดิในหน้าที่จะเป็นค าสัง่ทางปกครอง แต่หากเป็น
กรณีนอกหน้าทีจ่ะไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๐๗/๒๕๔๑) 

๑๖ เมื่อพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ฯ และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ฯ ไม่ได้บญัญัติเกี่ยวกบัเรื่อง 
การค านวณดอกเบี้ยในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัไว ้การค านวณดอกเบี้ยจึงต้อง
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๖๒/๒๕๔๕) 
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๕๔๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื การทีเ่จา้หน้าทีด่ าเนิน
กิจการต่าง ๆ  ของหน่วยงานของรัฐนั ้น หาได้เป็นไปเพื่ อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่  
การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
และเกิดความเสยีหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลกักฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์จงึเป็นการไม่เหมาะสมก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่า เจา้หน้าทีจ่ะต้องรบัผดิ 
ในการกระท าต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตวัเสมอไป เมื่อการที่ท าไปท าให้หน่วยงานของรฐั
ต้องรบัผดิต่อบุคคลภายนอกเพยีงใดกจ็ะมกีารฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจา้หน้าทีเ่ตม็จ านวนนัน้  
ทัง้ที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตัง้ใจหรอืความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบตัิ
หน้าที่ นอกจากนัน้ ยังมีการน าหลกัเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บงัคบั  
ใหเ้จา้หน้าทีต่้องร่วมรบัผดิในการกระท าของเจา้หน้าทีผู่อ้ื่นดว้ย ซึ่งระบบนัน้มุ่งหมายแต่
จะได้เงนิครบโดยไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมตี่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบัน่ทอนก าลังขวัญในการท างานของ
เจา้หน้าทีด่ว้ย จนบางครัง้กลายเป็นปัญหาในการบรหิารเพราะเจา้หน้าทีไ่ม่กล้าตดัสนิใจ
ด าเนินงานเท่าทีค่วร เพราะเกรงความรบัผดิชอบที่จะเกดิแก่ตน อนึ่ง การใหคุ้ณให้โทษ
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ยงัมีวธิกีารในการบรหิารงานบุคคล 
และการด าเนินการทางวนิัยก ากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อนัเป็นหลกัประกันมิให้เจ้าหน้าที ่
ท าการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว  ดงันัน้ จงึสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรบัผิด 
ทางละเมดิในการปฏิบตัิงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพื่อการเฉพาะตัว 
หรอืจงใจใหเ้กดิความเสยีหายหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงเท่านัน้ และใหแ้บ่งแยก
ความรบัผิดของแต่ละคนมิให้น าหลกัลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ  ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดความ 
เป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 
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๕๔๑ 

ประกาศกระทรวงการคลงั 

เรื่อง หลกัเกณฑก์ารชดใชค้่าสนิไหมทดแทน 

กรณีเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอก 

   
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรยกเลกิประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง หลกัเกณฑ์การชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทนกรณีเจา้หน้าที่ของรฐักระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอก ฉบบัลงวนัที ่๒๗ 
กนัยายน ๒๕๔๕ และเพื่อเป็นการลดขัน้ตอนวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ารพจิารณาชดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรฐักระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกด าเนินการไปด้วยความ
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

อาศยัอ านาจตามความในข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบตัเิกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กระทรวงการคลงัจงึยกเลกิประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง หลกัเกณฑ์การชดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนกรณีเจา้หน้าที่ของรฐักระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอก ฉบบัลงวนัที่ ๒๗ กนัยายน 
๒๕๔๕ และใหใ้ชข้อ้ความตามประกาศนี้แทน 

 

ขอ้ ๑  ในประกาศนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการ 
ส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

“ผู้เสยีหาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคล ที่ได้รบัความเสยีหาย
จากการกระท าละเมดิของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 

ขอ้ ๒  ในกรณีทีผู่เ้สยีหาย ทายาท หรอืผูจ้ดัการมรดกของผูเ้สยีหาย แล้วแต่กรณี 
ยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั ้น 
ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิดต่อผู้เสียหาย เมื่อหน่วยงานของรฐัผู้รบั 
ค าขอได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในหมวด ๒ แห่งระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว  
หากเห็นว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรฐัต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  
การชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใด ให้หน่วยงานของรฐัพิจารณา
ก าหนดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรพัย์สิน แก่ร่างกาย 
หรอืชวีติ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดตามขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๔ แลว้แต่กรณี 
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๕๔๒ 

ขอ้ ๓  ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายหรอืสูญหายแก่ทรพัย์สนิ ถ้าเป็น
ความเสยีหายเกิดแก่เงนิ ให้ใชเ้ป็นเงนิตามจ านวนความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ถ้าเป็นความ
เสียหายเกิดแก่ทรพัย์สินอื่น ให้ใช้ราคาสุทธหิลงัหกัค่าเสื่อมราคาแล้ว หรือใช้ค่าซ่อม
เพื่อให้ทรพัย์สินนัน้กลบัคนืสู่สภาพเดิม โดยมหีลกัฐาน เช่น ภาพถ่ายของทรพัย์สินที่
เสยีหาย ค่าซ่อมตามใบเสรจ็รบัเงนิของบรษิทั หา้งหรอืรา้นทีท่ าการซ่อม และใบก ากบัภาษ ี 
เป็นตน้ 

ใหค้ณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิมหีน้าทีใ่นการพจิารณา
ก าหนดจ านวนเงนิค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรอืสูญหายแก่ทรพัย์สินตาม
วรรคหนึ่ง ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แล้วน าเสนอให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐั 

ผูแ้ต่งตัง้พจิารณาสัง่การต่อไป 

การค านวณค่าเสื่อมราคาทรพัย์สนิเพื่อใหไ้ดร้าคาทรพัย์สนิสุทธติามวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาทรพัย์สนิทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด
ในการเรยีกใหผู้ต้อ้งรบัผดิทางละเมดิชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ทางราชการ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๔  ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายแก่ร่างกายหรอืชวีติ ไดแ้ก่ 
(๑) ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสยีหายต้องเสยีไปเป็นค่ารกัษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่าย

จรงิตามความจ าเป็น ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อผู้เสยีหายหนึ่งราย โดยมใีบเสรจ็รบัเงิน
ของสถานพยาบาลมาแสดงเป็นหลกัฐาน 

(๒) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาไดใ้นระหว่างเจบ็ป่วย 

ก. กรณีผูเ้สยีหายทีม่รีายไดไ้ม่แน่นอนหรอืไม่มรีายไดป้ระจ า หากระหว่าง
เจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การท ามาหาได้ไป ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่
ผูเ้สยีหายไม่สามารถไปท างานได ้โดยค านวณตามอตัราค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนัตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  ตามเขตจังหวัดซึ่ ง เป็นภูมิ ล าเนาของผู้ เสียหาย  
ณ วนัที่ได้รบัความเสยีหาย ไม่เกินวนัละ ๓๐๐ บาท ตามจ านวนวนัที่แพทย์มีหนังสือ
รบัรองใหห้ยุดรกัษาตวั แต่ไม่เกนิ ๖๐ วนั ต่อผูเ้สยีหายหนึ่งราย 

ข. กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ประจ า หากระหว่างเจ็บป่วยไม่สามารถไป
ท างานได้และไม่ได้รบัค่าจ้างหรอืค่าตอบแทนจากนายจ้าง ให้ชดใช้ความเสยีหายตาม
ช่วงเวลาที่ผู้ เสียหายไม่สามารถไปท างานได้  โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่ได้รับความเสียหาย  
ไม่เกนิเดอืนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามจ านวนวนัทีแ่พทย์รบัรองให้หยุดรกัษาตวั แต่ไม่เกิน  
๒ เดอืน ต่อผูเ้สยีหายหนึ่งราย 
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๕๔๓ 

(๓) ค่าชดเชยแทนการสูญเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานของ
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ 
ว่าผูเ้สยีหายทีต่อ้งสญูเสยีอวยัวะไปนัน้ตกเป็นผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ ใหช้ดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนตามความส าคญัของอวยัวะทีส่ญูเสยีไป โดยใหพ้จิารณาว่าอวยัวะทีส่ญูเสยีไปนัน้
ท าให้เป็นอุปสรรคหรอืเสยีความสามารถในการท างานหรอืในการประกอบวชิาชพีหรอื  

ในการด ารงชพีมากน้อยเพยีงใด การพิจารณาว่าอวยัวะส่วนใดมีความส าคญัมากน้อย
เพียงใด ให้เทียบเคียงกับกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและอัตราใน 
การจ่ายเงนิสงเคราะห์ และก าหนดลกัษณะของความพกิารทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็น
อุปสรรคส าคญัยิ่งในการประกอบอาชีพหรอืในการด ารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกตาม
พระราชบญัญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตัิงาน 
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม แต่ทัง้นี้  
ใหจ้่ายไดไ้ม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อผูเ้สยีหายหนึ่งราย 

(๔) ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการจัดการศพตามประเพณี 
ทางศาสนาหรือประเพณีแห่งท้องถิ่น ให้ชดใช้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
ต่อผูเ้สยีหายทีเ่สยีชวีติหนึ่งราย 

(๕) ค่าขาดไรอุ้ปการะ ใหพ้จิารณาว่าทายาทของผูเ้สยีหายทีถ่งึแก่ความตายนัน้
ตอ้งเป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัการอุปการะเลีย้งดจูากผูต้ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์โดยจ่ายใหท้ายาทคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อผูเ้สยีหายทีเ่สยีชวีติหนึ่งราย 

 

ข้อ ๕  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จะต้องให้หัวหน้า
หน่วยงานของรฐัเจ้าของงบประมาณที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นผู้พิ จารณา 
ให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี้ การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบใหก้ระท าภายใน ๑๕ วนั นับแต่
วนัทีไ่ดร้บัรายงานผลการสอบสวน 

 

ขอ้ ๖  ให้หน่วยงานของรฐัที่ได้รบัค าขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแจ้งผล 
การพจิารณาวนิิจฉยัแก่ผูย้ ื่นค าขอทราบโดยเรว็ 

กรณีเป็นทีพ่อใจของผูย้ื่นค าขอใหด้ าเนินการตามขอ้ ๗ ต่อไป 

กรณีผู้ยื่นค าขอยงัไม่พอใจในผลการวนิิจฉัย ผู้ยื่นค าขอมสีทิธิฟ้องคดตี่อศาล
ยุตธิรรมหรอืศาลปกครอง ทีม่อี านาจพจิารณาคดภีายใน ๙๐ วนั นับตัง้แต่วนัทีผู่ย้ ื่นค าขอ
ไดร้บัแจง้ผลการวนิิจฉยั 
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๕๔๔ 

ขอ้ ๗  การเบกิจ่ายเงนิเพื่อชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูย้ ื่นค าขอ ใหก้ระท า
ภายใน ๗ วนั นับแต่วนัทีผู่ย้ ื่นค าขอตอบรบัผลการวนิิจฉยัตามขอ้ ๖ 

 

ขอ้ ๘  ค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กนิกว่าจ านวนทีก่ าหนดตามขอ้ ๓ และขอ้ ๔ หรอื
ค่าสนิไหมทดแทนกรณีอื่น อนัพงึมนีอกเหนือจากประกาศนี้ ให้หน่วยงานของรฐัขอท า
ความตกลงกบักระทรวงการคลงัเป็นรายกรณี 

 

ข้อ  ๙ ๑๗  ป ระก าศนี้ ให้ มี ผ ล ใช้ บั งคับ ตั ้ง แ ต่ วัน ถั ด จ ากป ระก าศ ใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สุภา  ปิยะจติต ิ

รองปลดักระทรวงการคลงั 

หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นรายจ่ายและหนี้สนิ 

 

๑๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพเิศษ ๑๒๖ ง/หน้า ๕/๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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๕๔๕ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น และกฎหมายดงักล่าวมีหลกัการเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมดิของ
เจ้าหน้าที่  ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ่งที่ 
ทางราชการถือปฏิบัติในปัจจุบัน โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ออกเป็นเหตุทีเ่น่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละทีไ่ม่ใช่การปฏบิตัหิน้าที่ โดยเมื่อมคีวาม
เสียหายเนื่ องมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั ้น  หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้
ค่าเสยีหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่ของรฐัจะรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายต่อหน่วยงานของรฐั
เพยีงใดนัน้ ใหไ้ปไล่เบี้ยต่อไปในภายหลงั โดยจะยดึหลกัว่าจะเรยีกเอาแก่เจา้หน้าทีข่อง
รฐัเฉพาะกรณีความเสยีหายนัน้เกดิขึน้โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงเท่านัน้ 
นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าหน้าที่ของรฐั
สามารถผ่อนช าระค่าสนิไหมทดแทนได้โดยค านึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครวัและความ
รบัผดิชอบ และพฤตกิารณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย ส าหรบัความเสยีหายที่เกดิจากการที่
ไม่ใช่การปฏบิตัหิน้าที่ เจ้าหน้าทีข่องรฐัจะต้องถูกฟ้องและชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเป็น
การส่วนตวัโดยไม่เกี่ยวกบัทางราชการ สมควรวางระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏบิตัิ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าห น้าที่ ให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรฐัมนตรจีงึมมีติ
ใหว้างระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

ขอ้ ๒๑๘  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

 

๑๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนพเิศษ ๓๙ ง/หน้า ๑/๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 
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๕๔๖ 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง  ซึ่งออกตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ที่ นว ๑๕๕/๒๕๐๓  
ลงวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๐๓ 

(๒) หนังสอืกระทรวงการคลงั ที ่๑๓๕๘๒, ๑๓๕๘๓ (บคร)./๒๕๐๔ ลงวนัที ่๒๔ 
เมษายน ๒๕๐๔ 

(๓) หนังสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๐๙ 

(๔) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๑๖ 

(๕) หนังสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวนัที ่๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๒๕ 

(๖) หนังสอืกระทรวงการคลงั ที่ กค ๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวนัที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๒๘ 

(๗) หนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวนัที ่๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ 

(๘) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๓๐ 

(๙) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๓๐ 

(๑๐) หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๓๐ 

(๑๑) หนังสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวนัที ่๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๑ 

(๑๒) หนังสอืกระทรวงการคลงั ที่ กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวนัที่ ๒๐ ธนัวาคม 
๒๕๓๑ 

บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมติคณะรฐัมนตรอีื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 
ในระเบยีบนี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด บรรดาซึง่ไดร้บั
แต่งตัง้หรอืถูกสัง่ใหป้ฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 
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๕๔๗ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิด 

ทางละเมดิ 

“ผูแ้ต่งตัง้” หมายความว่า ผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการขึน้เพื่อปฏบิตัติามระเบยีบนี้ 
“ความเสยีหาย” หมายความว่า ความเสยีหายที่เกดิจากการละเมดิอย่างใด ๆ 

แต่ไม่รวมถงึการออกค าสัง่หรอืกฎ 

 

ขอ้ ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

กรณีเจา้หน้าทีก่ระท าละเมดิต่อหน่วยงานของรฐั 

   
 

ขอ้ ๖  ในหมวดนี้ 
“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั
ตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

 

ขอ้ ๗  เมื่อเกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐั ใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งแจง้
ต่อผู้บงัคบับญัชาโดยไม่ชกัช้า และให้มกีารรายงานตามล าดบัชัน้ถึงหวัหน้าหน่วยงาน
ของรฐัแห่งนัน้ 

 

ขอ้ ๘  เมื่อเกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัแห่งใด และหวัหน้าหน่วยงาน
ของรฐัแห่งนัน้มเีหตุอนัควรเชื่อว่าเกดิจากการกระท าของเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั
แห่งนัน้ ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐัดงักล่าวแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความ
รบัผดิทางละเมดิขึน้คณะหนึ่ง โดยไม่ชกัช้า เพื่อพจิารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกบัผูต้้อง
รบัผดิและจ านวนค่าสนิไหมทดแทนทีผู่น้ัน้ตอ้งชดใช ้

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้มีจ านวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตัง้จาก
เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้หรอืหน่วยงานของรฐัอื่นตามทีเ่หน็สมควร 

กระทรวงการคลงัอาจประกาศก าหนดว่าในกรณีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้มีมูลค่า
ความเสยีหายตัง้แตจ่ านวนเทา่ใด จะใหม้ผีูแ้ทนของหน่วยงานของรฐัหน่วยงานใดเขา้รว่ม
เป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้
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๕๔๘ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการ ให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของ
คณะกรรมการไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๙  ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรฐัแห่งหนึ่งท าให้เกิดความเสยีหายแก่
หน่วยงานของรฐัอกีแห่งหนึ่ง ใหเ้จา้หน้าทีผู่ท้ าใหเ้กดิความเสยีหายแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
และใหม้กีารรายงานตามล าดบัชัน้จนถงึหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีต่นสงักดั เวน้แต่ 

(๑) ถา้เจา้หน้าทีผู่ท้ าใหเ้กดิความเสยีหายเป็นรฐัมนตร ีใหแ้จง้ต่อนายกรฐัมนตร ี

(๒) ถา้เจา้หน้าทีผู่้ท าใหเ้กดิความเสยีหายเป็นกรรมการทีต่ัง้ขึน้เพื่อปฏบิตังิาน
ในหน่วยงานของรฐัแห่งใด ใหแ้จง้ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ 

(๓) ถา้เจา้หน้าทีผู่ท้ าใหเ้กดิความเสยีหายเป็นผูซ้ึ่งไม่ไดส้งักดัหน่วยงานของรฐั
แห่งใด ใหแ้จง้ต่อกระทรวงการคลงั 

(๔) ถ้าเจา้หน้าทีผู่้ท าใหเ้กดิความเสยีหายเป็นผูซ้ึ่งไม่มผีู้บงัคบับญัชาและมใิช่
ผู้ปฏิบัติงานในราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าที่ ให้แจง้ต่อผู้มอี านาจก ากบัดูแล ผูแ้ต่งตัง้ตน หรอืผูซ้ึ่งสัง่ให้ตนปฏบิตัิงาน
ใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีความเสยีหายเกดิขึ้นตามขอ้ ๙ ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐัที่
ไดร้บัความเสยีหายและหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดัหรอืผูซ้ึง่ระเบยีบนี้
ก าหนดให้เป็นผู้รบัแจ้งตามขอ้ ๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แล้วแต่กรณี มอี านาจร่วมกัน
แต่งตัง้คณะกรรมการ 

 

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐัมากกว่าหนึ่งแห่ง  
และหรอืความเสยีหายเกดิจากผลการกระท าของเจา้หน้าทีห่ลายหน่วยงาน ใหผู้ม้อี านาจ
แต่งตัง้คณะกรรมการตามข้อ ๘ หรอืข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกัน
แต่งตัง้คณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๑๒๑๙  ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือ 

ขอ้ ๑๑ แต่งตัง้คณะกรรมการหรอืเหน็ว่าไม่มเีหตุทีจ่ะแต่งตัง้คณะกรรมการ ใหผู้ม้อี านาจ
แต่งตัง้คณะกรรมการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมการ

 

๑๙ ขอ้ ๑๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๕๔๙ 

ปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจแต่งตัง้นัน้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งตัง้หรือ 

ไม่แต่งตัง้คณะกรรมการ หากการนัน้ไม่ถูกตอ้งใหส้ัง่แกไ้ขใหม่ใหถู้กตอ้ง 

ถา้ผูม้อี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการตามขอ้ ๘ ขอ้ ๑๐ หรอืขอ้ ๑๑ ไม่แก้ไขใหม่
ใหถู้กตอ้งตามค าสัง่ในวรรคหนึ่งภายในเวลาอนัสมควร ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูก้ ากบัดแูล
หรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ มีอ านาจแต่งตัง้
คณะกรรมการหรอืเปลีย่นแปลงกรรมการแทนผูม้อี านาจแตง่ตัง้นัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร๒๐ 

 

ขอ้ ๑๒/๑๒๑  ในกรณีที่มีเหตุอนัควรเชื่อได้ว่าหวัหน้าหน่วยงานของรัฐกระท า 
ให้เกิดความเสียหายหรือมีส่วนกระท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูก้ ากบัดแูลหรอืควบคุมการปฏบิตังิานของหวัหน้าหน่วยงานของรฐั
มอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ 

 

ข้อ ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึน้
ท าหน้าทีแ่ทน 

มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัมตทิีป่ระชุม อาจท า
ความเหน็แยง้มตทิีป่ระชุมรวมไวใ้นความเหน็ของคณะกรรมการได ้

 

ข้อ ๑๔  ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานทัง้ปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และ
ตรวจสอบเอกสาร วตัถุ หรอืสถานที ่

กระทรวงการคลงัอาจก าหนดแนวทางการสอบขอ้เท็จจรงิ การท าบนัทึกและ
การรายงานผล เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัเิป็นการทัว่ไปได ้

 

ขอ้ ๑๕  คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรอืผู้เสยีหาย 
ได้ชี้แจงขอ้เท็จจรงิและโต้แย้งแสดงพยานหลกัฐานของตนอย่างเพยีงพอและเป็นธรรม 

 

 

๒๐ ข้อ ๑๒ วรรคสอง เพิ่มโดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๑ ข้อ ๑๒/๑ เพิม่โดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๕๕๐ 

ขอ้ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการพจิารณาเสรจ็แล้วให้เสนอความเห็นไปยงัผู้แต่งตัง้ 
ถ้าผู้แต่งตัง้ขอใหท้บทวนหรอืสอบสวนเพิม่เตมิ ให้คณะกรรมการรบีด าเนินการให้เสรจ็สิ้น 
ภายในเวลาทีผู่แ้ต่งตัง้ก าหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายทีแ่จง้ชดั และตอ้ง
มพียานหลกัฐานทีส่นบัสนุนประกอบดว้ย 

ความเหน็ของคณะกรรมการไม่ผกูมดัผูแ้ต่งตัง้หรอืรฐัทีจ่ะมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่น  
 

ขอ้ ๑๗  เมื่อผูแ้ต่งตัง้ไดร้บัผลการพจิารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วนิิจฉัย
สัง่การว่ามผีูร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด แต่ยงัมติอ้งแจง้
การสัง่การใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

ใหผู้แ้ต่งตัง้ส่งส านวนภายในเจด็วนันับแต่วนัวนิิจฉัยสัง่การใหก้ระทรวงการคลงั
เพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลงัประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงาน 
ใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ 

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอ านาจตรวจสอบ
พยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลกัฐานหรือ 
มาใหถ้อ้ยค าเพื่อประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิอกีกไ็ด ้

ในระหว่างการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ใหผู้แ้ต่งตัง้สัง่การให้ตระเตรยีม
เรื่องใหพ้รอ้มส าหรบัการออกค าสัง่ให้เจา้หน้าทีช่ าระค่าสนิไหมทดแทน หรอืด าเนินการ
ฟ้องคดเีพื่อมใิหข้าดอายุความสองปีนับจากวนัทีผู่แ้ต่งตัง้วนิิจฉยัสัง่การ 

ใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนอายุความสองปีสิน้สุดไม่น้อยกว่า
หกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ให้ผู้แต่งตัง้มีค าสัง่ตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทราบ เว้นแต่ใน
กรณีหน่วยงานของรัฐนั ้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่จ ัดตั ้งขึ้นโดย
พระราชบญัญัติหรอืพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าด้วย
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ ใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนอายุ
ความสองปีสิน้สุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถา้กระทรวงการคลงัไม่แจง้ผลการตรวจสอบใหท้ราบ
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหผู้แ้ต่งตัง้มคี าสัง่ตามทีเ่หน็สมควรและแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบ 

 

ข้อ ๑๘  เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตัง้มีค าสัง่ตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลงัและแจง้ค าสัง่นัน้ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทราบ รวมทัง้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจที่จ ัดตัง้ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หรือ
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๕๕๑ 

หน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
ใหผู้แ้ต่งตัง้ของหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้สัง่การไปตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั 

เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่ งสัง่การตามความเห็นของ
กระทรวงการคลงัแลว้ ใหผู้แ้ต่งตัง้ด าเนินการเพื่อออกค าสัง่ใหผู้ต้อ้งรบัผดิช าระค่าสนิไหม
ทดแทนหรอืฟ้องคดตี่อศาลอย่าใหข้าดอายุความ 

ในกรณีที่ปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลงัว่ามผีู้ใดต้องรบัผิดชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทนเพิม่ขึน้หรอืต่างไปจากส านวนทีผู่แ้ตง่ตัง้ส่งใหต้รวจสอบ หากยงัไม่เคย
มกีารสอบผู้นัน้ในฐานะผู้ต้องรบัผดิมาก่อน ให้ผูแ้ต่งตัง้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการท าการ
สอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิผูน้ัน้เพื่อประกอบการวนิิจฉัยสัง่การ ถา้ผลของค าวนิิจฉัยของ
ผู้แต่งตัง้ตรงกับความเห็นของกระทรวงการคลงั ให้ผู้แต่งตัง้สัง่การให้ผู้นัน้รบัผดิแล้ว
รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบ ถ้าผลของค าวินิจฉัยของผู้แต่งตัง้ต่างไปจาก
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตัง้รายงานกระทรวงการคลังพิจารณาให้
ความเห็นอีกครัง้หนึ่ง  ทัง้นี้ ให้น าความในขอ้ ๑๗ วรรคสีแ่ละวรรคหา้ มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม๒๒ 

ขอ้ ๑๙  การแจง้ค าสัง่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบตามขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ ใหแ้จง้ดว้ย
ว่าผูน้ัน้มสีทิธริอ้งทุกข์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์และฟ้องคดตี่อศาลไดพ้รอ้มกบั
แจง้ก าหนดอายุความรอ้งทุกขแ์ละอายุความฟ้องคดตี่อศาลใหท้ราบดว้ย 

 

ข้อ ๒๐  ในกรณีร่วมกันแต่งตัง้คณะกรรมการตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑  
ให้ผู้แต่งตัง้ร่วมร่วมกนัวนิิจฉัยสัง่การ และเสนอความเห็นทัง้หมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกัน
หรือไม่ ไปยงักระทรวงการคลัง และเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว  
ถ้าผลในชัน้ที่สุดผู้แต่งตัง้ร่วมยงัมคีวามเห็นตามข้อ ๑๘ แตกต่างกนัจนหาขอ้ยุติไม่ได ้ 
กใ็หเ้สนอเรื่องใหค้ณะรฐัมนตรวีนิิจฉยัชีข้าด 

 

ขอ้ ๒๑  ในการพจิารณาของกระทรวงการคลงั ให้ม ี“คณะกรรมการพจิารณา
ความรบัผดิทางแพ่ง” เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ต่อกระทรวงการคลงั 

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบดว้ยอธบิดกีรมบญัชกีลางเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  

 

๒๒ ข้อ ๑๘ วรรคสาม เพิ่มโดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบัติ
เกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๕๕๒ 

ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนกระทรวงการคลังตามจ านวนที่จ าเป็น  
ซึง่ปลดักระทรวงการคลงัแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาความรบัผดิทางแพ่งอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีม่อบหมายได ้

ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความรบัผดิทางแพ่งให้น าความใน 

ขอ้ ๑๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๒  ในกรณีทีค่วามเสยีหายเกดิแก่เงนิ ใหใ้ชเ้ป็นเงนิแต่เพยีงอย่างเดยีว 

 

ขอ้ ๒๓  ในกรณีที่ความเสยีหายมไิด้เกิดแก่เงนิ จะด าเนินการดงัต่อไปนี้แทน
การช าระเงนิกไ็ด ้

(๑) ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และ
ลกัษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายและใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับ
ทรพัย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยท าสญัญายินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

(๒) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยท า
สญัญาว่าจะจดัการใหท้รพัยส์นิคงสภาพเหมอืนเดมิภายในเวลาไม่เกนิหกเดอืน 

(๓) การชดใช้เป็นทรพัย์สนิหรอืการซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัย์สินที่แตกต่าง 

ไปจาก (๑) หรอื (๒) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน 

การชดใช้ค่าเสยีหายเป็นทรพัย์สนิหรือการซ่อมแซมหรอืบูรณะทรพัย์สนิตาม
วรรคหนึ่ง ให้มีการตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการหรือของ
หน่วยงานของรฐันัน้ ๆ 

การท าสญัญาตามวรรคหนึ่งต้องจดัให้มผีู้ค ้าประกนั และในกรณีที่เห็นสมควร 
จะใหว้างหลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้

 

ข้อ ๒๔  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดตาย ให้รีบด าเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยอนุโลมเพื่อให้ได้ขอ้ยุติโดยเรว็และระมดัระวงัอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที ่
ผูแ้ต่งตัง้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรฐั ให้ส่ง
เรื่องให้พนักงานอยัการเพื่อฟ้องผู้จ ัดการมรดกหรอืทายาทต่อไป ในกรณีของผู้แต่งตัง้
ร่วมถ้ามีความเห็นแตกต่างกันให้ด าเนินการไปพลางก่อนตามความเห็นของผู้แต่งตัง้
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย และถ้าต่อมามีข้อยุติเป็นประการใดให้แก้ไข
เปลีย่นแปลงการด าเนินการไปตามนัน้ 
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๕๕๓ 

ข้อ ๒๕  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดและขอผ่อนช าระค่าสินไหมทดแทน  
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขัน้ตอนใด ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก าหนดจ านวนเงินที่ 
ขอผ่อนช าระนัน้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการด ารงชพีตาม
ฐานานุรูปของเจา้หน้าที ่ความรบัผดิชอบทีบุ่คคลนัน้มอียู่ตามกฎหมายหรอืศลีธรรมอนัด ี
และพฤตกิารณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย 

ในการใหผ้่อนช าระ ต้องจดัใหม้ผีู้ค ้าประกนั และในกรณีทีเ่หน็สมควรจะใหว้าง
หลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้

 

ข้อ ๒๖  กระทรวงการคลังอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 

ค ้าประกนั การวางหลกัประกนั หนังสอืผ่อนช าระ และสญัญาค ้าประกนักไ็ด ้

 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ให้หน่วยงานของรฐัที่เสียหายพิจารณาผ่อนผนัตาม
ความเหมาะสมตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนดและตอ้งไม่ด าเนินคดลีม้ละลาย
แก่ผูน้ัน้ แต่ถ้าการที่ไม่สามารถช าระหนี้ไดน้ัน้เกดิจากการประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรงของ
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงเพื่อให้
หน่วยงานของรฐัไม่ได้รบัช าระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายส่งเรื่องให้
พนักงานอยัการด าเนินคดลีม้ละลาย 

 

ขอ้ ๒๘  การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขัน้ตอนใดต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัก่อน เว้นแต่กระทรวงการคลงัจะประกาศก าหนด
เป็นอย่างอื่น 

 

ขอ้ ๒๙  ในกรณีตามขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ หรอืขอ้ ๒๘ ถ้าเกีย่วกบัหน่วยงานของรฐั
ที่ เป็ น ราชการส่วนท้องถิ่ น  รัฐวิสาหกิจที่ จ ัดตั ้งขึ้น โดยพระราชบัญญั ติห รือ 

พระราชกฤษฎีกา หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าที ่การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบส าหรบัหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ 
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๕๕๔ 

หมวด ๒ 

กรณีเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอก 

   
 

ขอ้ ๓๐  ในหมวดนี้ 
“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการ 

ส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

 

ข้อ ๓๑  ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก  
ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นัน้เห็นว่าความเสยีหายเกิดขึ้นเนื่องในการที่ตนได้กระท าในการปฏิบตัิ
หน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั ้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า  และให้มีการรายงาน
ตามล าดบัชัน้ถงึหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ แต่ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีเ่ป็นรฐัมนตรหีรอื
กรรมการที่ตัง้ขึน้เพื่อปฏบิตัิงานในหน่วยงานของรฐัหรอืผู้ซึ่งไม่สงักดัหน่วยงานของรฐั
แห่งใดหรอืผูซ้ึ่งไม่มผีูบ้งัคบับญัชา ใหด้ าเนินการตามขอ้ ๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) และใหน้ า 
ขอ้ ๘ ถงึขอ้ ๒๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๓๒  ในกรณีที่ผู้เสยีหายยื่นค าขอใหห้น่วยงานของรฐัชดใชค้่าสนิไหมทดแทน  
ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดั หรอืกระทรวงการคลงั ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีม่ไิด้
สงักดัหน่วยงานใด หรอืหน่วยงานของรฐัแห่งใดแห่งหนึ่ง ในกรณีทีค่วามเสยีหายเกดิจาก
ผลการกระท าของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน รบัค าขอนัน้และด าเนินการตามระเบยีบนี้
โดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค าขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รบัค าขอรบีส่งเรื่อง 
ไปยงัหน่วยงานของรฐัทีเ่ห็นว่าเป็นหน่วยงานของรฐัทีจ่ะต้องรบัผดิชอบพจิารณาต่อไป
และให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ กรณีดงักล่าวนี้ให้ถือว่าหน่วยงานของรฐัได้รบัค าขอให้
ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอทีส่่งมานัน้ 

 

ขอ้ ๓๓  เมื่อไดร้บัค าขอตามขอ้ ๓๒ และหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บัค าขอไวเ้หน็ว่า 
เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัตน ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 
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๕๕๕ 

ขอ้ ๓๔  ในกรณีที่ต้องชดใชค้่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ให้หน่วยงาน
ของรฐัทีต่อ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนปฏบิตัติามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ให้คดิดอกเบี้ยตามอตัราดอกเบี้ยผดินัดนับแต่วนักระท าละเมดิในจ านวนเงนิที่
ตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูย้ ื่นค าขอจนถงึวนัช าระค่าสนิไหมทดแทน 

 

ข้อ ๓๕  ในกรณีที่ผู้ เสียหายฟ้องคดีต่ อศาล  ให้ผู้มีอ านาจแต่ งตั ้งตั ้ง
คณะกรรมการโดยไม่ชกัช้า เว้นแต่จะไดม้กีารตัง้คณะกรรมการดงักล่าวไว้แล้ว และให้
ประสานงานกบัส านักงานอยัการสูงสุดเพื่อเตรยีมการต่อสูค้ดตี่อไป พรอ้มทัง้รายงานให้
กระทรวงการคลงัทราบและปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัค าแนะน าจากกระทรวงการคลงั 

 

ขอ้ ๓๖  ถ้าผูแ้ต่งตัง้เห็นว่าความเสยีหายเกดิจากเจา้หน้าที่มไิด้กระท าในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่หรอืเมื่อไดฟั้งความเหน็ของคณะกรรมการหรอืไดร้บัทราบผลการพจิารณา
ของกระทรวงการคลงัแล้ว เห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท าในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่ใหเ้รยีกเจา้หน้าทีผู่น้ัน้เขา้มาเป็นคู่ความในคดดีว้ย 

 

ขอ้ ๓๗  ถ้าผลการพจิารณาของผูแ้ต่งตัง้ยุตเิป็นทีสุ่ดว่า ความเสยีหายเกดิจาก
เจา้หน้าทีไ่ดก้ระท าในการปฏบิตัหิน้าที่ จะต้องไม่มกีารเรยีกเจา้หน้าทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความ
ในคด ีแต่ถ้าผูเ้สยีหายไดฟ้้องเจ้าหน้าทีต่่อศาลก่อนแล้วหรอืมกีารเรยีกเจ้าหน้าทีเ่ขา้มา
เป็นคู่ความในคดกี่อนแล้ว ใหผู้แ้ต่งตัง้แจง้ผลการพจิารณาใหพ้นักงานอยัการเพื่อแถลง
ต่อศาล เพื่อใหเ้จา้หน้าทีม่โีอกาสพน้จากการเป็นคู่ความในคดี และขอใหพ้นักงานอยัการ
ช่วยเหลอืทางคดแีก่เจา้หน้าทีใ่นระหว่างนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๓๘  ในกรณีหน่วยงานของรฐัต้องรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นัน้ ความรบัผดิของเจ้าหน้าที่จะมหีรอืไม่ 
และเพยีงใด เป็นกรณีทีห่น่วยงานของรฐัจะพจิารณาไล่เบี้ยเอาจากเจา้หน้าทีใ่นภายหลงั 
ซึง่คณะกรรมการ ผูแ้ต่งตัง้ และกระทรวงการคลงั แลว้แต่กรณี ตอ้งพจิารณาดว้ยว่าจะมี
การไล่เบี้ยหรือไม่ หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด และให้น าข้อ ๒๒ ถึงข้อ ๒๙ มาใช้
บงัคบักบัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนทีห่น่วยงานของรฐัไดใ้ชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหาย โดยอนุโลม 
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๕๕๖ 

 

พระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

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

เป็นปีที ่๕๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีส่มควรมกีฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนั 
นับแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓๒  วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนดในพระราชบญัญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบตัิราชการ 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๖๐ ก/หน้า ๑/๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 
๒ แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว  

พ.ศ. ๒๔๗๘ จะไม่มมีาตราใดบญัญตัใิหน้ายทะเบยีนเพกิถอนทะเบยีนสมรสที่ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายได้ 
ก็ตาม แต่การรบัจดทะเบยีนสมรสเกดิขึน้โดยส าคญัผดิในการพจิารณาส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
นายทะเบยีนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวย่อมมอี านาจเพกิถอนทะเบียนสมรสได้
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑/๒๕๕๖) 

ก าหนดเวลาน าส่งเงนิสมทบตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มใิช่ระยะเวลา
ที่ เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองหรือการด าเนินการที่ เกี่ ยวเนื่ อง จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๕๗ 

 

ทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ป ระกันความเป็นธรรมหรือ 
มมีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในพระราชบญัญตันิี้ 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒) 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่อาจอาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๖  
ประกอบกับมาตรา ๓ ออกประกาศส านักงานประกันสังคมเพื่อขยายหรือเลื่ อนการก าหนดเวลา 
การน าส่งเงนิสมทบตามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคมฯ ได้ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัิราชการ
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๘/๒๕๕๕) 

กระบวนการสอบสวนความผิดทางวินัยซึ่งถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาทางปกครอง 
เพื่ อน าไปสู่การออกค าสัง่ลงโทษทางวินัยซึ่ งเป็นค าสัง่ทางปกครอง จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ด้วย (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง  
: เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๕/๒๕๔๗) 

หากข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งใดมิได้ก าหนดให้สิทธิแก่  
ผู้ถูกสอบสวนในการน าทนายความหรอืที่ปรกึษาเข้ามาในการสอบสวน ย่อมถือได้ว่ามหีลกัประกัน 
ความเป็นธรรมต ่ากว่าหลกัเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ ที่ให้สิทธิแก่คู่กรณีที่จะน าทนายความ 
หรอืที่ปรกึษาเขา้มาในการพจิารณาทางปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๖๕/๒๕๔๗ โปรดดู ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๓๘๙/๒๕๔๔ เพิม่) 

การเพกิถอนใบอนุญาตให้ดดัแปลงอาคารซึ่งเป็นการอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ควบคู่กับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  นั ้น  
เมื่อพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ไว ้
โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่ต้องน าบทบญัญัตใินพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ มาใช้บงัคบั
แก่กรณีดงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙๔/๒๕๔๕) 

เมื่อพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้ให้อ านาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการออกค าสัง่แก้ไขการประกอบกจิการโรงงานที่ได้รบัอนุญาตหรอืสัง่เพกิถอนใบอนุญาตในกรณีที่
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการอนุญาตเปลี่ยนแปลงไป ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมย่อมอาศัยอ านาจตาม 
มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญัตวิธิปีฏิบตัิราชการทางปกครองฯ ออกค าสัง่ดงักล่าวได ้
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๒/๒๕๔๓) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไว้ การเพิกถอนจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนค าสัง่ 
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แม้ว่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานจะได้ออกก่อนที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  จะมีผลใช้บังคับก็ตาม 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๙/๒๕๔๑) 
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๕๕๘ 

 

ความในวรรคหนึ่งมใิหใ้ช้บงัคบักับขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโต้แยง้ที่
ก าหนดในกฎหมาย๓ 

 

มาตรา ๔  พระราชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑)๔ รฐัสภาและคณะรฐัมนตร ี

(๒) องคก์รทีใ่ชอ้ านาจตามรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะ 

(๓) การพจิารณาของนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรใีนงานทางนโยบายโดยตรง 

(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการพจิารณาคด ีการบงัคบัคด ีและการวางทรพัย์ 

(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสัง่การตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎกีา 

(๖) การด าเนินงานเกีย่วกบันโยบายการต่างประเทศ 

(๗)๕ การด าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมัน่คงของราชอาณาจักร 
จากภยัคุกคามทัง้ภายนอกและภายในประเทศ 

 

๓ แมม้าตรา ๓ วรรคสอง จะบญัญตัขิ ัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโต้แยง้หากก าหนดไว้
ในกฎหมายอื่นแล้วก็ให้ใช้บังคับตามกฎหมายนั ้น  แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์ไวเ้ป็นการเฉพาะ ขัน้ตอนและระยะเวลา
อุทธรณ์จงึต้องเป็นไปตามบทบญัญตัดิงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๑/๒๕๖๐) 

โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติขัน้ตอนและระยะเวลา
อุทธรณ์เกี่ยวกบัค าสัง่ตามมาตรา ๔๕ ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว กรณีจึงไม่อาจน าขัน้ตอนและระยะเวลา
อุทธรณ์ตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้
บงัคบัได ้(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๓๖/๒๕๕๕) 

การอุทธรณ์ประเมนิอากรต้องบงัคบัตามพระราชบญัญตัศิุลกากร พระพุทธศกัราช ๒๔๖๙ 
ซึง่เป็นกฎหมายเฉพาะ จะน าบทบญัญตักิารอุทธรณ์ตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
มาใชบ้งัคบัไม่ได ้(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๖๔๓/๒๕๔๔) 

๔ การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มในโครงการหรอื
กจิการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืโครงการร่วมกบัเอกชนของคณะรฐัมนตรตีามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมฯ นัน้ ไม่อยู่ในบงัคบัของพระราชบญัญัตวิธิปีฏิบตัิราชการทาง
ปกครองฯ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๕๓๘/๒๕๔๑) 

๕ พระราชบญัญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะไม่น ามาใช้บงัคบักบัการด าเนินงาน 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๕๙ 

 

(๘) การด าเนินงานตามกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

(๙) การด าเนินกจิการขององคก์ารทางศาสนา 

การยกเวน้ไม่ให้น าบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้มาใชบ้งัคบัแก่การด าเนิน
กจิการใดหรอืกบัหน่วยงานใดนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 

มาตรา ๕  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“วิธีป ฏิ บัติ ราชก ารท างปกครอง ”๖ ห ม ายความว่ า  ก าร เต รีย มการ 

และการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสัง่ทางปกครองหรือกฎ และรวมถึง 
การด าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบญัญตันิี้ 

“การพจิารณาทางปกครอง”๗ หมายความว่า การเตรยีมการและการด าเนินการ
ของเจา้หน้าทีเ่พื่อจดัใหม้คี าสัง่ทางปกครอง 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๕) 
เกี่ยวกับราชการทหารเฉพาะในการป้องกันและรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม 
ทัง้ภายนอกและภายในประเทศ ส่วนการด าเนินงานอื่นทีอ่ยู่ในรปูของค าสัง่ทางปกครองและไม่เกีย่วขอ้ง
กบัการป้องกนัและรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคุกคามทัง้ภายนอกและภายในประเทศ 
ย่อมต้องอยู่ในบงัคบัของพระราชบญัญัตินี้  (ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๖/๒๕๔๘) 

๖ การบรหิารราชการแผ่นดินจะต้องมีความมัน่คง แน่นอน และด าเนินการให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานนัน้ ๆ เมื่อหน่วยงานของรฐัแสดงเจตนาเช่นใดแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปมา
ไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นและเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิด 
ความเสยีหายแก่บุคคลใดซึ่งกระท าการโดยสุจรติ หน่วยงานนัน้ก็จะต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายด้วย 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๑/๒๕๔๕) 

๗ ประกาศรบัสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารบัราชการ  เป็นเพียง
ขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการสอบแข่งขนั ยงัไม่มผีลเป็นการก่อตัง้สทิธิหรอืกระทบต่อสถานภาพของ
สทิธขิองผูส้มคัรรบัการสอบแขง่ขนัแต่อย่างใด จงึไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง แต่เป็นเพยีง “การพจิารณา
ทางปกครอง” โดยเป็นการเตรยีมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่จะน าไปสู่การจัดท าค าสัง่  
ทางปกครองในขัน้สุดทา้ย (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๖๙/๒๕๖๐) 

กระบวนการพจิารณาด้านจรยิธรรมและมคี าสัง่ของคณะกรรมการแพทยสภา เป็นการ
พจิารณาทางปกครองและเป็นค าสัง่ทางปกครอง เมื่อผูถู้กรอ้งเรยีนได้เสยีชวีติในระหว่างการสอบสวน
ขอ้เท็จจรงิก็ไม่อาจใช้สทิธิตามที่กฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองก าหนดไว้เพื่อปกป้อง
คุม้ครองสทิธิของตนเองได้เลย  ดงันัน้ การด าเนินกระบวนการพจิารณาทางปกครองต่อไปในกรณีนี้ 
จงึไม่อาจกระท าได ้(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๑/๒๕๔๙) 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๖๐ 

 

“ค าสัง่ทางปกครอง”๘ หมายความว่า 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๗) 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนความผดิทางวนิัยไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง เนื่องจาก

ยงัไม่มผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าที่ของผูถู้กสอบสวน กล่าวคอื เป็นเพยีงขัน้ตอนของ
การเตรยีมการของเจ้าหน้าที่เพื่อจดัให้มคี าสัง่ทางปกครอง (ค าสัง่ลงโทษทางวนิัย) ต่อไป (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๐/๒๕๔๒) 

๘ ค าสัง่ใหพ้นักงานส่วนต าบลไปปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนัน้หรอืองคก์าร
บริหารส่วนต าบลอื่นในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดเป็นการชัว่คราว  เป็นมาตรการภายใน 
ฝ่ายปกครองอนัเป็นนิตสิมัพนัธใ์นหน้าทีก่ารงาน มใิช่เป็นนิตสิมัพนัธพ์ืน้ฐานทีม่ผีลกระทบต่อสถานภาพ
สิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครองที่จะสามารถอุทธรณ์หรอืโต้แย้งภายในฝ่าย
ปกครองได ้(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๘๘/๒๕๖๒) 

การออกใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชวีติหรอืนายหน้าประกนัชวีติ และตวัแทนประกนั
วนิาศภยัหรอืนายหน้าประกนัวนิาศภยั เป็นการใช้อ านาจของนายทะเบยีนตามพระราชบญัญัตปิระกนั
ชวีติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมผีลเป็นการก่อใหเ้กดิสทิธแิก่
ผูร้บัใบอนุญาตทีจ่ะประกอบกจิการเป็นตวัแทนประกนัชวีติหรอืนายหน้าประกนัชวีติ และตวัแทนประกนั
วนิาศภยัหรอืนายหน้าประกนัวนิาศภยั ได้ตามกฎหมาย การออกใบอนุญาตดงักล่าวจงึเป็นค าสัง่ทาง
ปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๘/๒๕๖๑) 

ประกาศรบัสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารบัราชการ เป็นเพียง
ขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการสอบแข่งขนั ยงัไม่มผีลเป็นการก่อตัง้สทิธิหรอืกระทบต่อสถานภาพของ
สทิธิของผูส้มคัรรบัการสอบแข่งขนัแต่อย่างใด จงึไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง (ความเห็นคณะกรรมการ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๖๙/๒๕๖๐) 

ค าสัง่ยา้ยและแต่งตัง้พนักงานใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการกฬีามวย  
ทีอ่อกโดยเจา้หน้าทีท่ีม่อี านาจตามกฎหมายและเป็นการก่อใหเ้กดิสทิธแิละหน้าที่แก่ผูไ้ด้รบัค าสัง่แต่งตัง้ 
จงึเป็นค าสัง่ทางปกครอง (คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๕๕/๒๕๖๐) 

ค าสัง่อนุมัติหรือไม่อนุมตัิให้ความช่วยเหลือ หรือยุติเรื่องของคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลอืหรอืคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจงัหวดัเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของ
เจา้หน้าทีท่ี่มผีลกระทบต่อสถานภาพสทิธหิรอืหน้าที่ของผูร้บัความช่วยเหลอื จงึเป็นค าสัง่ทางปกครอง 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๑/๒๕๖๐) 

การที่ส่วนราชการผูเ้บกิได้พจิารณาและเห็นควรใหด้ าเนินการเบกิจ่ายเงนิ  ช.ค.บ. ใหแ้ก่
บุคคลใด เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มผีลกระทบต่อสถานภาพแห่งสทิธขิองบุคคล 
ค าสัง่อนุมตัิให้จ่ายเงนิ ช.ค.บ. จึงเป็นค าสัง่ทางปกครอง (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๘๗๗/๒๕๕๖) 

หนังสอืแจ้งให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองซึ่งอสงัหารมิทรพัย์รื้อถอนสิง่ปลูกสร้าง  ขนย้าย
ทรพัย์สนิ หรอืด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบักจิการที่ต้องมกีารเวนคนื เป็นเพยีงขัน้ตอนการบอกกล่าวให ้
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๖๑ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๘) 
ทราบถงึหน้าที่ที่ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายเท่านัน้ มใิช่การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่มุ่งหมายก่อตัง้นิติ
สมัพนัธ์ในอนัที่จะก่อผลกระทบต่อสทิธหิรอืหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคล จึงมใิช่ค าสัง่ทางปกครอง 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๔๘/๒๕๕๖) 

คณะกรรมการที่ไม่มอี านาจตามกฎหมายในตวัเอง อกีทัง้ไม่มบีทบญัญตัแิห่งกฎหมายใด
บญัญตัใิหใ้ชอ้ านาจหรอืรบัมอบอ านาจใหใ้ชอ้ านาจทางปกครองของรฐัในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามกฎหมาย การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัจงึเป็นการด าเนินการภายในฝ่ายปกครอง
เพื่อให้หน่วยงานของรฐัใช้งบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานแห่งนัน้   
จงึไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๖๐/๒๕๕๕) 

ประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านขอ้เขยีนและใหเ้ขา้ทดสอบความเหมาะสมกบัต าแหน่งเป็นเพยีง
การพจิารณาทางปกครอง ยงัไม่มผีลเป็นการก่อตัง้สทิธิหรอืกระทบต่อสถานภาพสทิธิของผู้มรีายชื่อ 
ตามประกาศ กรณีจึงไม่มีค าสัง่ทางปกครองที่จะต้องเพิกถอน (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๓๐/๒๕๕๔) 

การอนุมตัิการให้ปรญิญาบตัรเป็นค าสัง่ทางปกครอง สภามหาวทิยาลยัผู้มอี านาจอนุมตัิ
การให้ปรญิญาย่อมมีอ านาจที่จะเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติการให้ปรญิญาแก่บุคคล  
ซึ่งขาดคุณสมบัติหรอืมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในภายหลังได้  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๓๔/๒๕๕๔) 

การสัง่การของอธบิดกีรมป่าไมท้ีอ่นุมตัจิดัตัง้โครงการป่าชุมชนเป็นเพยีงการใช้อ านาจเพื่อ
บ ารุงรกัษาป่า มไิดม้ผีลเป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธข์ึน้ระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรฐักบัราษฎรในพืน้ทีป่่าชุมชน 
ค าสัง่อนุมตัิให้จัดตัง้โครงการป่าชุมชนของอธิบดีกรมป่าไม้จึงไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๗๒/๒๕๕๑) 

ค าสัง่ยา้ยขา้ราชการไปแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอื่นภายในหน่วยงานเดยีวกนั ถอืได้ว่าเป็น
การบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดแก่การปฏิบัติราชการภายใน
หน่วยงาน ไม่ได้กระทบสทิธิหรอืหน้าที่ของขา้ราชการผู้นัน้  ค าสัง่ดงักล่าวจึงไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครอง 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๔๒๘/๒๕๕๐) 

การอนุญาตให้ใช้เบี้ยกุดชุมเพื่อใช้แลกเปลี่ยนสนิคา้การเกษตรในชุมชน เป็นอ านาจของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั โดยเป็นค าสัง่ทางปกครอง ซึง่อาจก าหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการ
อนุญาตก็ได้ โดยกระท าได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกฎหมาย  นอกจากนี้ ยงัควร
ค านึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิกที่ใช้เบี้ยกุดชุมในกรณีที่มีการเลิกใช้เบี้ยกุดชุมด้วย 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๖๓/๒๕๕๐) 

การออกค าสัง่ลงโทษขงั เพิม่เวรยาม หรอืกกับรเิวณ ของอธบิดกีรมราชทณัฑ์ เป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมผีลกระทบต่อสทิธหิรอืหน้าที่ของขา้ราชการ จงึเป็น “ค าสัง่
ทางปกครอง” (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง : เรื่องเสร็จที่ ๑๖๒/๒๕๔๗) 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๖๒ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๘) 
การที่ เทศบาลอนุญาตให้กรมโยธาธิการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์นั ้นมิใช่ค าสัง่  

ทางปกครอง เพราะมไิดเ้ป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในอนัทีจ่ะก่อใหเ้กดิสทิธหิน้าทีต่่อ
ส่วนราชการอื่นแต่อย่างใด หากแต่เป็นเรื่องการประสานงานหรอืความสมัพนัธภ์ายในของส่วนราชการ
เท่านัน้ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๑/๒๕๔๕) 

ค าสัง่ลงโทษทางวนิัยมผีลกระทบต่อสถานภาพแห่งสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล จงึเป็นค าสัง่
ทางปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๖๒๔/๒๕๔๕) 

ค าสัง่ย้ายและแต่งตัง้ขา้ราชการครูมลีกัษณะเป็นการบรหิารงานภายในหน่วยงานของรฐั 
และการย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกันก็ไม่ถือว่ากระทบสิทธิของข้าราชการครูผู้นัน้  
จงึไม่ใช่ค าสัง่ทางปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๔/๒๕๔๕) 

การขยายเวลาท าการตามสญัญาเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการปฏิบัติตามสญัญาที่เรียกว่า 
การบริหารสญัญา อันเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาในฐานะคู่ส ัญญาฝ่ายหนึ่ง มิใช่เป็นการใช้อ านาจ 
ทางปกครอง จึงไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๖๒๕/๒๕๔๔) 

ค าสัง่ไม่อนุญาตใหส้มาชกิสภาเทศบาลลาประชุมเป็นค าสัง่ทางปกครอง เนื่องจากเป็นการ
ใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึง่มผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธขิองบุคคล โดยท าใหส้มาชกิ
สภาเทศบาลไม่ได้รบัเงินค่าป่วยการประจ าเดือนและอาจท าให้ขาดจากสมาชิกภาพได้  (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๓/๒๕๔๔) 

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น หน่วยงานของรฐัอาจก าหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบตัริาชการของ
เจา้หน้าทีภ่ายใตก้รอบอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานได ้และการปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าที่ดงักล่าวหาก
มีผลเป็นการสร้างนิติส ัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ  เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือ 
มผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล ไม่ว่าถาวรหรอืชัว่คราว ย่อมถอืเป็นการจดัท า
ค าสัง่ทางปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๔/๒๕๔๓) 

การใช้อ านาจของคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
การพสัดุฯ ในการ ๑) สัง่รบัหรอืไม่รบัค าเสนอขาย รบัจ้าง แลกเปลี่ยน ใหเ้ช่า ซื้อ หรอืเช่า ๒) สัง่อนุมตัซิื้อ 
จา้ง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย หรอืใหเ้ช่า ๓) สัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอ ๔) สัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน นัน้ 
เป็นค าสัง่ทางปกครอง จึงต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครองฯ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓/๒๕๔๓) 

การจดทะเบียนเครื่องหมายรบัรองตามพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ได้ก่อใหเ้กิดสทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวแก่ผู้ขอจดทะเบียนในการใช้เครื่องหมายรบัรองนัน้  ถือได้ว่าเป็นการ 
ใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่กระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าที่ของบุคคล จงึเป็นค าสัง่ทาง
ปกครอง  ดงันัน้ การเพกิถอนการจดทะเบยีนเครื่องหมายรบัรองฮาลาลจงึต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ของพระราชบญัญัตวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ ด้วย (ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏิบตัริาชการ
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๕/๒๕๔๒) 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๖๓ 

 

(๑) การใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าทีท่ีม่ผีลเป็นการสรา้งนิตสิมัพนัธข์ึน้
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น  
การสัง่การ การอนุญาต การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ์  การรับรอง และการรับจดทะเบียน  
แต่ไม่หมายความรวมถงึการออกกฎ 

(๒) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

“กฎ”๙ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทัว่ไป  
โดยไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พพิาท” หมายความว่า คณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายทีม่กีารจดัองค์กรและวธิพีจิารณาส าหรบัการวนิิจฉัยชี้ขาดสทิธแิละหน้าทีต่าม
กฎหมาย 

“เจ้าหน้าที่”๑๐ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรอืนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจ 
หรอืได้รบัมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรฐัในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๘) 
ค าเตือนเพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดของพนักงานตรวจ

แรงงาน เป็นเพียงมาตรการบอกกล่าวว่าได้มกีารฝ่าฝืนกฎหมายและเตือนให้มกีารปฏิบตัิให้ถูกต้อง
เท่านัน้ ไม่มีผลเป็นการก่อให้เกิดนิติสมัพันธ์หรอืมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรอืหน้าที่ต่อ
นายจา้ง จงึมใิช่ค าสัง่ทางปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๕๓๑/๒๕๔๑) 

๙ หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
คุรุสภา เป็นการก าหนดขัน้ตอนของกระบวนการสรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่งเลขาธกิารคุรุสภาเท่านัน้ 
มไิด้มผีลบงัคบัแก่บุคคลเป็นการทัว่ไปให้ต้องกระท าการ มใิห้กระท าการ หรอืได้รบัอนุญาตใหก้ระท า
การใด ๆ ประกอบกบัมคีวามมุ่งหมายให้ใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดเท่านัน้  จงึมไิด้มลีกัษณะ
เป็น “กฎ” กรณีจึงไม่จ าเป็นต้องลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบตัริาชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๔๐/๒๕๖๒) 

๑๐ เมื่อการด าเนินการของ รยส. จึงไม่อยู่ภายใต้บังคบัพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พนักงานของ รยส. จึงไม่เป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๒๕๒/๒๕๕๓) 

การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรฐัวิสาหกิจที่มีการใช้อ านาจของรฐัในการด าเนินการ
บรกิารขนส่งสาธารณะ จงึเป็น “เจา้หน้าที”่ ตามมาตรา ๕ และมไิด้เป็นหน่วยงานหรอืองคก์รทีไ่ด้รบัการ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๖๔ 

 

กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึ้นในระบบราชการ รฐัวิสาหกิจหรอืกิจการอื่ นของรฐั
หรอืไม่กต็าม 

“คู่กรณี”๑๑ หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบงัคบัหรือ 
จะอยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเนื่องจากสทิธขิองผูน้ัน้จะถูกกระทบกระเทอืนจากผลของค าสัง่ทางปกครอง 

 

มาตรา ๖  ให้นายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง” ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูท้รงคุณวุฒอิีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกนิเก้าคน
เป็นกรรมการ 

ใหค้ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิโดยแต่งตัง้
จากผูซ้ึ่งมคีวามเชีย่วชาญในทางนิตศิาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รฐัศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
หรอืการบรหิารราชการแผ่นดนิ แต่ผูน้ัน้ตอ้งไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ งตัง้ข้าราชการของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาเป็นเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการ 

 
 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๐) 
ยกเวน้ตามมาตรา ๔  ดงันัน้ ค าสัง่ทางปกครองของการรถไฟแห่งประเทศไทยจงึอยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๙/๒๕๔๔) 

๑๑ ผูท้ี่จะเป็น “คู่กรณี” ตามมาตรา ๕ นอกจากจะเป็นผูย้ ื่นค าขอหรอืผู้คดัคา้นค าขอ ผูอ้ยู่ใน
บงัคบัหรอืจะอยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง และผูซ้ึ่งไดเ้ขา้มาในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง
เนื่องจากสทิธขิองผูน้ัน้ถูกกระทบกระเทอืนจากผลของค าสัง่ทางปกครองแลว้ ยงัจะตอ้งเป็นผูท้ี่สทิธขิอง
ตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๒๑ ด้วย 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๔๒๘/๒๕๔๔) 
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๕๖๕ 

 

มาตรา ๘  ให้กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่ งตั ้งมีวาระด ารงต าแหน่ง 
คราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัแต่งตัง้อีกได้  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมไิด้แต่งตัง้กรรมการใหม่ 
ใหก้รรมการนัน้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่าจะไดแ้ต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้พ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือ เมื่อม ี
เหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖ 

 

มาตรา ๑๐  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ  
งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ านาจหน้าที ่
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน 
การปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

(๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
ตามที่บุคคลดงักล่าวร้องขอ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครองก าหนด 

(๓) มหีนังสอืเรยีกให้เจ้าหน้าที่หรอืบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรอืแสดงความเห็น
ประกอบการพจิารณาได ้

(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง 
หรือประกาศตามพระราชบญัญัตินี้  

(๕) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้เสนอคณะรฐัมนตรี
เป็นครัง้คราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อพฒันาและปรบัปรุง 
การปฏบิตัริาชการทางปกครองใหเ้ป็นไปโดยมคีวามเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(๖) เรื่องอื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 
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๕๖๖ 

 

หมวด ๒ 

ค าสัง่ทางปกครอง 

   
 

ส่วนที ่๑ 

เจา้หน้าที ่
   

 

มาตรา ๑๒  ค าสัง่ทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมอี านาจหน้าที ่
ในเรื่องนัน้ 

 

มาตรา ๑๓๑๒  เจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้จะท าการพจิารณาทางปกครองไม่ได ้

(๑)๑๓ เป็นคู่กรณีเอง 

 

๑๒ การด าเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้รงคุณวุฒใินกรณีที่กรรมการสรรหาเป็นผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิถอืไดว้่ากรรมการสรรหาดงักล่าวไดเ้ขา้เป็นคู่กรณีเสยีเอง ต้องหา้มมใิห้
เป็นผูพ้จิารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ การด าเนินการดงักล่าวจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ความเหน็
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๘๓๙/๒๕๖๐) 

บุคคลใดแมจ้ะเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรกึษาโครงการ แต่หากมไิด้เขา้ร่วม
พิจารณาหรือลงนามในการด าเนินการใด ๆ แล้ว เมื่อต่อมาปรากฏว่าโครงการดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และบุคคลนัน้เป็นผูท้ีม่อี านาจในการวนิิจฉยักรณีดงักล่าว บุคคลดงักล่าวกไ็ม่ถอืว่าเป็นคู่กรณี
ผู้มสี่วนได้เสยีตามมาตรา ๑๓ แต่อย่างใด (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ ๔๕๙/๒๕๕๑) 

เมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นให้หัวหน้าหน่วยงานของรฐัเป็นผู้ต้องรบัผิดชดใช้ 
ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อการละเมดิด้วย หวัหน้าหน่วยงานของรฐัย่อมไม่อาจออกค าสัง่ให้ตนเองหรอื
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนได้ เนื่องจากเป็นผูม้สี่วนเสยีในการพจิารณาทางปกครอง 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ ๕๒๓/๒๕๕๐) 

๑๓ มาตรา ๑๓ (๑) บญัญตัวิ่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่กรณีจะไม่สามารถท าการพจิารณาทางปกครองได ้ 
หมายความว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มอี านาจพจิารณาทางปกครองจะออกค าสัง่ทางปกครองใหแ้ก่ตนเอง
มิได้ กรณีที่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาทางปกครองให้กับผู้ยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งศาสตราจารย์ จึงไม่ใช่คู่กรณีตามบทบญัญัตดิงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัิราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๒/๒๕๖๒) 

การพจิารณาทางปกครองในเรื่องที่ตนเองอาจต้องเป็นผู้รบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
ตามผลการสอบสวนย่อมไม่อาจกระท าได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาพจิารณาในเรื่องที่ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๖๗ 

 

(๒) เป็นคู่หมัน้หรอืคู่สมรสของคู่กรณี 

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชัน้ใด ๆ  
หรอืเป็นพี่น้องหรอืลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชัน้ หรอืเป็นญาติเกี่ยวพนัทาง
แต่งงานนับไดเ้พยีงสองชัน้ 

(๔) เป็นหรอืเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรอืผูพ้ทิกัษ์หรอืผูแ้ทนหรอืตวัแทน
ของคู่กรณี 

(๕)๑๔ เป็นเจา้หนี้หรอืลูกหนี้ หรอืเป็นนายจา้งของคู่กรณี 

(๖) กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๓) 
ตนเองเป็นคู่กรณีเสยีเองตามมาตรา ๑๓ (๑) ประกอบกบัมาตรา ๕  ดงันัน้ การที่ปลดัเทศบาลต าบล 
ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่นายกเทศมนตรพีบว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน จงึต้อง
หยุดการพิจารณาในเรื่องนี้ไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะผู้ควบคุมดูแลเทศบาลใน
จงัหวดัเป็นผูว้นิิจฉยัสัง่การ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๖๐/๒๕๖๑) 

เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้มอี านาจพิจารณาทางปกครองเป็นผู้อยู่ในบงัคบัหรอืจะอยู่ในบงัคบั
ของค าสัง่ทีจ่ะเรยีกใหร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทน จงึไม่ใช่ “คู่กรณ”ี ตามมาตรา ๑๓ (๑)  ดงันัน้ แมจ้ะ
เคยเป็นประธานกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิในเรื่องนี้และต่อมาเป็นผูท้ี่ต้องมี
ค าสัง่เรยีกให้เจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ก็ถือว่าเป็นการด าเนินการภายใต้การ
พจิารณาเดียวกนั กรณีจงึไม่เขา้เหตุตามมาตรา ๑๖ จงึสามารถลงนามในค าสัง่ดงักล่าวได้ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๕๐/๒๕๖๑) 

เมื่อไม่ปรากฏว่ากรรมการสรรหาซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่มีอ านาจในการพิจารณาทาง
ปกครองเป็นผูส้มคัรเขา้รบัการสรรหาเป็นอธกิารบด ีกรรมการดงักล่าวจงึไม่ใช่ “คู่กรณี” ตามมาตรา ๑๓ (๑)  
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๙๗/๒๕๖๐) 

เมื่ออธกิารบดใีนฐานะเจ้าหน้าทีผู่ม้อี านาจพจิารณาทางปกครอง ไม่ใช่ผูซ้ึง่ถูกด าเนินการ
ทางวินัยจึงไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีอันจะท าให้มีเหตุต้องห้ามมิให้ท าการพิจารณาทางปกครองตามนัย 
มาตรา ๑๓ (๑) ประกอบนิยามค าว่า “คู่กรณี” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๑/๒๕๕๙) 

๑๔ กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ฝากเงนิหรอืเป็นผู้ขอสนิเชื่อกับสถาบนัการเงนินัน้  ถือเป็นเรื่อง 
การด ารงชีวติปกติเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไป ซึ่งสถาบันการเงนิมหีน้าที่ให้บรกิารรบัฝากเงนิหรอื 
ใหส้นิเชื่ออนัเป็นการประกอบธุรกิจเป็นทางการค้าปกติอยู่แล้ว  กรณีจงึไม่เข้าลกัษณะการเป็นเจ้าหนี้
หรอืลูกหนี้ของคู่กรณีอนัจะท าใหเ้จ้าหน้าที่ทีม่เีหตุตอ้งหา้มท าการพจิารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ (๕)  
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๘๐/๒๕๕๕) 
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๕๖๘ 

 

มาตรา ๑๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรอืคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใด 
เป็นบุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้เจา้หน้าที่ผู้นัน้หยุดการพจิารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หนึ่งทราบ เพื่อทีผู่บ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะไดม้คี าสัง่ต่อไป 

การยื่นค าคดัคา้น การพจิารณาค าคดัคา้น และการสัง่ใหเ้จา้หน้าทีอ่ื่นเขา้ปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ทนผูท้ีถู่กคดัคา้นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณี คัดค้านว่ากรรมการ 
ในคณะกรรมการที่มอี านาจพจิารณาทางปกครองคณะใดมลีกัษณะดงักล่าว ใหป้ระธาน
กรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ ในการประชุมดงักล่าว
กรรมการผู้ถูกคดัค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่
ประชุม 

ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านใน
ระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคดัค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนัน้
ประกอบดว้ยกรรมการทุกคนทีไ่ม่ถูกคดัคา้น 

ถ้าทีป่ระชุมมมีตใิหก้รรมการผูถู้กคดัค้านปฏิบตัหิน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคดัค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั ้นปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้มตดิงักล่าวใหก้ระท าโดยวธิลีงคะแนนลบัและใหเ้ป็นทีสุ่ด 

การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๖๑๕  ในกรณีมเีหตุอื่นใดนอกจากที่บญัญตัิไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกบั
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพ

 

๑๕ โดยที่การปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการกลัน่กรองการยา้ยมไิด้เป็นเหตุท าใหค้วามเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสิ้นสุดลง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่อกีต่อไป   
ดงันัน้ อนุกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลัน่กรองการยา้ย จงึไม่ใช่เรื่องสภาพ
ร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไม่เป็นกลางตามมาตรา  ๑๖ กรณ ี
จึงสามารถเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นในฐานะอนุกรรมก ารของ อ.ก.ค.ศ. ได้ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๐/๒๕๖๒) 

การพิจารณาเหตุคดัค้านและมีมติในประเด็นที่มผีู้ร้องเรยีนเกี่ยวกบัการท าหน้าที่ของ  
ผู้มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง โดยบุคคลดังกล่าวมิได้ร่วมประชุมด้วยนัน้  ย่อมถือได้ว่าเป็นการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทาง 
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว้ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๒/๒๕๖๒) 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๖๙ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๕) 
เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้มอี านาจพจิารณาทางปกครองเป็นผู้อยู่ในบังคบัหรอืจะอยู่ในบงัคบั

ของค าสัง่ทีจ่ะเรยีกใหร้บัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทน จงึไม่ใช่ “คู่กรณ”ี ตามมาตรา ๑๓ (๑)  ดงันัน้ แมจ้ะ
เคยเป็นประธานกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิความรบัผดิทางละเมดิในเรื่องนี้และต่อมาเป็นผูท้ี่ต้องมี
ค าสัง่เรยีกให้เจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ก็ถือว่าเป็นการด าเนินการภายใต้การ
พจิารณาเดียวกนั กรณีจงึไม่เขา้เหตุตามมาตรา ๑๖ จงึสามารถลงนามในค าสัง่ดงักล่าวได้ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๕๐/๒๕๖๑) 

เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่ เป็นกลางตาม 
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง จะต้องพจิารณาจากข้อเทจ็จรงิเป็นรายกรณีไป  ดงันัน้ ในกรณีที่ผูส้มคัรเขา้รบั
การสรรหาเป็นอธกิารบดไีด้ยื่นค าคดัค้านการท าหน้าที่ของกรรมการสรรหา จงึเป็นเรื่องที่กรรมการสรรหา 
ผู้ถูกคัดค้านจะต้องเป็นผู้พิจารณาด้วยตนเองว่าตนมีเหตุตามที่ค ัดค้านนั ้นหรือไม่  (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๙๗/๒๕๖๐) 

มตขิอง ก.จ.จ. ที่เหน็ชอบในการสัง่ประจ าผูร้อ้งไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง กรณีจงึไม่ตอ้ง
น ามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบั  อย่างไรกต็าม เพื่อใหก้ารบรหิารราชการขององคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดัเป็นไปตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินฯ การฟ้อง
คดอีาญาและคดียงัอยู่ในขัน้ตอนที่ศาลรบัคดีไวพ้จิารณา ยงัไม่มกีารไต่สวนมูลฟ้องและสัง่คดี กรณีจึง 
ไม่เป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดสภาพรา้ยแรงอนัอาจท าให้การพจิารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖  
กรรมการผู้ถูกฟ้องจึงสามารถพิจารณาเรื่องการสัง่ประจ าได้ มติเห็นชอบดงักล่าวจงึมผีลใช้บงัคบัได ้
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๑/๒๕๖๐) 

เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นก ลางตาม 
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจรงิและข้อพพิาทในแต่ละคดีประกอบกนั เมื่อขณะ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดียงัไม่ได้ถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ประกอบกบัไม่ปรากฏเหตุหรอืข้อเท็จจรงิที่มี
แนวโน้มก่อให้เกดิอคติหรอืความโกรธเคอืงหรอืเสยีความเป็นธรรม จงึถอืไม่ได้ว่าการลงนามในค าสัง่
ลงโทษทางวนิัยให้เป็นไปตามที่วนิิจฉัยสัง่การไวเ้ป็นเหตุที่มสีภาพรา้ยแรงอนัอาจท าให้การพจิารณา 
ทางปกครองไม่เป็นกลาง (ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที่ ๑๘๘/๒๕๕๖  
และเรื่องเสรจ็ที ่๑๐๑/๒๕๕๙) 

การที่กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้มในสถาบนัการเงนิ อาจถอืไดว้่าเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๑/๒๕๕๓) 

การคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้ท าการพิจารณาทางปกครองจะใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการทีเ่ป็นผูม้อี านาจพจิารณาเนื้อหาสาระหลกัของเรื่อง ซึ่งผลการพจิารณาจะน าไปสู่การออกค าสัง่
ทางปกครองได้  ดงันัน้ ผูถู้กสอบสวนทางวนิัยจงึมสีทิธคิดัคา้นผูเ้ป็นกรรมการสอบสวนได้ แต่ไม่มสีทิธิ
คดัค้านผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๖/๒๕๕๐) 
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๕๗๐ 

 

รา้ยแรงอนัอาจท าใหก้ารพจิารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจา้หน้าทีห่รอืกรรมการผูน้ัน้
จะท าการพจิารณาทางปกครองในเรื่องนัน้ไม่ได ้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหด้ าเนินการดงันี้ 
(๑) ถา้ผูน้ัน้เหน็เองว่าตนมกีรณีดงักล่าว ใหผู้้นัน้หยุดการพจิารณาเรื่องไวก้่อน

และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หนึ่งหรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณี 

(๒) ถา้มคีู่กรณีคดัคา้นว่าผูน้ัน้มเีหตุดงักล่าว หากผูน้ัน้เหน็ว่าตนไม่มเีหตุตามที่
คดัคา้นนัน้ ผูน้ัน้จะท าการพจิารณาเรื่องต่อไปกไ็ดแ้ต่ต้องแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน
ขึน้ไปชัน้หนึ่งหรอืประธานกรรมการทราบ แลว้แต่กรณี 

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั ้นหรือคณะกรรมการที่ มีอ านาจพิจารณา 
ทางปกครองซึ่งผูน้ัน้เป็นกรรมการอยู่มคี าสัง่หรอืมมีตโิดยไม่ชกัชา้ แล้วแต่กรณีว่าผูน้ัน้ 
มอี านาจในการพจิารณาทางปกครองในเรื่องนัน้หรอืไม่ 

ให้น าบทบญัญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม  
และวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๗  การกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรอืกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองที่ได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔  
และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้าน 
หรอืคณะกรรมการทีม่อี านาจพจิารณาทางปกครอง แลว้แต่กรณีจะเหน็สมควรด าเนินการ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดเสยีใหม่กไ็ด ้

 

มาตรา ๑๘  บทบญัญตัมิาตรา ๑๓ ถงึมาตรา ๑๖ ไม่ใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักรณีที่
มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยใหล่้าช้าไปจะเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะหรอืสทิธิ
ของบุคคลจะเสยีหายโดยไม่มทีางแกไ้ขได ้หรอืไม่มเีจา้หน้าทีอ่ื่นปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูน้ัน้ได ้

 

มาตรา ๑๙๑๖  ถา้ปรากฏภายหลงัว่าเจา้หน้าทีห่รอืกรรมการในคณะกรรมการที่
มอี านาจพจิารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามหรอืการแต่งตัง้ 

 

๑๖ โดยผลของมาตรา ๑๙ การกระท าใด ๆ ทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒไิดก้ระท าไปในหน้าทีข่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรอืในหน้าที่ของประธานอนุกรรมการฯ ภายหลงัจากวนัที่ครบเกษียณอายุ
ราชการ จงึไม่ถูกกระทบกระเทอืน (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๙๒๕/๒๕๕๖) 

แม้การแต่งตัง้ให้รกัษาราชการแทนอธิการบดีจะเป็นการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายก็ตาม แต่การพน้จากต าแหน่งเช่นว่านี้ย่อมไม่กระทบกระเทอืนถึงการปฏบิตั ิ
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๗๑ 

 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั ้นต้องพ้นจากต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านี้ 
ไม่กระทบกระเทอืนถงึการใดทีผู่น้ัน้ไดป้ฏบิตัไิปตามอ านาจหน้าที่ 

 

มาตรา ๒๐  ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชัน้หนึ่ งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖  
ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มอี านาจก ากบัหรอืควบคุมดูแลส าหรบั
กรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีส าหรับกรณีที่
เจา้หน้าทีผู่น้ัน้เป็นรฐัมนตร ี

 

ส่วนที ่๒ 

คู่กรณี 

   
 

มาตรา ๒๑  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีใน 
การพจิารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตทีส่ทิธขิองตนถูกกระทบกระเทอืนหรอือาจถูก
กระทบกระเทอืนโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๖) 
ราชการต่าง ๆ ในช่วงทีร่ะยะเวลาด ารงต าแหน่งที่ได้ปฏบิตัติามอ านาจหน้าที่ (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา: เรื่องเสรจ็ที ่๓๓๘/๒๕๕๖) 

แม้การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบรหิารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  
จะเป็นผลมาจากการแต่งตัง้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่การพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวย่อม 
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด ๆ ที่คณะกรรมการได้กระท าไปตามอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบญัญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๓/๒๕๕๕) 

โดยที่มาตรา ๑๙ เป็นบทบัญญัติที่รองรบัผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ านาจ
พจิารณาทางปกครองแต่มเีหตุบกพร่องในการด ารงต าแหน่ง โดยให้การกระท าทางปกครองนัน้มผีล
ต่อไป แมจ้ะไดค้วามว่าขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัซึ่งเลอืกจากคณาจารยป์ระจ า
เพราะเหตุทีเ่กษียณอายุราชการกต็าม แต่การด าเนินการต่าง ๆ ทีไ่ดก้ระท าไปตามอ านาจหน้าทีย่่อมไม่
ถูกกระทบกระเทอืน (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๘๔/๒๕๕๓) 

แมส้มาชกิภาพของสมาชกิเทศบาลจะสิ้นสุดลงเพราะศาลสัง่ใหต้กเป็นบุคคลล้มละลาย 
แต่ยงัคงปฏบิตัหิน้าที่ตลอดมา การปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก็มผีลใช้บงัคบัได้ การได้รบัค่าตอบแทนและ 
ค่าป่วยการอนัเนื่องมาจากการปฏบิตัหิน้าที่จงึไม่ใช่การรบัไปโดยปราศจากมูลอนัจะอ้างตามกฎหมาย 
เทศบาลจึงไม่อาจเรียกคืนค่าตอบแทนและค่าป่วยการอื่นได้  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ ๖๐๕/๒๕๕๑) 
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๕๗๒ 

 

มาตรา ๒๒  ผูม้คีวามสามารถกระท าการในกระบวนการพจิารณาทางปกครองได ้ 
จะตอ้งเป็น 

(๑)๑๗ ผูซ้ึง่บรรลุนิตภิาวะ 

(๒) ผู้ซึ่ งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการใน 
เรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้นั ้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน  
แลว้แต่กรณี 

(๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้มคีวามสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้นัน้ 
จะยงัไม่บรรลุนิตภิาวะหรอืความสามารถถูกจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

มาตรา ๒๓๑๘  ในการพจิารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตวัต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณา 
ทางปกครองได ้

การใดทีท่นายความหรอืทีป่รกึษาไดท้ าลงต่อหน้าคู่กรณีใหถ้อืว่าเป็นการกระท า
ของคู่กรณี เวน้แต่คู่กรณีจะไดค้ดัคา้นเสยีแต่ในขณะนัน้ 

 

มาตรา ๒๔  คู่กรณีอาจมหีนังสอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดซึง่บรรลุนิตภิาวะ
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีก่ าหนดแทนตนในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง
ใด ๆ ได้ ในการนี้ เจ้าหน้าที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณี 

 

๑๗ แม้มาตรา ๑๕๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะมไิด้ให้สทิธแิก่ผู้มอี านาจ
ปกครองในเรื่องขอเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้เยาว์ไว้ก็ตาม  แต่เนื่องจากผู้ที่จะกระท าการในกระบวน 
การพิจารณาทางปกครองได้จะต้องเป็นผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะตามมาตรา ๒๒ (๑)  ดงันัน้ ผู้เยาว์ย่อม 
ไม่อาจยื่นค าขอเปลี่ยนชื่อสกุลดว้ยตนเองได้ ตอ้งใหผู้ป้กครองเป็นผูย้ ื่นค าขอเปลี่ยนชื่อสกุลแทนผูเ้ยาว์ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๒๙/๒๕๕๕) 

๑๘ หากขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแห่งใดมไิด้ก าหนดให้สทิธแิก่ผูถู้กสอบสวน
ในการน าทนายความหรอืที่ปรกึษาเขา้มาในการสอบสวน ย่อมถอืได้ว่ามหีลกัประกนัความเป็นธรรมต ่ากว่า
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ ที่ให้สิทธิแก่คู่กรณีที่จะน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาใน 
การพจิารณาทางปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ ๑๐๖๕/๒๕๔๗   
โปรดด ูความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๙/๒๕๔๔ เพิม่) 
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๕๗๓ 

 

ไดเ้ฉพาะเมื่อเป็นเรื่องทีผู่น้ัน้มหีน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะต้องท าการนัน้ดว้ยตนเองและต้องแจง้
ใหผู้ไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ระท าการแทนทราบดว้ย 

หากปรากฏว่าผู้ได้รบัการแต่งตัง้ให้กระท าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริง 
ในเรื่องนั ้นเพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าว 
ใหเ้จา้หน้าทีแ่จง้ใหคู้่กรณีทราบโดยไม่ชกัชา้ 

การแต่งตัง้ให้กระท าการแทนไม่ถือว่าสิ้น สุดลงเพราะความตายของคู่กรณี 
หรอืการทีค่วามสามารถหรอืความเป็นผูแ้ทนของคู่กรณีเปลีย่นแปลงไป เวน้แต่ผูส้บืสทิธิ
ตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณีจะถอนการแต่งตัง้ดงักล่าว  

 

มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีการยื่นค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคน 
หรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน  
ถา้ในค าขอมกีารระบุใหบุ้คคลใดเป็นตวัแทนของบุคคลดงักล่าวหรอืมขีอ้ความเป็นปรยิาย
ใหเ้ขา้ใจไดเ้ช่นนัน้ ใหถ้อืว่าผูท้ีถู่กระบุชื่อดงักล่าวเป็นตวัแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านัน้ 

ในกรณีทีม่คีู่กรณีเกนิหา้สบิคนยื่นค าขอใหม้คี าสัง่ทางปกครองในเรื่องเดยีวกนั 
โดยไม่มกีารก าหนดให้บุคคลใดเป็นตวัแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ใน
เรื่องนัน้แต่งตัง้บุคคลที่คู่กรณีฝ่ายขา้งมากเห็นชอบเป็นตวัแทนร่วมของบุคคลดงักล่าว 
ในกรณีนี้ใหน้ ามาตรา ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ตวัแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา 

คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้อง 
มีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบและด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณา 
ทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง  

ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้
เจา้หน้าทีท่ราบกบัตอ้งแจง้ใหคู้่กรณีทุกรายทราบดว้ย 

 

ส่วนที ่๓ 

การพจิารณา 

   
 

มาตรา ๒๖  เอกสารทีย่ื่นต่อเจา้หน้าทีใ่หจ้ดัท าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่
ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรอง 
ความถูกต้องมาใหภ้ายในระยะเวลาที่เจา้หน้าที่ก าหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดงักล่าว 
ไดย้ื่นต่อเจา้หน้าทีใ่นวนัทีเ่จา้หน้าทีไ่ดร้บัค าแปลนัน้ เวน้แต่เจา้หน้าทีจ่ะยอมรบัเอกสาร 
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๕๗๔ 

 

ที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ 
ท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศเป็นวนัทีเ่จา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารดงักล่าว 

การรบัรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรบัเอกสาร 
ที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๗๑๙  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา 
ทางปกครองใหคู้่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี 

เมื่อมีผู้ยื่นค าขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีค าสัง่ทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รบัค าขอที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรอืกฎก าหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ 
หากค าขอไม่ถูกต้อง ใหเ้จา้หน้าทีด่งักล่าวแนะน าใหผู้ย้ ื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิ
เสยีใหถู้กตอ้ง และหากมเีอกสารใดไม่ครบถว้นใหแ้จง้ใหผู้ย้ ื่นค าขอทราบทนัทหีรอืภายใน
ไม่เกินเจ็ดวนันับแต่วนัที่ได้รบัค าขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ท าเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื่อของผู้ร ับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน 
ใหผู้้ยื่นค าขอทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึการแจ้งดงักล่าวไว้ในกระบวนพจิารณาจดัท าค าสัง่
ทางปกครองนัน้ดว้ย 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตาม 
วรรคสองครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยงัขาด
เอกสารอกีมไิด ้เวน้แต่มคีวามจ าเป็นเพื่อปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎหมายหรอืกฎและไดร้บั
ความเห็นชอบจากผู้บงัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปชัน้หนึ่งตามมาตรา ๒๐ ในกรณีเช่นนัน้ 
ใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิโดยพลนั หากเหน็ว่าเป็นความ
บกพร่องของเจา้หน้าทีใ่หด้ าเนินการทางวนิัยต่อไป 

ผูย้ื่นค าขอตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรอืส่งเอกสารเพิม่เตมิต่อเจา้หน้าทีภ่ายในเวลา
ที่เจ้าหน้าที่ก าหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้น

 

๑๙ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การบัญญัติให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนัน้   
ก็เพื่อให้คู่กรณีได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการด าเนินกระบวนการพจิารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะแจ้งให้ทราบตามความจ าเป็นและตาม
ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครอง 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๖/๒๕๕๐) 
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๕๗๕ 

 

ก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว หากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  
ให้ถอืว่าผูย้ื่นค าขอไม่ประสงค์ทีจ่ะให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตามค าขอต่อไป ในกรณีเช่นนัน้
ให้เจา้หน้าทีส่่งเอกสารคนืใหผู้้ยื่นค าขอพร้อมทัง้แจง้สทิธใินการอุทธรณ์ให้ผูย้ ื่นค าขอทราบ  
และบนัทกึการด าเนินการดงักล่าวไว ้

 

มาตรา ๒๘  ในการพจิารณาทางปกครอง เจ้าหน้าทีอ่าจตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
ได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนัน้ ๆ โดยไม่ต้องผูกพนัอยู่กบัค าขอหรือพยานหลกัฐาน
ของคู่กรณี 

 

มาตรา ๒๙  เจ้าหน้าที่ต้องพจิารณาพยานหลกัฐานที่ตนเห็นว่าจ าเป็นแก่การ
พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ ในการนี้ ใหร้วมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒) รบัฟังพยานหลกัฐาน ค าชี้แจง หรอืความเห็นของคู่กรณีหรือของพยาน
บุคคลหรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญทีคู่่กรณีกล่าวอ้าง เวน้แต่เจา้หน้าทีเ่หน็ว่าเป็นการกล่าวอา้ง
ทีไ่ม่จ าเป็นฟุ่มเฟือยหรอืเพื่อประวงิเวลา 

(๓) ขอขอ้เทจ็จรงิหรอืความเหน็จากคู่กรณี พยานบุคคล หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญ 

(๔) ขอใหผู้ค้รอบครองเอกสารส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๕) ออกไปตรวจสถานที ่
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง และมีหน้าที่

แจง้พยานหลกัฐานทีต่นทราบแก่เจา้หน้าที ่
พยานหรอืพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยค าหรอืท าความเห็น 

มสีทิธไิดร้บัค่าป่วยการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๐๒๐  ในกรณีที่ค าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี 
เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส  
ไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

 

๒๐ ในการออกค าสัง่ทางปกครองที่มผีลกระทบต่อสทิธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณี 
มโีอกาสได้รบัทราบข้อเท็จจรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตน 
เวน้เสยีแต่เป็นกรณีที่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม ซึง่เป็นหน้าที่ของเจา้หน้าที่
ที่ต้องปรบัข้อเท็จจรงิให้เป็นไปตามข้อยกเว้นดังกล่าว (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๒๑๐/๒๕๔๙) 
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๕๗๖ 

 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่เจ้าหน้าที ่
จะเหน็สมควรปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

(๑) เมื่อมคีวามจ าเป็นรบีด่วนหากปล่อยใหเ้น่ินชา้ไปจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
อย่างรา้ยแรงแก่ผูห้นึ่งผูใ้ดหรอืจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก าหนดไว้ในการท าค าสัง่ 
ทางปกครองตอ้งล่าชา้ออกไป 

(๓) เมื่อเป็นขอ้เทจ็จรงิทีคู่่กรณีนัน้เองไดใ้หไ้วใ้นค าขอ ค าใหก้ารหรอืค าแถลง 

(๔) เมื่อโดยสภาพเหน็ไดช้ดัในตวัว่าการใหโ้อกาสดงักล่าวไม่อาจกระท าได้ 
(๕) เมื่อเป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

(๖) กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
รา้ยแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

 

มาตรา ๓๑๒๑  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง 
หรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท าค าสัง่ทางปกครองในเรื่องนัน้ 
คู่กรณีไม่มสีทิธขิอตรวจดเูอกสารอนัเป็นตน้ร่างค าวนิิจฉยั 

การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรอืการจดัท าส าเนาเอกสาร 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที่อาจไม่อนุญาตใหต้รวจดูเอกสารหรอืพยานหลกัฐานได ้
ถา้เป็นกรณีทีต่อ้งรกัษาไวเ้ป็นความลบั 

 

มาตรา ๓๓๒๒  เพื่ อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตร ี

 

๒๑ เมื่อค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงไม่เป็นค าสัง่ทางปกครอง  และการ
สอบสวนหาข้อเท็จจรงิดังกล่าวก็ยงัมใิช่ขัน้ตอนของการพิจารณาทางปกครอง ผู้ถูกสอบสวนจึงมใิช่
คู่กรณีตามนิยามในมาตรา ๕  ดงันัน้ บุคคลดงักล่าวจงึไม่มสีทิธขิอตรวจดูเอกสารเพื่อการโต้แย้งหรอื
ชี้แจงหรอืป้องกนัสทิธิของตนได้ตามมาตรา ๓๑ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๑/๒๕๔๒) 

๒๒ โดยที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๒ ถูกยกเลิกในระยะเวลาใกล้เคยีงกบัการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นใช้บังคับ โดยมาตรา ๓๗  
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๗๗ 

 

วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่ อให้เจ้าหน้าที่ก าหนดเวลาส าหรับ 
การพจิารณาทางปกครองขึ้นไวต้ามความเหมาะสมแก่กรณี  ทัง้นี้ เท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้ง
กบักฎหมายหรอืกฎในเรื่องนัน้ 

ในกรณีที่การด าเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
มากกว่าหนึ่งราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งมหีน้าที่ต้องประสานงานกนัในการก าหนดเวลา
เพื่อการด าเนินงานในเรื่องนัน้ 

 

ส่วนที ่๔ 

รปูแบบและผลของค าสัง่ทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๓๔  ค าสัง่ทางปกครองอาจท าเป็นหนังสอืหรอืวาจาหรอืโดยการสื่อ
ความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรอืความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่ 
จะเขา้ใจได ้

 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ค าสัง่ทางปกครองเป็นค าสัง่ด้วยวาจา ถ้าผู้รบัค าสัง่นัน้
ร้องขอและการร้องขอได้กระท าโดยมีเหตุอนัสมควรภายในเจ็ดวนันับแต่วนัที่มีค าสัง่
ดงักล่าว เจา้หน้าทีผู่อ้อกค าสัง่ตอ้งยนืยนัค าสัง่นัน้เป็นหนังสอื 

 

มาตรา ๓๖  ค าสัง่ทางปกครองทีท่ าเป็นหนังสอือย่างน้อยต้องระบุ วนั เดอืนและปี 
ทีท่ าค าสัง่ ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผูท้ าค าสัง่ พรอ้มทัง้มลีายมอืชื่อของเจา้หน้าที่
ผูท้ าค าสัง่นัน้ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๒) 
มสีาระส าคญัเช่นเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ กรณีจึงสามารถอาศยัพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาส าหรบัการพจิารณาทางปกครองเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ
เจ้าหน้าที่ได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย (ความเหน็คณะกรรมการวธิีปฏบิตัิราชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที่  
๖๘๑/๒๕๕๖) 

มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เป็นบทบัญญัติเพื่อ
เร่งรดัการท างานของเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ก าหนดเวลาแล้วเสร็จส าหรบัการพิจารณาทางปกครอง  
ซึ่งมใิช่บทบญัญตัทิี่ใหอ้ านาจในการออกระเบยีบเพื่อเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูย้ ื่นค าขออนุญาตขึ้น
ทะเบยีนต ารบัยาได ้(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๑/๒๕๔๑) 
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๕๗๘ 

 

มาตรา ๓๗  ค าสัง่ทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสัง่ 
ทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั ้นอย่างน้อยต้อง
ประกอบดว้ย 

(๑) ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั 

(๒) ขอ้กฎหมายทีอ่า้งองิ 

(๓) ขอ้พจิารณาและขอ้สนับสนุนในการใชดุ้ลพนิิจ 

นายกรฐัมนตรหีรอืผูซ้ึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมายอาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา
ก าหนดให้ค าสัง่ทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสัง่นัน้เองหรือ 
ในเอกสารแนบทา้ยค าสัง่นัน้กไ็ด ้

บทบญัญตัติามวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีทีม่ผีลตรงตามค าขอและไม่กระทบสทิธแิละหน้าทีข่องบุคคลอื่น 

(๒) เหตุผลนัน้เป็นทีรู่ก้นัอยู่แลว้โดยไม่จ าตอ้งระบุอกี 

(๓) เป็นกรณีทีต่อ้งรกัษาไวเ้ป็นความลบัตามมาตรา ๓๒ 

(๔) เป็นการออกค าสัง่ทางปกครองด้วยวาจาหรอืเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้
เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาอนัควรหากผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสัง่นัน้รอ้งขอ 

 

มาตรา ๓๘  บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้
บงัคบักับค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๙๒๓  การออกค าสัง่ทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนด
ขอ้จ ากดัดุลพนิิจเป็นอย่างอื่น 

 

๒๓ การอนุญาตใหใ้ช้เบีย้กุดชุมเพื่อใชแ้ลกเปลีย่นสนิคา้การเกษตรในชุมชน เป็นอ านาจของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั โดยเป็นค าสัง่ทางปกครอง ซึ่งอาจก าหนดขอบเขตและเงื่อนไขใน 
การอนุญาตก็ได้ โดยกระท าได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของกฎหมาย  นอกจากนี้ ยงัควร
ค านึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิกที่ ใช้เบี้ยกุดชุมในกรณีที่มีการเลิกใช้เบี้ยกุดชุมด้วย 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๓/๒๕๕๐) 

แม้เจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการออกค าสัง่ทางปกครองได้เท่าที่จ าเป็น
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกฎหมาย แต่เมื่อพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การสวนยางฯ ไม่ได้มี
ว ัตถุประสงค์ให้การแต่งตัง้กรรมการมีผลย้อนหลังได้  คณะรัฐมนตรีจึงไม่อาจแต่งตัง้กรรมการ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๕๗๙ 

 

การก าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไข 
ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมแก่กรณีดว้ย 

(๑) การก าหนดใหส้ทิธหิรอืภาระหน้าทีเ่ริม่มผีลหรอืสิน้ผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

(๒) การก าหนดใหก้ารเริม่มผีลหรอืสิ้นผลของสทิธหิรอืภาระหน้าทีต่้องขึ้นอยู่กบั
เหตุการณ์ในอนาคตทีไ่ม่แน่นอน 

(๓) ขอ้สงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิค าสัง่ทางปกครอง 

(๔) การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าหรือต้อง 
มภีาระหน้าทีห่รอืยอมรบัภาระหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบบางประการ หรอืการก าหนด
ขอ้ความในการจดัใหม้ ีเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่ขอ้ก าหนดดงักล่าว 

 

มาตรา ๓๙/๑๒๔  การออกค าสัง่ทางปกครองเป็นหนังสอืในเรื่องใด หากมไิด้มี
กฎหมายหรือกฎก าหนดระยะเวลาในการออกค าสัง่ทางปกครองใน เรื่องนัน้ไว้เป็น
ประการอื่น ใหเ้จ้าหน้าทีอ่อกค าสัง่ทางปกครองนัน้ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสิบวนันับแต่
วนัทีเ่จา้หน้าทีไ่ดร้บัค าขอและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปของเจา้หน้าที ่ทีจ่ะก ากบัดแูลให้
เจา้หน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๔๐๒๕  ค าสัง่ทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุ 
กรณีที่อาจอุทธรณ์หรอืโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรอืค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรบั 
การอุทธรณ์หรอืการโตแ้ยง้ดงักล่าวไวด้ว้ย 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๓) 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยางให้มีผลย้อนหลังได้  (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๙๖/๒๕๔๕) 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อาจออกค าสัง่ทางปกครองใหม้ผีลยอ้นหลงัตามมาตรา ๓๙ กรณีทีผู่อ้ านวยการโรงพยาบาล
ราชบุรไีด้ด าเนินการไปเกี่ยวกบัการขอรบัการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 
ให้มผีลสมบูรณ์ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองฯ ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๓/๒๕๔๓) 

๒๔ มาตรา ๓๙ /๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๕ มาตรา ๔๐ เป็นบทบญัญัติที่ใช้บังคบัแก่การอุทธรณ์หรอืโต้แย้งค าสัง่ทางปกครองต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเท่านัน้ ไม่รวมถึงการโต้แยง้ค าสัง่ทางปกครองต่อองค์กรตุลาการหรอืศาลด้วย 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๘๐ 

 

ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนบทบญัญตัติามวรรคหนึ่ง ใหร้ะยะเวลาส าหรบัการอุทธรณ์
หรือการโต้แย้งเริม่นับใหม่ตัง้แต่วนัที่ได้รบัแจ้งหลกัเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่ม ี
การแจง้ใหม่และระยะเวลาดงักล่าวมรีะยะเวลาสัน้กว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่
วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ทางปกครอง๒๖ 

มาตรา ๔๑๒๗  ค าสัง่ทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุใหค้ าสัง่ทางปกครองนัน้ไม่สมบูรณ์ 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๕) 
การแจ้งสทิธกิารฟ้องคดตี่อศาลภาษีอากรจงึไม่อยู่ในภายใต้บทบัญญตัดิงักล่าว ทัง้ไม่มบีทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายใดที่ก าหนดให้ระบุระยะเวลาการฟ้องคดีโต้แย้งค าสัง่ไว้  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง 
จงึไม่ต้องระบุระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรไวใ้นค าสัง่  (ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๔/๒๕๕๘) 

หนังสอืแจ้งใหม้ารบัเงนิค่าทดแทนการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์มไิด้ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธิหรอืหน้าที่ของบุคคล จึงมใิช่ค าสัง่ทางปกครอง   
ดังนั ้น หนังสือดังกล่าวจึงไม่ต้องระบุสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครอง  (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๕/๒๕๔๖) 

เมื่อค าสัง่ทางปกครองไม่ไดร้ะบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรอืการโตแ้ยง้ไว้ ผูร้บัค าสัง่จงึไม่อาจ
ทราบได้ว่าจะต้องอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวต่อใคร  ดงันัน้ แมผู้ร้บัค าสัง่จะมไิด้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองดังกล่าว ก็ไม่เป็นเหตุให้การยื่นอุทธรณ์ต้องเสียไป (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๙๘/๒๕๔๒) 

๒๖ ค าสัง่แต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งตามประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งใหม่  
เป็นค าสัง่ทางปกครอง จึงจะต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสัง่ดังกล่าวไว้ตามหลักเกณฑ์ใน 
มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง  มฉิะนัน้ ระยะเวลาส าหรบัการอุทธรณ์หรอืโต้แยง้จะขยายออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่
วนัที่ได้รบัค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๐/๒๕๕๓) 

การไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์ที่มีผลเป็นเพียงท าให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปตาม 
มาตรา ๔๐ มไิด้มผีลท าให้ค าสัง่ทางปกครองต้องเสยีไปด้วย (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัิราชการ
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๖/๒๕๕๐) 

๒๗ มาตรา ๔๑ ก าหนดใหค้ าสัง่ทางปกครองทีอ่อกโดยการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนด เมื่อได้มีการแก้ไขความไม่สมบูรณ์นัน้แล้ว ย่อมไม่เป็นเหตุให้ค าสัง่ทางปกครองนัน้ไม่สมบูรณ์  
ทัง้นี้ จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์ หรอืก่อนมกีารน าค าสัง่ทางปกครองไปสู่การ
พิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาวนิิจฉัยความถูกต้องของค าสัง่ทางปกครอง (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๗๓/๒๕๕๑) 
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๕๘๑ 

 

(๑)๒๘ การออกค าสัง่ทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีที่เจ้าหน้าที ่
จะด าเนินการเองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลงัได้มีการยื่นค าขอ
เช่นนัน้แลว้ 

(๒) ค าสัง่ทางปกครองทีต่้องจดัใหม้เีหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มี
การจดัใหม้เีหตุผลดงักล่าวในภายหลงั 

(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์  
ถา้ไดม้กีารรบัฟังใหส้มบูรณ์ในภายหลงั 

(๔)๒๙ ค าสัง่ทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้า
เจา้หน้าทีน่ัน้ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในภายหลงั 

เมื่อมกีารด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที ่
ผู้มีค าสัง่ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค าสัง่เดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั ้นบันทึก
ขอ้เทจ็จรงิและความประสงค์ของตนไวใ้นหรอืแนบไวก้บัค าสัง่เดมิและต้องมหีนังสือแจง้
ความประสงคข์องตนใหคู้่กรณีทราบดว้ย 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท าก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
อุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรอืตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยการนัน้ หรอืถ้าเป็น
กรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน าค าสัง่ทางปกครองไปสู่ 
การพจิารณาของผู้มอี านาจพจิารณาวนิิจฉัยความถูกต้องของค าสัง่ทางปกครองนัน้ 

 

 

๒๘ เมื่อมกีารยื่นค าขอแล้ว แต่ค าขอนัน้มไิดป้ระทบัตราบรษิทัทีถู่กตอ้ง หากมกีารยื่นค าขอที่
ประทบัตราทีถู่กตอ้งในภายหลงั หนังสอืรบัรองทีอ่อกไปแลว้กม็ผีลเป็นค าสัง่ทางปกครองที่สมบูรณ์และ
ไม่ต้องยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือรบัรองดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๖๔๘/๒๕๔๕) 

๒๙ การออกโฉนดทีด่นิซึ่งมไิด้ด าเนินการใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการร่วมกนั
ออกไปตรวจพสิูจน์ที่ดนิอนัส่งผลใหก้ารออกโฉนดที่ดนิไม่มผีลสมบูรณ์  แต่กระนัน้ ก็หาได้ตดัอ านาจ
เจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนดไว้เสียใหม่ตาม 
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๔) ไม่ (ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง : เรื่องเสร็จที่  
๑๐๑๘/๒๕๖๑) 
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๕๘๒ 

 

มาตรา ๔๒๓๐  ค าสัง่ทางปกครองใหม้ผีลใชย้นัต่อบุคคลตัง้แต่ขณะทีผู่น้ัน้ไดร้บั
แจง้เป็นตน้ไป 

ค าสัง่ทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลง 
โดยเงือ่นเวลาหรอืโดยเหตุอื่น 

เมื่อค าสัง่ทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกผู้ซึ่งครอบครอง
เอกสารหรือวัตถุอื่น ใดที่ ได้จัดท าขึ้น เนื่ องในการมีค าสัง่ทางปกครองดังกล่าว  
ซึง่มขีอ้ความหรอืเครื่องหมายแสดงถงึการมอียู่ของค าสัง่ทางปกครองนัน้ ใหส่้งคนืสิง่นัน้
หรอืให้น าสิง่ของดงักล่าวอนัเป็นกรรมสิทธิข์องผู้นัน้มาให้เจ้าหน้าที่จดัท าเครื่องหมาย
แสดงการสิน้ผลของค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวได ้

 

 

๓๐ แม้ว่าค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย  
จะด าเนินการโดยไม่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกฬีามวย ซึ่งท าใหเ้ป็นค าสัง่ทางปกครองที่
ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่ค าสัง่ดงักล่าวย่อมมผีลบงัคบัตามกฎหมายจนกว่าจะมกีารเพกิถอนหรอื 
สิน้ผลไปโดยเงื่อนเวลาหรอืโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่
๑๒๕๕/๒๕๖๐) 

การอนุญาตให้ทุเลาการบังคับตามค าพิพากษาหลังจากที่ได้ด าเนินการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงคณะกรรมการไปโดยสมบูรณ์ตามค าพพิากษานัน้ เป็นการสัง่ทุเลาการบงัคบัภายหลงัจาก
ทีไ่ดม้กีารบงัคบัคดเีสรจ็สิ้นไปแล้ว การจดทะเบยีนคณะกรรมการจงึเป็นค าสัง่ทางปกครองที่มผีลบงัคบั
ทางกฎหมายต่อเนื่องไปจนกว่าจะถูกเพกิถอนหรอืสิ้นผลลงโดยเหตุอื่นตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๕๖๙/๒๕๕๗) 

แม้การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ จะไม่ครบ
องค์ประกอบซึ่งมผีลท าให้การใดที่ได้ปฏิบตัิหรอืด าเนินการตามมตินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การ
กระท าตามอ านาจหน้าทีใ่นส่วนทีเ่ป็นค าสัง่ทางปกครองย่อมมผีลตราบเท่าทีไ่ม่มกีารเพกิถอนหรอืสิน้ผล
โดยเงื่อนเวลาหรอืโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๘๙๘/๒๕๕๔) 

โดยผลของมาตรา ๔๒ ค าสัง่ทางปกครองมผีลตราบเท่าที่ยงัไม่มกีารเพกิถอนหรอืสิ้นผลลง 
โดยเงื่อนเวลาหรอืโดยเหตุอื่น (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง : เรื่องเสร็จที ่
๖๔๔/๒๕๔๖) 

ในการออกค าสัง่ทางปกครอง ผูม้อี านาจในการออกค าสัง่ตอ้งพจิารณาทัง้ขอ้เทจ็จรงิและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่ใช้บังคบัในขณะที่ออกค าสัง่  ส่วนกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงไปภายหลงัจากที่ออกค าสัง่นัน้ หากเกี่ยวข้องหรอืกระทบต่อสาระส าคญัของค าสัง่แล้ว  
ผู้มีอ านาจออกค าสัง่ย่อมสามารถทบทวนค าสัง่ทางปกครองได้เสมอตามมาตรา ๔๒ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๔๐๐/๒๕๔๖) 
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๕๘๓ 

 

มาตรา ๔๓  ค าสัง่ทางปกครองทีม่ขีอ้ผดิพลาดเลก็น้อยหรอืผดิหลงเลก็น้อยนัน้ 
เจา้หน้าทีอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดเ้สมอ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมค าสัง่ทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามควรแก่กรณี ในการนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค าสัง่ทาง
ปกครอง เอกสารหรอืวตัถุอื่นใดที่ได้จดัท าขึ้นเนื่องในการมคี าสัง่ทางปกครองดงักล่าว 
มาเพื่อการแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

 

ส่วนที ่๕ 

การอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๔๔๓๑  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าสัง่ทางปกครองใดไม่ได้
ออกโดยรฐัมนตรแีละไม่มีกฎหมายก าหนดขัน้ตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็น 

 

๓๑ ระยะเวลาใช้สทิธิอุทธรณ์ค าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ 
ได้รบัทราบค าสัง่เป็นระยะเวลาอุทธรณ์ที่เป็นคุณยิ่งกว่ากฎหมายก าหนด มิใช่ค าสัง่ที่มีข้อผิดพลาด 
อย่างรา้ยแรงและชดัแจ้ง เมื่อมไิด้อุทธรณ์ค าสัง่ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ย่อมเป็นที่สุดเมื่อพ้น
ก าหนดสามสบิวนันับแต่วนัที่รบัทราบค าสัง่  ดงันัน้ จงึต้องใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองภายในสบิปี
นับแต่วนัที่ค าสัง่ทางปกครองเป็นที่สุดตามมาตรา ๖๓/๘ วรรคสอง (๑) (ความเห็นคณะกรรมการ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๙๔/๒๕๖๒) 

การอุทธรณ์ค าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามพระราชบญัญัตคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากเป็นกรณีที่ผูท้ าค าสัง่ไม่เหน็ดว้ยกบัค าอุทธรณ์ ผูค้วบคุมชัน้เหนือขึน้ไป 
ชัน้หนึ่งย่อมเป็นผู้มอี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับ 
ข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๑๓๕๐/๒๕๖๑) 

บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในบังคับหรอืจะอยู่ในบังคับของค าสัง่ทางปกครองตามนิยามค าว่า 
“คู่กรณี” ในมาตรา ๕ ย่อมไม่อาจยื่นอุทธรณ์หนังสอืรบัรองเพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรอืลูกจ้างของ 
ทางราชการที่ต้องหาคดีอาญาได้ตามมาตรา ๔๔ ได้ การยื่นหนังสือของบุคคลดังกล่าวจึงไม่ใช่ 
ค าอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่เป็นเพียงการแสดงความเห็นที่ 
ไม่เหน็ดว้ยกบัการออกหนังสอืดงักล่าวเท่านัน้ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๙๗๗/๒๕๖๑) 

ค าสัง่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค าสัง่ทางปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้ได้รบัค าสัง่ย่อมมี
อ านาจที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสัง่นัน้ได้ตามมาตรา ๔๔ ส่วนการพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ในกรณีที ่
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๘๔ 

 

การเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองนั ้นโดยยื่นต่อเจ้าห น้าที่ผู้ท าค าสัง่ 
ทางปกครองภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีต่นไดร้บัแจง้ค าสัง่ดงักล่าว 

ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสอืโดยระบุขอ้โตแ้ยง้และขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมาย
ทีอ่า้งองิประกอบดว้ย 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครอง เว้นแต่จะม ี
การสัง่ใหทุ้เลาการบงัคบัตามมาตรา ๖๓/๒ วรรคหนึ่ง๓๒ 

 

มาตรา ๔๕๓๓  ใหเ้จา้หน้าทีต่ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พจิารณาค าอุทธรณ์และ
แจง้ผู้อุทธรณ์โดยไม่ชกัชา้ แต่ต้องไม่เกินสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัอุทธรณ์ ในกรณีที่

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๓๑) 
เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ไม่เห็นด้วยกบัค าอุทธรณ์เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผูม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์  จะต้อง
พจิารณาตามข้อ ๒ (๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญัติ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๔๖/๒๕๕๙) 

มาตรา ๔๔ ไม่ได้ก าหนดวธิกีารยื่นอุทธรณ์และวนัที่การยื่นอุทธรณ์มผีลไว้ เมื่อค านึงถงึ
ความสะดวกของคู่กรณีและการคุ้มครองสทิธิในการอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองของคู่กรณี  ในกรณีที่
คู่กรณียื่นอุทธรณ์โดยส่งหนังสอือุทธรณ์ทางไปรษณีย ์จงึตอ้งถอืว่าวนัทีส่่งหนังสอือุทธรณ์ทางไปรษณีย์
เป็นวนัที่การแสดงเจตนาอุทธรณ์มีผล (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๓๔๕/๒๕๔๘) 

การนับเวลาใชส้ทิธอิุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษทางวนิัยไล่ออกจากราชการตอ้งนับแต่วนัทีไ่ดร้บั
แจ้งค าสัง่ตามมาตรา ๔๔ เนื่องจากมีมาตรฐานสูงกว่าพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ที่ให้เริ่มนับตัง้แต่ว ันที่มีค าสัง่  (ความเห็นคณะกรรมการ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๖๓๘/๒๕๔๕) 

๓๒ มาตรา ๔๔ วรรคสาม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๓ การที่ผู้ว่าการการประปานครหลวงพิจารณาค าอุทธรณ์ของผู้ต้องรบัผดิแล้วมคี าสัง่ให้
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั ย่อมถอืเป็นการไม่เหน็ดว้ยกบัค าอุทธรณ์
ซึ่งต้องเร่งรายงานความเห็นพรอ้มเหตุผลไปยงัคณะกรรมการการประปานครหลวงซึ่งเป็นผู้มอี านาจ
พจิารณาค าอุทธรณ์ต่อไป (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๒/๒๕๖๒) 

ผูว้่าราชการจงัหวดัซึง่เป็นผูม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์ชัน้เหนือขึน้ไปไม่ว่าจะมคี าวนิิจฉัย
อุทธรณ์ไปในทางใด ก็ไม่มผีลต่อสทิธแิละหน้าที่ตามกฎหมายของผูอุ้ทธรณ์ซึ่งได้ยื่นหนังสอืลาออกและ
มผีลไปแล้ว กรณีจึงไม่มีความจ าเป็นที่ผู้ว่าราชการจังหวดัจะต้องพิจารณาอุทธรณ์และมคี าวนิิจฉัย
อุทธรณ์ จึงชอบที่จะสัง่จ าหน่ายอุทธรณ์ดังกล่าวเสีย  (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๘๖/๒๕๕๖) 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๘๕ 

 

เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกใ็ห้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสัง่ทาง
ปกครองตามความเหน็ของตนภายในก าหนดเวลาดงักล่าวดว้ย๓๔ 

ถา้เจา้หน้าทีต่ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เหน็ดว้ยกบัค าอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางส่วนกใ็หเ้ร่งรายงานความเหน็พร้อมเหตุผลไปยงัผูม้อี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผู้ม้อี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์พจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ตนไดร้บัรายงาน ถ้ามเีหตุจ าเป็นไม่อาจพจิารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้ม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์มหีนังสอืแจ้งใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบ
ก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ 
ไม่เกนิสามสบิวนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว๓๕ 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๓๓) 
เมื่อการอุทธรณ์เป็นสิทธิของผู้อุทธรณ์ผู้อุทธรณ์ก็ชอบที่จะถอนอุทธรณ์ได้  การถอน

อุทธรณ์ย่อมท าให้การพิจารณาเป็นอันระงบัไป แต่หากการพิจารณาอุทธรณ์นัน้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว  
ย่อมล่วงพ้นขัน้ตอนที่จะถอนอุทธรณ์ได้ แต่ก็ไม่ตัดอ านาจของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองและ
ผูบ้งัคบับญัชาที่จะทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสัง่ทางปกครองได้เอง ซึ่งเป็นอ านาจทัว่ไปในการ
ควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครอง (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๓๑๙/๒๕๕๑) 

การอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองจะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผูท้ าค าสัง่นัน้  ดงันัน้ ผูท้ี่มอี านาจ
ออกค าสัง่ก็เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ในชัน้ต้น  ถ้าเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการ
เปลีย่นแปลงค าสัง่ทางปกครองตามความเหน็ของตน แต่ถา้ไม่เหน็ดว้ยกต็อ้งเร่งรายงานความเหน็พรอ้ม
เหตุผลไปยงัผูม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๓/๒๕๕๐) 

ผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ของประธานสภาเทศบาล  
ในฐานะเป็นผูก้ ากบัดูแลหรอืควบคุมประธานสภาเทศบาลตามขอ้ ๒ (๑๔) ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๓/๒๕๔๔) 

๓๔ การนับระยะเวลาพิจารณาค าอุทธรณ์ต้องเริ่มนับต่อเนื่องกันไปตัง้แต่วนัที่ผู้มีอ านาจ
พิจารณาค าอุทธรณ์ได้รบัรายงานหรือถือว่าได้รบัรายงานซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการ
เตรยีมการของเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของผูม้อี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์ด้วย   ดงันัน้ 
จึงถือว่าวนัที่ส านักงานคณะกรรมการการประปานครหลวงได้รบัรายงานความเห็นพร้อมเหตุผล  
เป็นวนัที่คณะกรรมการฯ ไดร้บัรายงานและเป็นวนัเริม่นับระยะเวลาพจิารณาค าอุทธรณ์ของผูม้อี านาจ
พจิารณาค าอุทธรณ์ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๒/๒๕๖๒) 

๓๕ การนับระยะเวลาพิจารณาค าอุทธรณ์ต้องเริ่มนับต่อเนื่องกันไปตัง้แต่วนัที่ผู้มีอ านาจ
พิจารณาค าอุทธรณ์ได้รบัรายงานหรือถือว่าได้รบัรายงานซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการ
เตรยีมการของเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของผูม้อี านาจพจิารณาค าอุทธรณ์ด้วย   ดงันัน้  
 (มตี่อหน้าถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๕๘๖ 

 

เจา้หน้าทีผู่้ใดจะเป็นผูม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

บทบญัญตัมิาตรานี้ไม่ใชก้บักรณีทีม่กีฎหมายเฉพาะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๔๖๓๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าสัง่ 
ทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของ 
การท าค าสั ง่ท างปกครอง และอาจมีค าสั ง่ เพิ กถอนค าสั ง่ท างปกครองเดิม 
หรอืเปลี่ยนแปลงค าสัง่นัน้ไปในทางใด  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระ 
หรือใช ้ดุลพ ินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสัง่ทางปกครองหร ือ 
มขี้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 

 

มาตรา ๔๗  การใดที่กฎหมายก าหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้ าที่ซึ่ งเป็น
คณะกรรมการ ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
ส าหรบักระบวนการพจิารณาใหป้ฏบิตัติามบทบญัญตัิ หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้ง
กบักฎหมายดงักล่าว 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๓๕) 
จึงถือว่าวนัที่ส านักงานคณะกรรมการการประปานครหลวงได้รบัรายงานความเห็นพ ร้อมเหตุผล 
เป็นวนัที่คณะกรรมการฯ ไดร้บัรายงานและเป็นวนัเริม่นับระยะเวลาพจิารณาค าอุทธรณ์ของผูม้อี านาจ
พจิารณาค าอุทธรณ์ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๒/๒๕๖๒) 

เมื่อขัน้ตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์ตามพระราชบญัญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตวิธิีปฏิบตัริาชการทางปกครองฯ  ดงันัน้ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
ย่อมมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการ  
ใหค้วามช่วยเหลอืจงัหวดัได้ในฐานะผู้ก ากบัดูแลหรอืควบคุมชัน้เหนือขึน้ไปชัน้หนึ่งตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง  
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๑/๒๕๖๐) 

๓๖ ส่วนราชการจะน าเอาความผดิพลาดของตนมาเป็นเหตุเพกิถอนการบรรจุและแต่งตัง้เขา้
รบัราชการย่อมไม่อาจกระท าได้ ผูม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์ชอบที่จะวนิิจฉยัอุทธรณ์ในทางที่เป็นธรรม
กบัผู้อุทธรณ์ค าสัง่ให้ออกจากราชการ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๔๖ เพิกถอนค าสัง่ที่ให้ออกจาก
ราชการ รวมทัง้พจิารณามคี าสัง่ใหก้ลบัเขา้รบัราชการ และพจิารณาเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ที่พงึจะไดร้บั
นับแต่วนัที่ออกจากราชการจนถึงวนัที่ส ัง่ให้กลับเข้ารบัราชการได้ด้วย (ความเห็นคณะกรรมการ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๖๐๖/๒๕๕๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๕๘๗ 

 

มาตรา ๔๘๓๗  ค าสัง่ทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายหรือไม่ ใหคู้่กรณีมสีทิธโิต้แย้งต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดท้ัง้ในปัญหาขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสัง่นั ้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็น
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามทีบ่ญัญตัใินกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 

ส่วนที ่๖ 

การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๔๙๓๘  เจ้าหน้าที่หรอืผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าสัง่ 
ทางปกครองได้ตามหลกัเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้น
ขัน้ตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรอืให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว
หรอืไม่๓๙ 

 

๓๗ คณะกรรมการต่าง ๆ นัน้ไม่มผีูบ้งัคบับญัชาที่จะพจิารณาอุทธรณ์ต่อไปได้ กฎหมายจึง
บัญญัติให้โต้แย้งค าสัง่ของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  และการที่มาตรา ๘๗ 
ก าหนดใหม้าตรา ๔๘ เป็นอนัยกเลกิเมื่อมกีารจดัตัง้ศาลปกครองแลว้ กแ็สดงใหเ้หน็ว่ากฎหมายตอ้งการ
ใหศ้าลปกครองท าหน้าทีต่ามมาตรา ๔๘ แทนคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ (ความเหน็คณะกรรมการ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๖๘๔/๒๕๔๕) 

๓๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มบีทบญัญัติในเรื่องการเพิกถอนการจดทะเบียน
สมรสที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ นายทะเบียนที่มอี านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรบัจดทะเบยีนสมรส 
จึงสามารถเพกิถอนการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ได้ตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ โดยไม่ต้องแจ้งสทิธใิหคู้่กรณีได้โต้แยง้และแสดงพยานหลกัฐานแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม 
หากมกีารยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีค าพิพากษาว่าการสมรสของคู่สมรสคู่หนึ่งคู่ใดเป็นโมฆะแล้ว 
จ าต้องรอผลการพิจารณาพิพากษาของศาลเพื่อไม่ให้มีการด าเนินการที่ซ ้ าซ้อน  (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๑๑/๒๕๕๗) 

บทบัญญัติในมาตรา ๔๙ ก าหนดให้เฉพาะเจ้าห น้าที่ผู้ออกค าสัง่ท างปกครอง 
หรอืผูบ้งัคบับญัชาเท่านัน้ทีม่อี านาจในการเพกิถอนค าสัง่ทางปกครอง คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาตไิม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสัง่ทางปกครองหรอืผู้บงัคบับญัชาตามบทบญัญัตดิงักล่าว  จึงไม่อาจ
เพกิถอนค าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖/๒๕๕๔) 

๓๙ การพิจารณาอนุมตัิให้จ่ายเงนิ ช.ค.บ. นัน้ ส่วนราชการผู้เบิกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ 
ทางปกครอง กรมบัญชีกลางหรอืส านักงานคลังจังหวดัเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เบิกจ่ายเงินให้แก่  
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๘๘ 

 

การเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้อง 
กระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค าสัง่ทางปกครองนั ้น  
เว้นแต่ค าสัง่ทางปกครองจะได้ท าขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรอืปกปิด
ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน 
หรอืประโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย๔๐ 

 

มาตรา ๕๐๔๑  ค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอน
ทัง้หมดหรอืบางส่วน โดยจะให้มผีลย้อนหลงัหรอืไม่ย้อนหลงัหรอืมผีลในอนาคตไปถึง
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ แต่ถ้าค าสัง่นั ้นเป็นค าสัง่ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่
ผูร้บั การเพกิถอนตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๓๙) 
ส่วนราชการผู้เบิกอนัเป็นเพียงขัน้ตอนปฏิบตัิภายในระหว่างหน่วยงานของรฐัเท่านัน้  และโดยที่การ 
เพกิถอนค าสัง่อนุมตัใิหจ้่ายเงนิ ช.ค.บ. มใิช่การออกค าสัง่ให้เจ้าหน้าที่ผูก้ระท าละเมดิชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทนซึง่หน่วยงานของรฐัจะตอ้งผกูพนัตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั ส.ป.ก. ในฐานะเจา้หน้าที ่
ผู้มีอ านาจในการเพิกถอนค าสัง่ฯ จึงชอบที่จะใช้ดุลพินิจเพิกถอนค าสัง่ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๐  
และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๘/๒๕๕๖) 

๔๐ การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองที่มลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ ซึง่จะต้องกระท าภายใน
เก้าสบิวนันับแต่ได้รู้ถงึเหตุที่จะเพกิถอน ย่อมไม่อาจอ้างเหตุที่ว่าการด าเนินการคดัเลือกไม่ชอบด้วย
กฎหมายมาเพกิถอนค าสัง่แต่งตัง้ (เลื่อน) ขา้ราชการ ที่มไิด้กระท าการภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าวได ้ 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๓๑/๒๕๕๖) 

๔๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มบีทบญัญัติในเรื่องการเพกิถอนการจดทะเบียน
สมรสที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ นายทะเบียนที่มอี านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรบัจดทะเบียนสมรส 
จึงสามารถเพกิถอนการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ได้ตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ โดยไม่ต้องแจ้งสทิธใิหคู้่กรณีได้โต้แยง้และแสดงพยานหลกัฐานแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม 
หากมกีารยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อให้มคี าพิพากษาว่าการสมรสของคู่สมรสคู่หนึ่งคู่ใดเป็นโมฆะแล้ว 
จ าต้องรอผลการพิจารณาพิพากษาของศาลเพื่อไม่ให้มีการด าเนินการที่ซ ้ าซ้อน  (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๑๑/๒๕๕๗) 

เมื่อค าสัง่วนิิจฉยัอุทธรณ์เดมิเป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ค าสัง่วนิิจฉัย
อุทธรณ์ใหม่จึงเป็นค าสัง่ที่มุ่งให้มีผลเป็นการเพิกถอนค าสัง่วินิจฉัยอุทธรณ์เดิม ตามมาตรา ๕๐  
และมาตรา ๕๑ และไม่ว่าค าสัง่ใหม่นัน้จะชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ก็ตาม ก็ย่อมมผีลเป็นการเพกิถอน
ค าสัง่เดิมได้ และย่อมมีผลไปตามเนื้อหาของค าสัง่ใหม่นัน้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผลหรือถูกเพิกถอน  
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๙/๒๕๔๓) 
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๕๘๙ 

 

มาตรา ๕๑๔๒  การเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็น 
การให้เงิน หรอืให้ทรพัย์สินหรอืให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค านึงถึงความเชื่อ 
โดยสุจริตของผู้ร ับประโยชน์ในความคงอยู่ของค าสัง่ทางปกครองนัน้กับประโยชน์
สาธารณะประกอบกนั 

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้ร ับค าสัง่ 
ทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อนัเกิดจากค าสัง่ทางปกครองหรอืได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรพัย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้นัน้ 
ตอ้งเสยีหายเกนิควรแก่กรณี 

ในกรณีดงัต่อไปนี้ ผูร้บัค าสัง่ทางปกครองจะอา้งความเชื่อโดยสุจรติไม่ได ้

 

๔๒ แมว้่าผูไ้ด้รบัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการกรมจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท าค าสัง่จะกระท า
การโดยไม่สุจรติ แต่ค าสัง่ย้ายข้าราชการเพื่อไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ไม่ใช่ค าสัง่ที่เป็นการให้เงนิ 
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์ใดในลกัษณะเดยีวกบัเงนิหรอืทรพัยส์นิโดยตรง และโดยทีเ่งนิเดอืน เงนิประจ า
ต าแหน่ง ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์ใดที่ได้รบัไปในระหว่างด ารงต าแหน่งก็เป็นสทิธติามกฎหมายที่จะ
ได้รบัเพื่อตอบแทนการท างานใหแ้ก่ทางราชการ ประกอบกบัไม่มกีฎหมายใดก าหนดไวโ้ดยเฉพาะให้
เรยีกเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนคืนได้ กรณีจึงไม่อาจออกค าสัง่เรยีกคืนเงนิเดือน เงนิประจ า
ต าแหน่ง ทรพัย์สนิ และประโยชน์อื่นใดทีไ่ด้รบัไปในระหว่างด ารงต าแหน่งได้ (ความเหน็คณะกรรมการ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๘๘๑/๒๕๕๗) 

มาตรา ๕๑ เป็นบทบญัญตัทิีก่ าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเพกิถอนค าสัง่ทางปกครองที่
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซึง่เป็นการใหเ้งนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์ทีอ่าจแบ่งแยกได้ แต่โดยทีก่ารจ่ายเงนิ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่การออกค าสัง่ทางปกครองที่เป็นการให้เงิน  แต่เป็นเพียงการ
ปฏิบัติการทางปกครองในการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามสิทธิที่พึงจะได้รบัจากการปฏิบัติหน้าที่  
โดยไม่มีการก่อตัง้สิทธิใด ๆ ขึ้นใหม่ในทางกฎหมาย กรณีจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๑๓๘๕/๒๕๕๖) 

ค าสัง่ที่ท าให้บุคคลได้รบัการแต่งตัง้เพื่อให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึง่ไม่ใช่ค าสัง่ที่มลีกัษณะเป็นการใหเ้งนิหรอืทรพัย์สนิแก่ผูร้บัค าสัง่ทางปกครองโดยตรง จงึไม่เป็นค าสัง่
ตามมาตรา ๕๑ อันจะเรยีกให้คืนเงนิหรือทรพัย์สินได้ (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๔/๒๕๕๑) 

เมื่อค าสัง่วนิิจฉยัอุทธรณ์เดมิเป็นค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าสัง่วนิิจฉัย
อุทธรณ์ใหม่จึงเป็นค าสัง่ที่มุ่งให้มีผลเป็นการเพิกถอนค าสัง่วินิจฉัยอุทธรณ์เดิม  ตามมาตรา ๕๐  
และมาตรา ๕๑ และไม่ว่าค าสัง่ใหม่นัน้จะชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ก็ตาม ก็ย่อมมผีลเป็นการเพกิถอน
ค าสัง่เดิมได้ และย่อมมีผลไปตามเนื้อหาของค าสัง่ใหม่นัน้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผลหรือถูกเพิกถอน  
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๙/๒๕๔๓) 
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๕๙๐ 

 

(๑) ผูน้ัน้ไดแ้สดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึ่งควรบอกใหแ้จง้
หรอืขม่ขู ่หรอืชกัจงูใจโดยการใหท้รพัยส์นิหรอืใหป้ระโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

(๒) ผูน้ัน้ไดใ้หข้อ้ความซึง่ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 

(๓) ผูน้ัน้ไดรู้ถ้งึความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองในขณะไดร้บั
ค าสัง่ทางปกครองหรอืการไม่รูน้ัน้เป็นไปโดยความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 

ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มผีลย้อนหลงั การคนืเงนิ ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ที่
ผูร้บัค าสัง่ทางปกครองได้ไป ให้น าบทบญัญัตวิ่าด้วยลาภมคิวรได้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รบัค าสัง่ทางปกครองได้รู้ถึง 
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครองหรอืควรได้รู้เช่นนัน้หากผู้นัน้มิได้
ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงใหถ้ือว่าผูน้ัน้ตกอยู่ในฐานะไม่สุจรติตัง้แต่เวลานัน้เป็นตน้ไป  
และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั ้นต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
ทีไ่ดร้บัไปเตม็จ านวน๔๓ 

 

มาตรา ๕๒๔๔  ค าสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่อยู่ในบงัคบัของ
มาตรา ๕๑ อาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนได้ แต่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการเพกิถอน 
ค าสัง่ทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รบัค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อ 
โดยสุจรติในความคงอยู่ของค าสัง่ทางปกครองได ้และให้น าความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน 
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่ไดร้บัแจง้ใหท้ราบถงึการเพกิถอนนัน้ 

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นัน้อาจ
ไดร้บัหากค าสัง่ทางปกครองดงักล่าวไม่ถูกเพกิถอน 

 

 

๔๓ เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการไม่ใช่เงนิที่ได้รบัเพื่อตอบแทนการท างานดงัเช่นเงนิเดอืน 
ค าสัง่ให้พ้นสภาพจากการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและค าสัง่เพิกถอนค าสัง่ที่แต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีค าสัง่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
มหาวทิยาลยัย่อมสามารถเรยีกคนืเงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการทีไ่ดร้บัไปในระหว่างด ารงต าแหน่งได้
ตามมาตรา ๕๑ วรรคสี ่ได้  ทัง้นี้ ใหน้ าบทบญัญัติว่าด้วยลาภมคิวรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๐๓/๒๕๖๐) 

๔๔ โดยที่การอนุมตัิการให้ปริญญาบัตรเป็นค าสัง่ทางปกครอง สภามหาวิทยาลัยย่อมมี
อ านาจที่จะเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมตัิการให้ปรญิญาแก่บุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือ 
มคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นในภายหลงัได้ (คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๔/๒๕๕๔) 
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๕๙๑ 

 

มาตรา ๕๓  ค าสัง่ทางปกครองที่ชอบดว้ยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการใหป้ระโยชน์
แก่ผู้รบัค าสัง่ทางปกครองอาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรือบางส่วนโดยใหม้ีผลตัง้แต่ขณะที่
เพกิถอนหรอืมผีลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที ่
คงต้องท าค าสัง่ทางปกครองที่มเีนื้อหาท านองเดยีวกนันัน้อีก หรอืเป็นกรณีที่การเพกิถอน  
ไม่อาจกระท าได้เพราะเหตุอื่น  ทั ้งนี้  ให้ค านึ งถึงประโยชน์ของบุ คคลภายนอก
ประกอบดว้ย๔๕ 

ค าสัง่ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รบัค าสัง่ 
ทางปกครองอาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยใหม้ผีลตัง้แต่ขณะทีเ่พกิถอน หรอื 
มผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหนึ่งตามทีก่ าหนดไดเ้ฉพาะเมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) มีกฎหมายก าหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ใน 
ค าสัง่ทางปกครองนัน้เอง 

(๒) ค าสัง่ทางปกครองนัน้มีข้อก าหนดให้ผู้รบัประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มี 
การปฏบิตัภิายในเวลาทีก่ าหนด 

(๓)๔๖ ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งหากมีข้อเท็จจริง 
และพฤติการณ์เช่นนี้ ในขณะท าค าสัง่ทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ท าค าสัง่ 
ทางปกครองนัน้ และหากไม่เพกิถอนจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

 

๔๕ เงื่อนไขที่เป็นเหตุในการออกค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตจัดตัง้มหาวทิยาลัยยงัคงมีอยู่
ครบถ้วนและการด าเนินการออกค าสัง่ก็เป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะได้ก าหนดไวเ้ป็นพเิศษแล้ว กรณี
จงึเขา้ข่ายของบทยกเวน้ของมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง  ดงันัน้ จงึไม่อาจเพกิถอนค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต
ดงักล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ กลบัคืนมามีสภาพการเป็นนิติบุคคล รวมทัง้คณะกรรมการควบคุม
มหาวทิยาลยักลบัคนืมามอี านาจในการอนุมตักิารให้ปรญิญาแก่นักศกึษาที่ศกึษาครบตามหลกัสูตรได้ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๙๖/๒๕๕๖) 

๔๖ เมื่อการเพิกถอนใบอนุญาตน าเข้าเศษพลาสติกเกิดจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไป ถอืว่าผูร้บัใบอนุญาตมกีารกระท าความผดิที่เป็นผลเสยีหายแก่การคา้ระหว่างประเทศ 
ท าใหเ้ป็นผูข้าดคุณสมบตัซิึ่งจ าเป็นต้องมตีลอดเวลาที่เป็นผูร้บัใบอนุญาต และการเป็นผูข้าดคุณสมบตัิ
ดงักล่าวมผีลต่อใบอนุญาตฉบบัอื่น ๆ ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้ออกใบอนุญาตย่อมมี
อ านาจเพิกถอนใบอนุญาตน าเข้าเศษพลาสติกที่มีอยู่ทั ง้หมดได้ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๓) 
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๓/๒๕๖๒) 

กรณีที่ผูข้อรบัใบอนุญาตถูกสัง่พกัใช้ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ฉบบัเดมิ ผู้ขอรบั
ใบอนุญาตจึงมีลักษณะต้องห้ามที่จะขอรบัใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ได้ การออก
ใบอนุญาตที่ออกให้ไปก่อนจึงเป็นใบอนุญาตที่ออกให้โดยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๙๒ 

 

(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมบีทกฎหมายเช่นนี้ในขณะท าค าสัง่
ทางปกครองแล้วเจา้หน้าที่คงจะไม่ท าค าสัง่ทางปกครองนัน้ แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ 
ใหก้ระท าไดเ้ท่าทีผู่ร้บัประโยชน์ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืยงัไม่ไดร้บัประโยชน์ตามค าสัง่
ทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะได ้

(๕ ) อาจเกิดความเสียหายอย่ างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือ 
ต่อประชาชนอนัจ าเป็นตอ้งป้องกนัหรอืขจดัเหตุดงักล่าว๔๗ 

ในกรณีที่มีการเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) 
และ (๕) ผู้ได้รบัประโยชน์มีสิทธิได้รบัค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อ 
โดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสัง่ทางปกครองได้ และให้น ามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ค าสัง่ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สิน 
หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทัง้หมดหรือบางส่วนโดยให้ม ี
ผลยอ้นหลงัหรอืไม่มผีลยอ้นหลงัหรอืมผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนด
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) มไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัล่ิาชา้ในอนัทีจ่ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของค าสัง่ทางปกครอง 

(๒) ผูไ้ดร้บัประโยชน์มไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัล่ิาช้าในอนัทีจ่ะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของค าสัง่ทางปกครอง 

ทัง้นี้ ใหน้ าความในมาตรา ๕๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๔๖) 
ซึ่งหากมขี้อเทจ็จรงิและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะออกใบอนุญาตแล้ว กรมประมงย่อมไม่ออกใบอนุญาตให ้
และโดยที่การออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ถอืเป็น “ค าสัง่ทางปกครอง” กรมประมงจงึเพกิถอน
ค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๓) ได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๑๓๖๘/๒๕๖๑) 

๔๗ เมื่อการเพิกถอนใบอนุญาตน าเข้าเศษพลาสติกจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเป็นการเพิกถอนค าสัง่ 
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในฐานะผูอ้อกใบอนุญาตย่อมมอี านาจเพกิถอนใบอนุญาตน าเขา้เศษพลาสตกิที่ไม่เป็นไป
ตามที่ได้รบัอนุญาตไว้ได้ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๕) (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๓/๒๕๖๒) 
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๕๙๓ 

 

ส่วนที ่๗ 

การขอใหพ้จิารณาใหม ่

   
 

มาตรา ๕๔๔๘  เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ค าสัง่ทางปกครองทีพ่น้ก าหนดอุทธรณ์ตามส่วนที ่๕ ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑)๔๙ มีพยานหลักฐานใหม่  อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั ้น
เปลีย่นแปลงไปในสาระส าคญั 

(๒) คู่กรณีทีแ่ทจ้รงิมไิดเ้ขา้มาในกระบวนการพจิารณาทางปกครองหรอืไดเ้ขา้มา
ในกระบวนการพิจารณาครัง้ก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง 

(๓) เจา้หน้าทีไ่ม่มอี านาจทีจ่ะท าค าสัง่ทางปกครองในเรื่องนัน้ 

 

๔๘ การขอให้พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๔ เป็นบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รบัค าสัง่ 
ทางปกครองใชส้ทิธใินการขอทบทวนกระบวนพจิารณาที่เสรจ็สิ้นไปแล้วบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จรงิใหม่ 
ค าพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดไม่ถอืว่าเป็นพยานหลกัฐานใหม่ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) หรอื
เป็นกรณีที่ข้อเท็จจรงิเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๔) จึงไม่อาจน าเอาค าพิพากษา
ดงักล่าวมาใช้ในการพจิารณาใหม่ได้ (ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง : เรื่องเสร็จที ่ 
๒๗๑/๒๕๖๑) 

มาตรา ๕๔ ได้ก าหนดใหคู้่กรณีสามารถมคี าขอให้เจ้าหน้าที่เพกิถอนหรอืแก้ไขเพิม่เตมิ
ค าสัง่ทางปกครองที่พน้ก าหนดอุทธรณ์ได้ โดยฝ่ายปกครองย่อมมหีน้าที่ในการเปิดกระบวนพจิารณา
ใหม่ให้แก่คู่กรณีที่มีค าขอไม่ว่าค าสัง่ทางปกครองนัน้จะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรอืไม่  
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๔๐/๒๕๔๗) 

ค าสัง่ทางปกครองเป็นการใช้อ านาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองบังคับต่อเอกชน  
ผู้ออกค าสัง่และผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้ค าสัง่ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย หากมีความ
บกพร่องอย่างใดอาจเยยีวยา แก้ไข หรอืเพกิถอนค าสัง่นัน้ได้ และแม้จะมกีารฟ้องคดตี่อศาลปกครองแล้ว 
ก็ไม่เป็นการตัดอ านาจในการเยียวยา แก้ไข และขอให้พิจารณาใหม่ หรือเพิกถอนค าสัง่ดังกล่าว 
แต่อย่างใด (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๒๘๙/๒๕๔๕) 

๔๙ แม้การยื่นค ารอ้งต่อกรมการปกครองเพื่อขอให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยอ้างผลของ 
ค าพพิากษาของศาลฎีกาจะถือว่าเป็นเรื่องของการขอให้พจิารณาใหม่ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑)  
แต่โดยที่ถ้อยค าพยานบุคคลเป็นของบุคคลคนเดียวกัน  กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ เป็น
พยานหลักฐานใหม่ ย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขอให้พิจารณาใหม่ได้  อนึ่ง บทบัญญัติดังกล่าว 
ไม่เป็นการตัดอ านาจของเจ้าหน้าที่ที่จะทบทวนค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา  ๔๙ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๕๑/๒๕๖๑) 
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๕๙๔ 

 

(๔) ถ้าค าสัง่ทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด 
และต่อมาขอ้เท็จจรงิหรอืขอ้กฎหมายนัน้เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคญัในทางที่จะเป็น
ประโยชน์แก่คู่กรณี 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรอื (๓) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณี 
ไม่อาจทราบถงึเหตุนัน้ในการพจิารณาครัง้ทีแ่ลว้มาก่อนโดยไม่ใช่ความผดิของผูน้ัน้ 

การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวนันับแต่ผู้นัน้ได้รู้ถึง 
เหตุซึง่อาจขอใหพ้จิารณาใหม่ได ้

 

ส่วนที ่๘ 

การบงัคบัทางปกครอง๕๐ 

   
 

มาตรา ๕๕๕๑  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๕๖๕๒  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๕๗๕๓  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๕๘๕๔  (ยกเลกิ)  
 

มาตรา ๕๙๕๕  (ยกเลกิ) 
 

 

๕๐ ส่วนที่ ๘ การบงัคบัทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถงึ มาตรา ๖๓ ยกเลกิโดยพระราชบญัญัติ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๑ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๒ มาตรา ๕๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๓ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๔ มาตรา ๕๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๕ มาตรา ๕๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๙๕ 

 

มาตรา ๖๐๕๖  (ยกเลกิ) 
มาตรา ๖๑๕๗  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๖๒๕๘  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๖๓๕๙  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๒/๑ 

การบงัคบัทางปกครอง๖๐ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๖๓/๑๖๑  การบงัคบัทางปกครองไม่ใชบ้งัคบักบัหน่วยงานของรฐัดว้ยกนั 
เวน้แต่จะมกีฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๖๓/๒๖๒  เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองมีอ านาจที่จะพิจารณาใช้
มาตรการบงัคบัทางปกครองเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของตนไดต้ามบทบญัญตัใินหมวดนี้ 

 

๕๖ มาตรา ๖๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๗ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๘ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๙ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๐ หมวด ๒/๑ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึง มาตรา ๖๓/๒๕ เพิ่มโดย
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๑ มาตรา ๖๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๒ มาตรา ๖๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๕๙๖ 

 

เว้นแต่จะมีการสัง่ให้ทุเลาการบังคบัไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่นัน้เอง ผู้มีอ านาจ
พจิารณาค าอุทธรณ์ หรอืผูม้อี านาจพจิารณาวนิิจฉัยความถูกต้องของค าสัง่ทางปกครอง
ดงักลา่ว 

เจา้หน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอ านาจให้เจา้หน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บงัคบับญัชาหรอื
เจา้หน้าทีอ่ื่นเป็นผูด้ าเนินการกไ็ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจา้หน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองเพียง
เท่าที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ของค าสัง่ทางปกครอง โดยกระทบกระเทอืน 
ผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครองน้อยทีสุ่ด 

 

มาตรา ๖๓/๓๖๓  ถ้าบทกฎหมายใดก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้
โดยเฉพาะแล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั ้นจะเกิดผลน้อยกว่า
มาตรการบงัคบัตามหมวดนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตามหมวดนี้
แทนกไ็ด ้

 

มาตรา ๖๓/๔๖๔  ในการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองแก่บุคคลใด หากบุคคลนัน้ 
ถึงแก่ความตายให้ด าเนินการบังคบัทางปกครองต่อไปได้ ถ้าบุคคลนัน้มีทายาทผู้รบั
มรดกหรอืผูจ้ดัการมรดก ใหถ้อืว่าทายาทผูร้บัมรดกหรอืผูจ้ดัการมรดกเป็นผูอ้ยู่ในบงัคบั
ของมาตรการบงัคบัทางปกครองนัน้ 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๖๒) 
ค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตจดัตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการหมดสภาพการเป็น 

นิติบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นคนละส่วนกัน การหมดสภาพการเป็นนิติบุคคลของ
มหาวิทยาลัยก็เป็นไปโดยเงื่อนไขของกฎหมาย มิได้เกิดจากการใช้มาตรการบังคับตามค าสัง่ 
ทางปกครองของเจ้าหน้าที่เพื่อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ทางปกครองนัน้แต่อย่างใด จงึไม่อาจสัง่ให้
ทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครองนัน้ไว้ก่อนได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่
๖๙๖/๒๕๕๖) 

๖๓ มาตรา ๖๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มี
บทบญัญตักิ าหนดมาตรการบงัคบัทางปกครอง จงึต้องน าพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ  
ในส่วนที่  ๘ การบังคับทางปกครองของหมวด ๒ ค าสัง่ทางปกครอง มาบังคับใช้  (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๕/๒๕๔๗) 

๖๔ มาตรา ๖๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๙๗ 

 

ในกรณีที่ผูอ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองตาย ให้แจง้มาตรการ
บังคับทางปกครองไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จ ัดการมรดก แล้วแต่กรณี โดยให้
ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองเริ่มนับใหม่ตัง้แต่วันที่ทายาท 
ผูร้บัมรดกหรอืผูจ้ดัการมรดกไดร้บัแจง้ เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ผู้อยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
อุทธรณ์การใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบงัคบั
ทางปกครอง 

(๒) ผู้อยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองตายหลงัสิ้นสุดระยะเวลา
อุทธรณ์การใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบงัคบั
ทางปกครอง เน่ืองจากมพีฤตกิารณ์ทีจ่ าเป็นอนัมไิดเ้กดิจากความผดิของผูน้ัน้ 

ในกรณีทีเ่ป็นการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองแก่นิตบิุคคลใด หากนิตบิุคคลนัน้ 
สิ้นสภาพ โอนกิจการ หรอืควบรวมกิจการ ให้ด าเนินการบงัคบัทางปกครองต่อไปได้  
โดยใหแ้จง้มาตรการบงัคบัทางปกครองไปยงัผูช้ าระบญัช ีหรอืนิตบิุคคลทีร่บัโอนกจิการ
หรอืเกดิจากการควบรวมกจิการ แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ โดยไม่จ าตอ้งออกค าสัง่ทางปกครองใหม่ 
แก่บุคคลหรอืนิติบุคคลดงักล่าวอีก และให้น าหลกัเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์
ตามวรรคสองมาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๖๓/๕๖๕  ในกรณีที่บทบญัญัตใินหมวดนี้หรอืกฎหมายอื่นมไิด้ก าหนด
เป็นอย่างอื่น ผูอ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองอาจอุทธรณ์การใชม้าตรการ
บงัคบัทางปกครองนัน้ได ้

การอุทธรณ์การใช้มาตรการบงัคับทางปกครองให้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการ
เดียวกับการอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองตามส่วนที่  ๕ การอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครอง  
ในหมวด ๒ ค าสัง่ทางปกครอง 

 

มาตรา ๖๓/๖๖๖  บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคบักับการบงัคับตามค าสัง่ 
ทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงนิหรือให้กระท าหรอืละเว้นกระท าในกรณีที่หน่วยงาน
ของรฐัได้ฟ้องคดีต่อศาลและศาลได้มีค าพิพากษาให้ช าระเงินหรือให้กระท าหรือละเว้น
กระท าแลว้ 

 

๖๕ มาตรา ๖๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๖ มาตรา ๖๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๕๙๘ 

 

เมื่อศาลได้รบัฟ้องคดตีามวรรคหนึ่งไวแ้ล้ว ห้ามมใิห้เจา้หน้าทีด่ าเนินการตาม
ส่วนที ่๒ การบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหช้ าระเงนิ และส่วนที ่๓ การบงัคบั
ตามค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดใหก้ระท าหรอืละเวน้กระท า เวน้แต่จะไดม้กีารถอนฟ้อง 
หรือศาลมีค าสัง่จ าหน่ายคดีจากสารบบความเพราะเหตุอื่น  ทัง้นี้  ไม่กระทบต่อการ
ด าเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองทีเ่จา้หน้าทีไ่ดด้ าเนินการไปก่อนทีศ่าลไดร้บั
ฟ้องคดี และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองในส่วนนัน้ต่อไป 
จนแลว้เสรจ็ 

 

ส่วนที ่๒ 

การบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหช้ าระเงนิ 

   
 

๑. การบงัคบัโดยเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั 

   
 

มาตรา ๖๓/๗๖๗  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีม่คี าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดใหช้ าระเงนิ 
ถา้ถงึก าหนดแล้วไม่มกีารช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ใหเ้จา้หน้าทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครอง 

 

๖๗ มาตรา ๖๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การไม่อุทธรณ์ค าสัง่ที่ใหช้ดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ค าสัง่นัน้ถงึที่สุด กรณีจงึอาจพจิารณา
ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพื่อยดึหรอือายดัและขายทอดตลาดทรพัย์ของเจ้าหน้าที่ผูก้ระท าละเมดิ
เพื่อน ามาชดใชค้่าสนิไหมทดแทนได้ 

การฟ้องคดตี่อศาลไม่กระทบต่อการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของหน่วยงานของรฐั
แก่เจ้าหน้าที่ผูก้ระท าละเมดิ หน่วยงานของรฐัจงึมอี านาจที่จะพจิารณาใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง
โดยการขายทอดตลาดทรพัย์สนิที่ได้ยดึหรอือายดัไว้นัน้ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองได้  
(ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๕/๒๕๖๒) 

การใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองเป็นคนละมาตรการทางกฎหมายกบัการพจิารณา
อนุมตัใิห้ผ่อนช าระค่าสนิค่าสนิไหมทดแทนของกระทรวงการคลงั ประกอบกบัไม่มบีทบญัญัตใิดห้ามมใิห ้
หน่วยงานของรฐัใช้มาตรการบังคบัทางปกครองในระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมตัิให้ผ่อนช าระ 
ค่าสินไหมทดแทน  ดังนัน้ จึงสามารถด าเนินการใช้มาตรการบังคบัทางปกครองแก่ทรพัย์สินของ
เจ้าหน้าที่ได้ตามกฎหมาย โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นเป็นรายกรณีไป (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๕/๒๕๖๒) 

การโอนกรรมสทิธิแ์ละสทิธคิรอบครองในทรพัย์สนิของตนภายหลงัจากวนัที่ได้รบัทราบ
ค าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เป็นการยกัย้ายถ่ายเททรพัย์สนิเพื่อมใิห้ได้รบัช าระหนี้ทัง้หมดหรอื 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๕๙๙ 

 

มหีนังสอืเตอืนใหผู้น้ัน้ช าระภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจด็วัน ถา้ไม่มี
การปฏิบตัิตามค าเตือน เจ้าหน้าที่มอี านาจใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอื
อายดัทรพัยส์นิของผูน้ัน้และขายทอดตลาดเพื่อช าระเงนิใหค้รบถว้นได ้

ในการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตัง้เจ้าพนักงาน
บงัคบัทางปกครองเพื่อด าเนินการยดึหรอือายดัและขายทอดตลาดทรพัยส์นิต่อไป 

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั ง่ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั ้ง 
เจา้พนักงานบงัคบัทางปกครอง ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 
 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๖๗) 
บางส่วน กรณีจงึสามารถใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิดงักล่าวไดต้าม
มาตรา ๕๗ โดยไม่จ าต้องฟ้องเพกิถอนการโอนทรพัย์สนิตามมาตรา ๒๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์เสยีก่อนแต่อย่างใด (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๑๖๙๘/๒๕๖๑) 

กรณีที่มีค าสัง่ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท า
ละเมดิต่อหน่วยงานของรฐั ในการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองนัน้ ผูท้ี่มอี านาจในการออกค าสัง่ยดึ
หรอือายดัและขายทอดตลาดทรพัย์สนิเพื่อน ามาช าระหนี้ละเมดิจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๙  
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ความเห็น
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๙๘/๒๕๕๑) 

ค าสัง่เรยีกใหเ้จา้หน้าทีผู่ก้ระท าละเมดิต่อหน่วยงานช าระเงนิเป็นค าสัง่ทางปกครอง หาก
ไม่ปฏิบตัิตาม เจ้าหน้าที่ผูท้ าค าสัง่ย่อมมอี านาจพจิารณาใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองเพื่อบงัคบัให้
เป็นไปตามค าสัง่ของตนได้ โดยไม่ต้องน าอายุความตามพระราชบญัญัติความรบัผดิทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ฯ มาใช้กบัการออกค าสัง่เรยีกใหช้ าระเงนิดงักล่าวผูท้ าค าสัง่ทางปกครอง ย่อมเป็นผูม้อี านาจ
สัง่ยึดหรืออายดัและขายทอดตลาดทรพัย์สนิของผู้อยู่ ในบังคบัของค าสัง่ทางปกครองตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่ 
๕๒๓/๒๕๕๐) 

ค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงนิ เมื่อถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระเงนิโดย
ถูกตอ้งครบถว้น เจา้หน้าที่จะตอ้งมหีนังสอืเตอืนใหผู้น้ัน้ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 
เจด็วนั หากไม่มกีารปฏบิตัติามค าเตอืน เจา้หน้าที่อาจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึหรอือายดั
ทรพัย์สนิของผูน้ัน้และขายทอดตลาดเพื่อช าระเงนิใหค้รบถ้วน (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๗๗๒/๒๕๔๖) 

การใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตามมาตรา ๕๗ ต้องมกีารออกค าสัง่ทางปกครองให้
ช าระเงนิภายในก าหนดเสยีก่อน เมื่อไม่มกีารช าระภายในก าหนด ต้องมหีนังสอืเตอืน จากนัน้จงึจะใช้
มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยการยดึหรอือายดัทรพัย์และน าออกขายทอดตลาดได้  และแมจ้ะมกีาร
ฟ้องคดีต่อศาลแพ่งด้วย หน่วยงานของรฐัก็ยงัสามารถใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองได้ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๔๘/๒๕๔๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๐๐ 

 

มาตรา ๖๓/๘๖๘  หน่วยงานของรฐัที่ออกค าสัง่ให้ช าระเงนิต้องด าเนินการยึด
หรอือายดัทรพัย์สนิภายในสบิปีนับแต่วนัที่ค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงนิเป็น
ทีสุ่ด 

ค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหช้ าระเงนิเป็นทีสุ่ดในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(๑) ไม่มกีารอุทธรณ์ค าสัง่ต่อเจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์ 

(๒)๖๙ เจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจพจิารณาอุทธรณ์มคี าวนิิจฉยัยกอุทธรณ์ และไม่มกีาร
ฟ้องคดตี่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคด ี

(๓)๗๐ ศาลมคี าสัง่หรอืค าพพิากษายกฟ้อง หรอืเพกิถอนค าสัง่บางส่วน และคดี
ถงึทีสุ่ดแลว้ 

หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสัง่ให้ช าระเงินได้ยึดหรอือายดัทรพัย์สินแล้ว  
แต่ยงัไม่ไดร้บัช าระเงนิครบถ้วน และล่วงพน้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยดึหรอือายดั
ทรพัยส์นิเพิม่เตมิอกีมไิด ้

การขายทอดตลาดหรอืจ าหน่ายโดยวธิอีื่นซึ่งทรพัย์สนิของผู้อยู่ในบงัคบัของ
มาตรการบงัคบัทางปกครองทีถู่กยึดหรอือายดัไว้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อ
ช าระเงนิ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมค่าตอบแทน หรอืค่าใช้จ่ายอื่นในการบงัคบัทางปกครอง 
ใหก้ระท าไดแ้มล่้วงพน้ระยะเวลาดงักล่าว 

 
 

๖๘ มาตรา ๖๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๙ โดยที่การอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครอง 
ประกอบกบัค าสัง่ใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาอุทธรณ์และการพจิารณาคดขีอง
ศาลปกครองสูงสุด ทัง้ยงัไม่มคี าสัง่ใหทุ้เลาการบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครองไว้ กรณีจงึต้องถอืว่าค าสัง่
ใหช้ดใช้ค่าสนิไหมในกรณีดงักล่าวนัน้ยงัไม่เป็นที่สุดตามมาตรา ๖๓/๘ วรรคสอง (๒) (๓) ระยะเวลาใน
การยดึหรอือายดัทรพัย์สนิภายในสบิปีจงึยงัไม่เริม่นับ แต่จะเริม่นับเมื่อค าสัง่เป็นที่สุดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง 
ตามที่ก าหนดไวใ้นบทบญัญัตดิงักล่าว (ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๑๑๒๕/๒๕๖๒) 

๗๐ โดยที่การอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครอง 
ประกอบกบัค าสัง่ใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาอุทธรณ์และการพจิารณาคดขีอง
ศาลปกครองสูงสุด ทัง้ยงัไม่มคี าสัง่ใหทุ้เลาการบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครองไว้ กรณีจงึต้องถอืว่าค าสัง่
ใหช้ดใช้ค่าสนิไหมในกรณีดงักล่าวนัน้ยงัไม่เป็นที่สุดตามมาตรา ๖๓/๘ วรรคสอง (๒) (๓) ระยะเวลาใน
การยดึหรอือายดัทรพัย์สนิภายในสบิปีจงึยงัไม่เริม่นับ แต่จะเริม่นับเมื่อค าสัง่เป็นที่สุดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง 
ตามที่ก าหนดไวใ้นบทบญัญัตดิงักล่าว (ความเห็นคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๑๑๒๕/๒๕๖๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๐๑ 

 

มาตรา ๖๓/๙๗๑  กรณีทีม่กีารอุทธรณ์การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองและขอ
ทุเลาการบังคับตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสัง่ใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครอง หรือผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์  อาจสัง่ให้มีการทุเลาการบังคับ 
ทางปกครองไวก้่อนกไ็ด ้โดยมอี านาจก าหนดเงือ่นไขใหผู้อ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบั
ทางปกครองตอ้งปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๖๓/๑๐๗๒  เพื่อประโยชน์ในการบงัคบัทางปกครอง ให้เจา้หน้าทีผู่อ้อก
ค าสัง่ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองมอี านาจ 

(๑) มหีนังสอืสอบถามสถาบนัการเงนิ สหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์เครดติยูเนียน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรมทีด่นิ กรมการขนส่งทางบก กรมทรพัยส์นิทางปัญญา  
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัที่มหีน้าทีค่วบคุมทรพัย์สนิที่มทีะเบยีน เกี่ยวกบัทรพัย์สนิของ 
ผูอ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

(๒) มหีนังสอืขอให้นายทะเบยีน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรอืบุคคลอื่นผู้มอี านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายระงบัการจดทะเบยีนหรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบยีนที่เกี่ยวกับ
ทรพัย์สินของผู้อยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองไว้เป็นการชัว่คราวเท่าที่
จ าเป็นเนื่องจากมีเหตุขดัข้องที่ท าให้ไม่อาจยึดหรืออายัดทรพัย์สินได้ทันที และเมื่อ
เหตุขดัข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดงักล่าว  ทัง้นี้  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการระงบัการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการนัน้ 

 

๗๑ มาตรา ๖๓/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗๒ มาตรา ๖๓/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๓/๑๐ เป็นบทบญัญตัทิี่มเีจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาขดัขอ้งของหน่วยงานของรฐั 
ในการสบืหาทรพัย์สนิของผูอ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครอง รวมถงึทรพัย์สนิที่อยู่ในความ
ดูแลของสถาบนัการเงนิ แต่พระราชบญัญัติวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครองฯ มไิด้นิยามค าว่า “สถาบนั
การเงนิ” ไว้  ดังนัน้ ค าว่า “สถาบันการเงนิ” ตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงมีความหมายทัว่ไป โดยให้
หมายถึงสถาบันการเงนิทัง้หลายทัง้ปวง มไิด้จ ากัดเฉพาะสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ ธนาคารออมสนิซึ่งเป็นสถาบนัการเงนิของรฐัจงึเป็นสถาบนัการเงนิตามมาตรา ๖๓/๑๐ 
ย่อมอยู่ในบังคบัของบทบัญญัติดังกล่าว (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๕๙/๒๕๖๒) 
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๖๐๒ 

 

หน่วยงานตาม (๑) ที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสัง่ใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครองในการด าเนินการตาม (๑) ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ธรุกจิสถาบนัการเงนิ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่น 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสัง่ใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครองตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นัน้มีความผิดฐานขัดค าสัง่ 
เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๖๓/๑๑๗๓  ในการสบืหาทรพัยส์นิของผู้อยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบั
ทางปกครอง หน่วยงานของรฐัทีอ่อกค าสัง่ใหช้ าระเงนิอาจรอ้งขอใหส้ านักงานอยัการสูงสุด 
หรือหน่วยงานอื่นด าเนินการสืบหาทรัพย์สินแทนได้ โดยให้หน่วยงานดังกล่าว 
มอี านาจตามมาตรา ๖๓/๑๐ ดว้ย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ ออกค าสัง่ให้ช าระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินการสืบหาทรัพย์สิน และหากจ านวนเงินที่ต้องช าระตามมาตรการบังคับ 
ทางปกครองนัน้มีมูลค่าตัง้แต่สองล้านบาทขึ้นไปหรือตามมูลค่าที่ก าหนดเพิ่มขึ้นโดย
กฎกระทรวง หน่วยงานของรฐัอาจมอบหมายใหเ้อกชนสบืหาทรพัยส์นิแทนได ้

ใหเ้อกชนทีส่บืพบทรพัยส์นิไดร้บัค่าตอบแทนไม่เกนิรอ้ยละสองครึง่จากเงนิหรอื
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบได้  ทัง้นี้ 
จ านวนเงนิค่าตอบแทนสงูสุดตอ้งไม่เกนิหนึ่งลา้นบาทต่อจ านวนเงนิทีต่อ้งช าระตามค าสัง่
ทางปกครองในเรื่องนัน้ หรอืตามจ านวนทีก่ าหนดเพิม่ขึน้โดยกฎกระทรวง 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกเอกชนทีส่บืหาทรพัยส์นิ การก าหนดค่าตอบแทน 
และวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคสาม ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๓/๑๒๗๔  ขัน้ตอนและวิธปีฏิบตัิเกี่ยวกบัการยดึ การอายดั และการ
ขายทอดตลาดทรพัย์สนิให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่กฎกระทรวง
ไม่ได้ก าหนดเรื่องใดไว้ ให้น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยใหถ้อืว่า 

(๑) เจา้หนี้ตามค าพพิากษา หมายถงึ หน่วยงานของรฐัทีอ่อกค าสัง่ใหช้ าระเงนิ 

 

๗๓ มาตรา ๖๓/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗๔ มาตรา ๖๓/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๐๓ 

 

(๒) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หมายถึง ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ 
ทางปกครอง 

(๓) อ านาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรฐั  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) เจา้พนักงานบงัคบัคด ีหมายถงึ เจา้พนักงานบงัคบัทางปกครอง 

 

มาตรา ๖๓/๑๓๗๕  การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการยึด การ
อายดั และการขายทอดตลาดทรพัยส์นิโดยผูอ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครอง 
รวมทัง้บุคคลภายนอกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีถู่กยดึหรอือายดั ใหเ้สนอต่อศาล 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ ศาลเยาวชนและครอบครวั หรอืศาลช านัญพเิศษอื่น แลว้แต่กรณี ซึง่เป็นศาลทีม่ี
เขตอ านาจในการพจิารณาพพิากษาคดเีกีย่วกบัค าสัง่ทีม่กีารบงัคบัทางปกครองนัน้ 

(๒) ศาลปกครอง ส าหรบักรณีอื่นทีไ่ม่อยู่ภายใตบ้งัคบั (๑) 
 

มาตรา ๖๓/๑๔๗๖  กรณีทีเ่จา้หนี้ตามค าพพิากษาในคดอีื่นไดม้กีารยดึทรพัยส์นิ
หรอือายดัสทิธเิรยีกรอ้งอื่นใดของผูอ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองเพื่อน า
เงนิมาช าระตามค าพิพากษา ให้หน่วยงานของรฐัที่ออกค าสัง่ให้ช าระเงนิมสีิทธขิอเข้า
เฉลีย่ไดเ้ช่นเดยีวกบัเจา้หนี้ตามค าพพิากษา 

 

๒. การบงัคบัโดยเจา้พนักงานบงัคบัคด ี

   
 

มาตรา ๖๓/๑๕๗๗  ในกรณีที่มกีารบงัคบัให้ช าระเงนิและค าสัง่ทางปกครองที่
ก าหนดให้ช าระเงนิเป็นทีสุ่ดแล้ว หากหน่วยงานของรฐัทีอ่อกค าสัง่ใหช้ าระเงนิประสงค์ 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบงัคับคดีด าเนินการบงัคับให้เป็นไปตามค าสัง่ 
ทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสัง่ 

 

๗๕ มาตรา ๖๓/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗๖ มาตรา ๖๓/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗๗ มาตรา ๖๓/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖๐๔ 

 

ทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุด เพื่อให้ศาลออกหมายบงัคบัคดีเพื่อบงัคบั 
ให้เป็นไปตามค าสัง่ทางปกครองนัน้ โดยระบุจ านวนเงนิที่ผู้อยู่ในบงัคบัของมาตรการ
บงัคบัทางปกครองยังมิได้ช าระตามค าสัง่ทางปกครอง  ทัง้นี้  ไม่ว่าหน่วยงานของรฐั 
ยงัไม่ไดบ้งัคบัทางปกครองหรอืไดด้ าเนินการบงัคบัทางปกครองแลว้ แต่ยงัไม่ไดร้บัช าระ
เงนิหรอืไดร้บัช าระเงนิไม่ครบถว้น 

เมื่อหน่วยงานของรฐัยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ถา้ศาลเหน็ว่าค าสัง่ทางปกครองที่
ก าหนดใหช้ าระเงนิเป็นทีสุ่ดแลว้ ใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดตีัง้เจา้พนักงานบงัคบัคดแีละ
แจง้ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดทีราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยใหถ้อืว่าหน่วยงานของรฐัที่
ออกค าสัง่ให้ช าระเงินเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา และให้ถือว่าผู้อยู่ในบังคับของ
มาตรการบงัคบัทางปกครองเป็นลูกหนี้ตามค าพพิากษา 

เมื่อศาลออกหมายบงัคบัคดแีลว้ ใหห้น่วยงานของรฐัตดิต่อกรมบงัคบัคด ีพรอ้ม
ทัง้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบว่าศาลได้ตัง้ 
เจา้พนักงานบงัคบัคดเีพื่อด าเนินการบงัคบัคดแีลว้ 

เพื่อประโยชน์ในการบงัคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าศาลจงัหวดั ศาลแพ่ง  
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี หรอืศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี  
ทีผู่อ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองมภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตศาล หรอืทีท่รพัยส์นิที่
ถูกบงัคบัทางปกครองนัน้ตัง้อยู่ในเขตศาลมอี านาจวนิิจฉัยชี้ขาด หรอืท าค าสัง่ในเรื่องใด ๆ 
อนัเกีย่วดว้ยการบงัคบัคด ีและเป็นศาลทีม่อี านาจในการบงัคบัคด ี

กรณีค าขอซึ่งอาจยื่นต่อศาลไดม้ากกว่าหนึ่งศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมลิ าเนา
ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองก็ดี เพราะที่ตัง้ของทรพัย์สินที่ถูก
บงัคบัทางปกครองกด็ี หรอืเพราะมผีูอ้ยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองหลาย
คนในมลูหนี้ทีเ่กีย่วขอ้งกนักด็ ีจะยื่นค าขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่นว่านัน้กไ็ด ้

หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้  หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ 
ส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานอื่นของรฐัตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๓/๑๖๗๘  ในกรณีที่ค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดใหช้ าระเงนิเป็นที่สุดแล้ว  
และต่อมาผู้อยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครองขอให้พิจารณาค าสัง่ทางปกครองที่เป็น
ที่สุดแล้วนัน้ใหม่ หรอืฟ้องคดตี่อศาลเพื่อให้พิจารณาเกี่ยวกับค าสัง่ทางปกครองที่เป็น

 

๗๘ มาตรา ๖๓/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๐๕ 

 

ที่สุดแล้วนัน้ใหม่ หรือขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่และหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสัง่ให ้
ช าระเงนิหรือศาลมีค าสัง่ให้รบัค าขอหรือได้รบัค าฟ้องไว้พิจารณา ผู้อยู่ในบังคับของ 
ค าสัง่ทางปกครองอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่ มีอ านาจในการออกหมายบังคับคดีตาม 
มาตรา ๖๓/๑๕ เพื่อขอใหส้ัง่งดการบงัคบัคดไีวก้่อน หากศาลพจิารณาค ารอ้งแล้วมีค าสัง่
ให้งดการบังคับคดีให้ศาลส่งค าสัง่นั ้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ และให ้
เจา้พนักงานบงัคบัคดงีดการบงัคบัคดไีวภ้ายในระยะเวลาหรอืเงือ่นไขตามทีศ่าลก าหนด 
รวมทัง้ส่งค าบอกกล่าวงดการบงัคบัคดใีหห้น่วยงานของรฐัที่ออกค าสัง่ให้ช าระเงนิและ
บุคคลภายนอกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ถา้หน่วยงานของรฐัทีอ่อกค าสัง่ใหช้ าระเงนิยื่นค ารอ้งว่าอาจไดร้บัความเสยีหาย
จากการยื่นค ารอ้งตามวรรคหนึ่งและมพียานหลกัฐานเบื้องต้นแสดงว่าค ารอ้งนัน้ไม่มมีูล
และยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี ศาลมีอ านาจสัง่ให้ผู้อยู่ในบังคับของค าสัง่ 
ทางปกครองวางเงินหรือหาประกันตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะ
ก าหนด เพื่อเป็นประกนัการช าระค่าสนิไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรฐัส าหรบัความ
เสียหายที่อาจได้รบัเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบงัคบัคดีอนัเกิดจากการยื่นค าร้องนัน้ 
หรอืก าหนดวิธกีารชัว่คราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้อยู่ใน
บงัคบัของค าสัง่ทางปกครองไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ศาล ให้ศาลสัง่ให้ด าเนินการบงัคบัคดี
ต่อไป 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรฐัทีอ่อกค าสัง่ใหช้ าระเงนิหรอืศาลทีม่ี
เขตอ านาจในการพจิารณาพพิากษาคดเีกี่ยวกบัค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดให้ช าระเงนิ 
ไดม้คี าสัง่ใหท้บทวนค าสัง่ทางปกครองทีเ่ป็นทีสุ่ดนัน้ใหม ่ใหห้น่วยงานของรฐัทีอ่อกค าสัง่
ให้ช าระเงินยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจออกหมายบังคบัคดีตามมาตรา ๖๓/๑๕ เพื่อ 
เพกิถอนการบงัคบัคดทีีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ ในกรณีทีศ่าลเหน็ว่าเป็นการพน้วสิยัทีจ่ะให้
คู่ความกลบัสู่ฐานะเดมิ หรอืเมื่อศาลเหน็ว่าไม่จ าเป็นทีจ่ะบงัคบัใหเ้ป็นไปตามหมายบงัคบัคด ี
ต่อไป เพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรอืบุคคลภายนอก ใหศ้าลมอี านาจสัง่อย่างใด ๆ ตามที่
ศาลเหน็สมควร และแจง้ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดทีราบ 

 

มาตรา ๖๓/๑๗๗๙  เพื่อประโยชน์ในการบงัคบัคด ีใหน้ าความในมาตรา ๖๓/๑๐ 
และมาตรา ๖๓/๑๑ มาใช้บงัคบักบัการสบืหาทรพัย์สนิของผู้อยู่ในบงัคบัของมาตรการ
บงัคบัทางปกครองดว้ย 

 

 

๗๙ มาตรา ๖๓/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๐๖ 

 

มาตรา ๖๓/๑๘๘๐  หน่วยงานของรฐัที่ออกค าสัง่ให้ช าระเงินต้องด าเนินการ 
สบืทรพัยแ์ล้วแจง้ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดทีราบพรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อให้
เจ้าพนักงานบงัคบัคดดี าเนินการเพื่อให้มีการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิภายในสบิปีนับแต่
วนัที่ค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงนิเป็นที่สุด และให้น าความในมาตรา ๖๓/๘ 
วรรคสามและวรรคสี ่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มใิหน้ าระยะเวลาระหว่างการงดการบงัคบัคดตีามค าสัง่ศาลตามมาตรา ๖๓/๑๖ 
วรรคหนึ่ง มานับรวมในระยะเวลาสบิปีตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๖๓/๑๙๘๑  เมื่อศาลออกหมายบงัคบัคดแีละแต่งตัง้เจา้พนักงานบงัคบัคดี
แล้ว การด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระ เงิน  
ใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

 

ส่วนที ่๓ 

การบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหก้ระท าหรอืละเวน้กระท า 

   
 

มาตรา ๖๓/๒๐๘๒  ในส่วนนี้ 
“ค่าปรับบังคับการ” หมายความว่า ค่าปรบัที่เจ้าหน้าที่สัง่ให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหก้ระท าหรอืละเวน้กระท า ช าระเป็นรายวนัไป
จนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนค าสัง่หรือได้มีการปฏิบตัิตามค าสัง่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าปรบัที่
ก าหนดโดยพระราชบญัญตันิี้หรอืโดยกฎหมายอื่น 

 

มาตรา ๖๓/๒๑  ค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า  
ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสัง่ทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้
มาตรการบงัคบัทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

 

๘๐ มาตรา ๖๓/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘๑ มาตรา ๖๓/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘๒ มาตรา ๖๓/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๐๗ 

 

(๑) เจา้หน้าที่เขา้ด าเนินการดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระท าการ
แทน โดยผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครองจะตอ้งชดใชค้่าใชจ้่ายและเงนิเพิม่รายวนัใน
อตัรารอ้ยละยีส่บิหา้ต่อปีของค่าใชจ้่ายดงักล่าวแก่หน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าที่นัน้สงักดั 

(๒) ใหม้กีารช าระค่าปรบับงัคบัการตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน
หา้หมื่นบาทต่อวนั 

เจ้าหน้าที่ระดบัใดมอี านาจก าหนดค่าปรบับงัคบัการจ านวนเท่าใด ส าหรบัใน
กรณีใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องบงัคบัการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการ
กระท าที่ข ัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกค าสัง่ทาง
ปกครองทีก่ าหนดใหก้ระท าหรอืละเวน้กระท าก่อนกไ็ด ้แต่ทัง้นี้ ตอ้งกระท าโดยสมควรแก่
เหตุและภายในขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องตน 

 

มาตรา ๖๓/๒๒๘๓  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๓/๒๑ 
เจ้าหน้าที่จะต้องมีค าเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท าตามค าสัง่ 
ทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสมควรแก่กรณี ค าเตอืนดงักล่าวจะก าหนด
ไปพรอ้มกบัค าสัง่ทางปกครองกไ็ด ้

ค าเตอืนนัน้จะตอ้งระบุ 
(๑) มาตรการบงัคบัทางปกครองที่จะใช้ให้ชดัแจ้ง แต่จะก าหนดมากกว่าหนึ่ง

มาตรการในคราวเดยีวกนัไม่ได ้

(๒) ค่าใชจ้่ายและเงนิเพิ่มรายวนัในการที่เจ้าหน้าที่เขา้ด าเนินการด้วยตนเอง
หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระท าการแทน หรอืจ านวนค่าปรบับงัคบัการ แลว้แต่กรณี 

การก าหนดค่าใชจ้่ายในค าเตอืน ไม่เป็นการตดัสทิธทิีจ่ะเรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้น 
หากจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิมากกว่าทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

 

๘๓ มาตรา ๖๓/๒๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๐๘ 

 

มาตรา ๖๓/๒๓๘๔  เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่
ก าหนดไวใ้นค าเตอืนตามมาตรา ๖๓/๒๒ การเปลีย่นแปลงมาตรการจะกระท าไดก้ต็่อเมื่อ
ปรากฏว่ามาตรการทีก่ าหนดไวไ้ม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

ถ้าผู้อยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครองต่อสู้ขดัขวางการบงัคบัทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่อาจใช้ก าลงัเขา้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบงัคับทางปกครองได ้
แต่ตอ้งกระท าโดยสมควรแก่เหตุ 

ในการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง เจ้าหน้าที่
อาจแจง้ขอความช่วยเหลอืจากเจา้พนักงานต ารวจได ้

 

มาตรา ๖๓/๒๔๘๕  ในกรณีไม่มีการช าระค่าปรับบังคับการ ค่าใช้จ่าย หรือ 
เงินเพิ่มรายวันโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับทางปกครองตาม 
ส่วนที ่๒ ต่อไป 

 

มาตรา ๖๓/๒๕๘๖  การฟ้องคดีโต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้  
ให้เสนอต่อศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพพิากษาคดีเกี่ยวกบัค าสัง่ที่มีการบงัคบั
ทางปกครองนัน้ 

 

หมวด ๓ 

ระยะเวลาและอายุความ 

   
 

มาตรา ๖๔๘๗  ก าหนดเวลาเป็นวนั สปัดาห์ เดือน หรอืปีนัน้ มิให้นับวนัแรก
แห่งระยะเวลานัน้รวมเขา้ดว้ย เวน้แต่จะไดเ้ริม่การในวนันัน้หรอืมกีารก าหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อื่นโดยเจา้หน้าที ่

 

๘๔ มาตรา ๖๓/๒๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘๕ มาตรา ๖๓/๒๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘๖ มาตรา ๖๓/๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘๗ การนับระยะเวลากรณีวนัสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวนัหยุดทางการตามประกาศเป็น
ทางการหรอืตามประเพณี ต่างกใ็หน้ับวนัทีเ่ริม่ท าการใหม่ต่อจากวนัที่หยุดท าการนัน้เป็นวนัสุดทา้ยของ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๐๙ 

 

ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีม่หีน้าทีต่้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้นับวนัสิ้นสุดของระยะเวลานั ้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวนัสุดท้ายเป็นวนัหยุดท า 
การงานส าหรบัเจา้หน้าที ่

ในกรณีที่บุคคลใดต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยกฎหมายหรอืโดยค าสัง่ของเจ้าหน้าที่ ถ้าวนัสุดท้ายเป็นวนัหยุดท าการงานส าหรบั
เจ้าหน้าที่หรอืวนัหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รบัค าสัง่ ให้ถือว่าระยะเวลานัน้สิ้นสุด 
ในวนัท างานที่ถัดจากวนัหยุดนัน้ เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีค าสัง่จะก าหนด 
ไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๖๕  ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นค าสัง่ของเจา้หน้าที่อาจมกีารขยายอกีได ้
และถ้าระยะเวลานัน้ไดส้ิ้นสุดลงแล้วเจา้หน้าที่อาจขยายโดยก าหนดให้มผีลย้อนหลงัได้
เช่นกันถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดมิจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลง
ตามนัน้ 

 

มาตรา ๖๖๘๘  ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่ งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอนัมิได้เกิดขึ้นจาก
ความผดิของผูน้ัน้ ถา้ผูน้ัน้มคี าขอเจา้หน้าทีอ่าจขยายระยะเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่ง
ส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสยีใหม่ก็ได้  ทัง้นี้ ต้องยื่นค าขอภายในสบิห้าวนันับแต่พฤตกิารณ์
เช่นว่านัน้ไดส้ิน้สุดลง 

 

มาตรา ๖๗  เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติ ในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒  
แห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือการยื่นค าขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือ

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๘๗) 
ระยะเวลา เมื่อวนัเสารเ์ป็นวนัสุดท้ายซึ่งตรงกบัวนัหยุดราชการ กรณีตอ้งนับวนัทีเ่ริม่ท าการใหม่ต่อจาก
วนัที่หยุดท าการนัน้คอืวนัจนัทร์ เป็นวนัสุดทา้ยของระยะเวลาที่สามารถยื่นค ารอ้งขอยา้ยได้ (ความเหน็
คณะกรรมารกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๙๔/๒๕๕๙) 

๘๘ ก าหนดเวลาน าส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
ก าหนดเวลาตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ มใิช่ระยะเวลาที่
เกีย่วกบัการพจิารณาทางปกครองหรอืการด าเนินการทีเ่กีย่วเนื่อง จงึไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึไม่อาจอาศยัอ านาจตามมาตรา ๖๖ ประกอบมาตรา ๓  
ออกประกาศส านักงานประกันสงัคมเพื่อขยายหรอืเลื่อนการก าหนดเวลาการน าส่งเงนิสมทบตาม
พระราชบญัญัติประกนัสงัคมฯ ได้ (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง : เรื่องเสร็จที ่
๑๗๘/๒๕๕๕ และเรื่องเสรจ็ที ่๔๖๓/๒๕๕๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๐ 

 

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้
วนิิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนัน้จนกว่าการพิจารณา  
จะถงึที่สุดหรอืเสร็จไปโดยประการอื่น แต่ถ้าเสรจ็ไปเพราะเหตุถอนค าขอหรอืทิ้งค าขอ 
ใหถ้อืว่าอายุความเรยีกรอ้งของผูย้ื่นค าขอไม่เคยมกีารสะดุดหยุดอยู่เลย 

 

หมวด ๔ 

การแจง้ 

   
 

มาตรา ๖๘  บทบญัญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บงัคบักับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระท า 
โดยวาจาหรอืเป็นหนังสอืไดห้รอืมกีฎหมายก าหนดวธิกีารแจง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น 

ในกรณีค าสัง่ทางปกครองที่แสดงใหท้ราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ใหม้ผีลเมื่อไดแ้จง้ 

 

มาตรา ๖๙  การแจ้งค าสัง่ทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่น 
ที่เจา้หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นัน้ประสงค์ 
จะใหก้ระท าเป็นหนังสอืกใ็หแ้จง้เป็นหนังสอื 

การแจ้งเป็นหนังสอืใหส่้งหนังสอืแจ้งต่อผูน้ัน้ หรอืถ้าได้ส่งไปยงัภูมลิ าเนาของ 
ผูน้ัน้กใ็หถ้อืว่าไดร้บัแจง้ตัง้แต่ในขณะทีไ่ปถงึ 

ในการด าเนินการเรื่องใดที่มกีารให้ที่อยู่ไว้กบัเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยงั 
ทีอ่ยู่ดงักล่าวใหถ้อืว่าเป็นการแจง้ไปยงัภูมลิ าเนาของผูน้ัน้แลว้ 

 

มาตรา ๗๐๘๙  การแจ้งเป็นหนังสอืโดยวธิใีหบุ้คคลน าไปส่ง ถ้าผูร้บัไม่ยอมรบั 
หรือถ้าขณะน าไปส่งไม่พบผู้รบั และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่  
หรือท างานในสถานที่นัน้ หรือในกรณีที่ผู้นัน้ไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนัน้หรือ 
ปิดหนังสือนัน้ไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั ้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงทีไ่ปเป็นพยานกใ็หถ้อืว่าไดร้บัแจง้แลว้ 

 

 

๘๙ การแจ้งค าสัง่ทางปกครองโดยวธิใีหบุ้คคลน าไปส่งนัน้ เมื่อผูร้บัไม่ยอมรบัหรอืไม่พบผูร้บั 
การที่เจ้าหน้าที่ได้วางหนังสือหรือปิดหนังสือดังกล่าวก็เป็นการแจ้งค าสัง่โดยชอบแล้ว  และหาก
เจ้าหน้าที่ผูส้่งหมายมฐีานะเป็นเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดไวก้ฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๑ ด้วยแล้ว ก็ย่อม
เป็นพยานในการวางหนังสอืหรอืปิดหนังสือเพื่อแจ้งค าสัง่ทางปกครองได้ (ความเห็นคณะกรรมการ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๙๔/๒๕๔๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๑ 

 

มาตรา ๗๑๙๐  การแจ้งโดยวธิส่ีงทางไปรษณีย์ตอบรบัให้ถือว่าได้รบัแจ้งเมื่อ
ครบก าหนดเจด็วนันับแต่วนัส่งส าหรบักรณีภายในประเทศหรอืเมื่อครบก าหนดสบิหา้วนั 
นับแต่วนัส่งส าหรบักรณีส่งไปยงัต่างประเทศ เว้นแต่จะมกีารพสิูจน์ได้ว่าไม่มกีารไดร้บั
หรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจากวนันัน้ 

 

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่มผีู้รบัเกินห้าสบิคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตัง้แต่เริม่
ด าเนินการในเรื่องนั ้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั ้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว ้ 
ณ ที่ท าการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอ าเภอที่ผู้รบัมภีูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่า
ไดร้บัแจง้เมื่อล่วงพน้ระยะเวลาสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้โดยวธิดีงักล่าว 

 

มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้ร ับหรือรู้ตัวแต่ไม่ รู้ภูมิล าเนาหรือรู้ตัวและ
ภูมิล าเนาแต่มีผู้รบัเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท าโดยการประกาศใน
หนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนัน้ก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รบัแจ้งเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้โดยวธิดีงักล่าว 

 

มาตรา ๗๔  ในกรณีมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วนการแจง้ค าสัง่ทางปกครองจะใชว้ธิส่ีง
ทางเครื่องโทรสารก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานการได้ ส่งจากหน่วยงานผู้จ ัดบริการ
โทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนัน้ และต้องจัดส่งค าสัง่ทางปกครองตัวจริง  
โดยวธิใีดวธิหีนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รบัในทนัทีที่อาจกระท าได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รบั
ไดร้บัแจง้ค าสัง่ทางปกครองเป็นหนังสอืตามวนั เวลา ทีป่รากฏในหลกัฐานของหน่วยงาน 
ผูจ้ดับรกิารโทรคมนาคมดงักล่าว เวน้แต่จะมกีารพสิจูน์ไดว้่าไม่มกีารไดร้บัหรอืไดร้บัก่อน
หรอืหลงัจากนัน้ 

 

 

๙๐ โดยที่มาตรา ๗๑ มไิด้บญัญตัใิหก้ารแจ้งโดยวธิสี่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนธรรมดาใหถ้อืว่า 
ได้รบัแจ้งเมื่อใด แต่เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูร้บัค าสัง่ทางปกครอง จงึต้องน าวธิสี่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบัมาใช้บังคบัโดยอนุโลม กรณีจึงถือว่าได้รบัแจ้งค าวนิิจฉัยเมื่อครบก าหนดเจ็ดวนั 
นับแต่วนัส่งโดยวธิีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดา (ความเห็นคณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๘/๒๕๕๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๒ 

 

หมวด ๕ 

คณะกรรมการทีม่อี านาจด าเนินการพจิารณาทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๗๕  การแต่งตัง้กรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่ งตัง้ 
โดยระบุตวับุคคล 

 

มาตรา ๗๖  นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิด 
ลหุโทษหรอืความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

(๖) มเีหตุตอ้งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

มาตรา ๗๗  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ผู้มอี านาจแต่งตัง้
อาจแต่งตัง้ผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ 
ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการซึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้ว
ยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่ง ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเพิม่ขึน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบั
วาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

มาตรา ๗๘  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๗๖ การใหก้รรมการในคณะกรรมการวนิิจฉัย
ข้อพิพาทพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระจะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่อง  
อย่างยิง่ต่อหน้าทีห่รอืมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีอย่างรา้ยแรง 

 

มาตรา ๗๙ ๙๑  ภ ายใต้บังคับมาตรา ๑๕  วรรคสอง การประชุมของ
คณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจงึจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่

 

๙๑ การประชุมตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ ง จะต้องมีกรรมการอยู่ครบองค์ประชุมใน 
การพจิารณาและลงมตดิว้ย แมจ้ะมอีนุกรรมการลงชื่อมาประชุมเกนิกึง่หนึ่งกต็าม แต่ในการประชุมเพื่อ
พจิารณาและลงมตมิอีนุกรรมการไม่ถงึกึง่หนึ่งของจ านวนอนุกรรมการทัง้หมด การประชุมพจิารณาและ
ลงมติโดยองค์ประชุมไม่ครบ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๕/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๓ 

 

บทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอืกฎหรอืค าสัง่ทีจ่ดัใหม้คีณะกรรมการชุดนัน้จะก าหนดไวเ้ป็น
อย่างอื่น 

ในกรณีมกีรรมการครบทีจ่ะเป็นองค์ประชุมได ้แต่การพจิารณาเรื่องใดถ้าต้อง
เลื่อนมาเพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการป ระชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่
คณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้พพิาท หากไดม้กีารนัดประชุมเรื่องนัน้อกีภายในสบิสีว่นันับแต่
วนันัดประชุมทีเ่ลื่อนมา และการประชุมครัง้หลงันี้มกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทัง้นี้ต้องระบุความ
ประสงคใ์หเ้กดิผลตามบทบญัญตันิี้ไวใ้นหนังสอืนัดประชุมดว้ย 

 

มาตรา ๘๐  การประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า 
ไม่ น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั ้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ ว  
กรณีดงักล่าวนี้จะท าหนังสอืแจง้นัดเฉพาะกรรมการทีไ่ม่ไดม้าประชุมกไ็ด ้

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
ซึง่ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้

 

มาตรา ๘๑  ประธานกรรมการมอี านาจหน้าทีด่ าเนินการประชุม และเพื่อรกัษา
ความเรยีบรอ้ยในการประชุม ใหป้ระธานมอี านาจออกค าสัง่ใด ๆ ตามความจ าเป็นได ้

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
รองประธานกรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้ท าหน้าทีแ่ทน 

ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการมีห น้ าที่ ต้ องด า เนินการใด  ๆ  นอกจาก 
การด าเนินการประชุมใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๒  การลงมตขิองทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่ งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ ากัน 
ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

เรื่องใดถ้าไม่มผีูค้ดัคา้น ใหป้ระธานถามทีป่ระชุมว่ามผีูเ้หน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 
เมื่อไม่มผีูเ้หน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมลงมตเิหน็ชอบในเรื่องนัน้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๔ 

 

มาตรา ๘๓  ในการประชุมตอ้งมรีายงานการประชุมเป็นหนังสอื 

ถ้ามีความเห็นแย้งให้บนัทึกความเห็นแย้งพร้อมทัง้เหตุผลไว้ในรายงานการ
ประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึก
ความเหน็แยง้นัน้ไวด้ว้ย 

 

มาตรา ๘๔  ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พพิาทตอ้งมลีายมอืชื่อของ
กรรมการทีว่นิิจฉยัเรื่องนัน้ 

ถ้ากรรมการคนใดมคีวามเห็นแยง้ ใหม้สีทิธทิ าความเหน็แยง้ของตนรวมไว้ใน
ค าวนิิจฉยัได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๕๙๒  ใหถ้อืว่าระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการปฏบิตัริาชการ 
เพื่อประชาชนของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรฐัมนตรวีางขึ้น 
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๘๖  บรรดาค าขอเพื่อใหม้คี าสัง่ทางปกครองทีเ่จา้หน้าทีไ่ดร้บัไวก้่อนที่
พระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั ใหเ้จา้หน้าทีท่ าการพจิารณาค าขอดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ที่
กฎหมายหรอืกฎส าหรบัเรื่องนัน้ไดก้ าหนดไว ้

 

 

๙๒ โดยทีร่ะเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการปฏบิตัริาชการเพื่อประชาชนของหน่วยงาน
ของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๒ ถูกยกเลกิในระยะเวลาใกล้เคยีงกบัการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นใช้บังคับ โดยมาตรา ๓๗  
มสีาระส าคญัเช่นเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ กรณีจึงสามารถอาศยัพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาส าหรบัการพจิารณาทางปกครองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ โดยถอืว่าเป็นการปฏบิตัติามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย (ความเหน็คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๖๘๑/๒๕๕๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๕ 

 

มาตรา ๘๗๙๓  เมื่อได้มกีารจดัตัง้ศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบญัญัติมาตรา ๔๘ 
ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรฐัมนตร ี

 

๙๓ คณะกรรมการต่าง ๆ นัน้ไม่มผีู้บงัคบับญัชาที่จะพจิารณาอุทธรณ์ต่อไปได้ กฎหมายจึง
บัญญัติให้โต้แย้งค าสัง่ของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และการที่มาตรา ๘๗ 
ก าหนดใหม้าตรา ๔๘ เป็นอนัยกเลกิเมื่อมกีารจดัตัง้ศาลปกครองแลว้ กแ็สดงใหเ้หน็ว่ากฎหมายตอ้งการ 
ใหศ้าลปกครองท าหน้าทีต่ามมาตรา ๔๘ แทนคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์(ความเหน็คณะกรรมการ 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๖๘๔/๒๕๔๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๖ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่การด าเนินงาน
ทางปกครองในปัจจุบันยังไม่มีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนที่เหมาะสม จึงสมควรก าหนด
หลักเกณฑ์และขัน้ตอนต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานทางปกครองขึ้น เพื่ อให ้
การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มปีระสทิธภิาพในการใชบ้งัคบักฎหมาย
ให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแ ก่ประชาชน  
อกีทัง้ยงัเป็นการป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบในวงราชการ  จงึจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๙๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การจดัท าค าสัง่ทางปกครองใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อรกัษาประโยชน์สาธารณะและอ านวย
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบใน 
วงราชการ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๙๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๖๓/๑๕ มาตรา ๖๓/๑๖  
มาตรา ๖๓/๑๗ มาตรา ๖๓/๑๘ และมาตรา ๖๓/๑๙ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 
หนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 

มาตรา ๖  ในกรณีทีค่ าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหช้ าระเงนิใดเป็นทีสุ่ดแลว้เป็น
เวลาเกินหนึ่งปีในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้หน่วยงานของรฐัที่ออกค าสัง่นัน้
ด าเนินการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ต่อไป  โดยจะด าเนินการตาม 

 

๙๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
๙๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๖๙ ก/หน้า ๑๑๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๗ 

 

มาตรา ๖๓/๑๕ ไดต้่อเมื่อเป็นค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหช้ าระเงนิซึ่งมลีกัษณะตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๗  บรรดาคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งการใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง 
ซึง่คา้งพจิารณาอยู่ในศาลใดในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหศ้าลนัน้ด าเนินกระบวน
พจิารณาและมคี าพพิากษาต่อไปจนคดนีัน้ถงึทีสุ่ด 

 

มาตรา ๘  ให้กรมบงัคบัคด ีส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจดัท าโครงสร้างกรมบังคบัคดี กรอบอตัราก าลัง
ขา้ราชการและพนักงานราชการ และก าหนดงบประมาณ รวมทัง้การด าเนินการอื่นใด 
อันจ าเป็น เพื่ อรองรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีตาม
พระราชบญัญตันิี้ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๙  บรรดากฎหรอืค าสัง่ใด ๆ ที่ได้ออกโดยอาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่ าที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎหรอืค าสัง่ใด ๆ ที่ออกตามพระราชบญัญัติวิธปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

การด าเนินการออกกฎตามวรรคหนึ่ งให้ด าเนินการให้แล้ วเสร็จภายใน 
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที่พระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั หากไม่สามารถด าเนินการได ้
ใหน้ายกรฐัมนตรรีายงานเหตุผลทีไ่ม่อาจด าเนินการไดต้่อคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 

มาตรา ๑๐  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ปัจจุบัน
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้  โดยเฉพาะการบังคับตามค าสัง่ 
ทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงนิ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง
ก าหนดให้น าวธิกีารยดึ การอายดั และการขายทอดตลาดทรพัย์สนิตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม จงึไม่มรีายละเอียดวธิปีฏิบตัิ
และระยะเวลาในการบงัคบัทางปกครองที่ชดัเจน ซึ่งก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ 
ผู้อยู่ในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรฐั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๘ 

 

ส่วนใหญ่ไม่มคีวามเชี่ยวชาญในการยึด การอายดั และการขายทอดตลาดทรพัย์สิน  
อีกทัง้ไม่มีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและมอบหมาย  
ให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนด าเนินการแทนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามค าสัง่ 
ทางปกครองทีก่ าหนดใหช้ าระเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรฐัตอ้งสญูเสยีรายไดใ้นทีสุ่ด  
ดงันัน้ สมควรปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการบงัคบัทางปกครองเพือ่ใหช้ดัเจน มปีระสทิธภิาพ  
และเป็นธรรมยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๑๙ 

 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๙๖ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 

ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  การรบัรองความถูกตอ้งของค าแปลเป็นภาษาไทย ใหก้ระท าโดย 

(๑) คนไทยทีจ่บการศกึษาในระดบัทีไ่ม่ต ่ากว่าปรญิญาตรใีนหลกัสตูรทีใ่ชภ้าษา
ทีป่รากฏในเอกสารนัน้เป็นภาษาในการเรยีนการสอน 

(๒) อาจารย์ในสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาทีป่รากฏ
ในเอกสารนัน้ในสถาบนัการศกึษาดงักล่าว 

(๓) สถานทูตหรอืสถานกงสุลต่างประเทศทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทย โดยประเทศนัน้ 
ใชภ้าษาทีป่รากฏในเอกสารนัน้เป็นภาษาราชการ 

(๔) สถานทตูหรอืสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

 

ขอ้ ๒  เจ้าหน้าที่จะยอมรบัเอกสารที่ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้อง 
ใหจ้ดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เจา้หน้าทีน่ัน้เหน็ว่าตนสามารถเขา้ใจภาษาดงักล่าวได ้

(๒) เจา้หน้าทีน่ัน้มผีูร้่วมงานทีม่คีวามรูใ้นภาษาดงักล่าว 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

๙๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๑๗ ก/หน้า ๒๗/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๒๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๒๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญัติวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญัติให้การรบัรอง
ความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารทีท่ าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ หรอื
การยอมรบัเอกสารทีท่ าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๒๑ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๙๗ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 

ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ให้ค าสัง่ทางปกครองในกรณีดงัต่อไปนี้ เป็นค าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง (๖)  

(๑) การบรรจุ การแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้เงินเดือน การสัง่พักงาน หรือสัง่ให ้
ออกจากงานไวก้่อน หรอืการใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(๒) การแจง้ผลการสอบหรอืการวดัผลความรูห้รอืความสามารถของบุคคล 

(๓) การไม่ออกหนังสอืเดนิทางส าหรบัการเดนิทางไปต่างประเทศ 

(๔) การไม่ตรวจลงตราหนังสอืเดนิทางของคนต่างดา้ว 

(๕) การไม่ออกใบอนุญาตหรอืการไม่ต่ออายุใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว 

(๖) การสัง่ใหเ้นรเทศ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

๙๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๑๗ ก/หน้า ๒๙/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๒๒ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นการสมควร
ก าหนดใหค้ าสัง่ทางปกครองในบางกรณี ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจง้หรอืไม่สมควรแจง้
ใหคู้่กรณีทราบขอ้เทจ็จรงิหรอืให้คู่กรณีโต้แย้งก่อนการท าค าสัง่ทางปกครอง เป็นค าสัง่
ทางปกครองทีเ่จา้หน้าทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหคู้่กรณีทราบขอ้เทจ็จรงิหรอืโตแ้ยง้กอ่นการท าค าสัง่
ทางปกครอง ประกอบกบัมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ก าหนดให้การก าหนดค าสัง่ทางปกครองดังกล่าว 
ตอ้งกระท าโดยกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๒๓ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๙๘ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 

ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“เอกสาร” ให้หมายความรวมถึงสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริง 

ข้อมูล รูป ตัวเลข หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้จะท าได้โดยสภาพของ 
สิ่งนัน้เองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของหนังสือ แฟ้ม 
รายงาน แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การบนัทกึ
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้และวัตถุใด ๆ  
บรรดาทีใ่ชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพจิารณาทางปกครอง 

 

ขอ้ ๒  คู่กรณีทีป่ระสงค์จะขอเขา้ตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการโตแ้ยง้หรอื
ชี้แจงหรอืป้องกนัสทิธขิองตนในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง อาจท าค าขอด้วยวาจา 
หรอืท าเป็นหนังสอืโดยน ามายื่นดว้ยตนเองต่อเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าที่
ผูน้ัน้สงักดัหรอืโดยส่งทางไปรษณียโ์ดยระบุเอกสารหรอืลกัษณะของเอกสารทีต่อ้งการจะ
ตรวจด ู

ในกรณีมีค าขอด้วยวาจาหรอืมีค าขอเป็นหนังสือโดยน ามายื่นด้วยตนเองให้
เจา้หน้าทีพ่จิารณา ใหคู้่กรณีไดต้รวจดูเอกสารในขณะนัน้ แต่ถ้าเจา้หน้าทีไ่ม่พรอ้มทีจ่ะ
ให้ตรวจดูในขณะนั ้นได้หรือเป็นกรณี มีค าขอเป็นหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย ์ 
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและแจ้งก าหนดวนั เวลาและสถานที่ ที่จะให้ตรวจดูเอกสารให้
คู่กรณีทราบ 

 

ขอ้ ๓  ในการตรวจดูเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่การตรวจดู
ตามความเหมาะสม และตอ้งระมดัระวงัมใิหเ้อกสารช ารุด เสยีหายหรอืสญูหาย 

 

๙๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๑๗ ก/หน้า ๓๑/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 
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๖๒๔ 

 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที ่
ผู้นัน้สงักัดอาจวางแนวปฏิบัติที่สมควรในการให้คู่กรณีตรวจดูเอกสาร  โดยค านึงถึง
ประเภทหรอืลกัษณะของเอกสาร 

 

ข้อ  ๔   ในการยื่นค าขอตรวจดู เอกสาร คู่ กรณี ผู้ยื่ นค าขอไม่ ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพื่อการดงักลา่ว 

ในการให้คู่กรณีตรวจดูเอกสารใด ถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าการให้ตรวจดู
ตามปกติ ให้หน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้สงักดัเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราที่
เหน็สมควร 

การก าหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้ค านึงถงึค่าใชจ้่ายจรงิที่ต้องเสยีใน
การตรวจดูเอกสาร ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นเกี่ยวกบัส านักงานและบุคลากรของหน่วยงาน
ของรฐัแห่งนัน้ประกอบด้วย แต่ไม่สูงกว่าอตัราในตลาดหากให้เอกชนจดัท า แต่ในกรณี
เลก็น้อยจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมกไ็ด ้

 

ขอ้ ๕  ถา้คู่กรณีต้องการส าเนาเอกสารใด ใหเ้จา้หน้าทีพ่จิารณาด าเนินการใหต้าม
ความเหมาะสม โดยจะตอ้งระมดัระวงัมใิหต้น้ฉบบัเอกสารช ารุด เสยีหาย หรอืสญูหาย 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ 
ผูน้ัน้สงักดัอาจวางแนวปฏิบตัทิีส่มควรในการจดัท าส าเนาเอกสาร โดยค านึงถึงประเภท
หรอืลกัษณะของเอกสาร 

ในการจดัท าส าเนาเอกสาร ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้สงักดัเรยีกเกบ็
ค่าใช้จ่ายในอตัราที่เห็นสมควร แต่ในกรณีเลก็น้อยจะยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายก็ได้ 
และใหน้ าความในขอ้ ๔ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี
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๖๒๕ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่ในการพิจารณา 

ทางปกครองของเจา้หน้าที่จะต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีผู้มส่ีวนได้เสยีไดโ้ต้แยง้หรอืชี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิ เพื่อสนับสนุนหรอืหกัล้างขอ้อ้างหรอืขอ้เถียง พรอ้มทัง้แสดงพยานหลกัฐาน
ประกอบการพจิารณาท าค าสัง่ทางปกครองอนัเป็นการป้องกนัสทิธขิองคู่กรณี หากคู่กรณี
ไม่ไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐานทีจ่ะใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพจิารณาทางปกครอง
ของเจา้หน้าทีแ่ลว้ คู่กรณีกย็่อมไม่อาจจะรูไ้ดว้่าตนมสีทิธปิระการใด และควรป้องกนัสทิธิ
ของตนอย่างไร ซึ่งมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ให้สทิธแิก่คู่กรณีในการขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็น เพื่อที่จะด าเนินการ
โตแ้ยง้หรอืชีแ้จง หรอืป้องกนัสทิธขิองตนได้ โดยก าหนดใหก้ารตรวจดูเอกสาร ค่าใชจ้่าย
ในการตรวจดูเอกสารหรอืการจดัท าส าเนาเอกสารใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  ทัง้นี้ เวน้แต่เอกสารหรอืพยานหลกัฐานนัน้เป็นกรณีทีต่้องรกัษา
ไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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๖๒๖ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๙๙ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรโีดยค าเสนอแนะ
ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ ค าสัง่ทางปกครองไม่รวมถงึ 

(๑) ค าสัง่ทางปกครองอนัเป็นการวนิิจฉยัอุทธรณ์ทีไ่ดด้ าเนินการตามขอ้ ๒ 

(๒) ค าสัง่ทางปกครองอนัเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามขัน้ตอนที่มีกฎหมาย
ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

 

ขอ้ ๒  การพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ 

ไม่เหน็ดว้ยกบัค าอุทธรณ์ ใหเ้ป็นอ านาจของเจา้หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) หวัหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดั ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็น

เจ้าหน้าที่ในสงักัดของส่วนราชการประจ าจงัหวดัหรือส่วนราชการประจ าอ าเภอของ 
กระทรวง ทบวง กรม เดยีวกนั 

(๒) เลขานุการรฐัมนตรี เลขานุการกรม หวัหน้าส่วนราชการระดับกองหรือ
เทยีบเท่า หวัหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ หรอืหวัหน้าส่วนราชการประจ าเขต แล้วแต่กรณี  
ในกรณีทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีใ่นสงักดัของส่วนราชการนัน้ 

(๓) อธบิดหีรอืหัวหน้าส่วนราชการที่มฐีานะเป็นกรม แล้วแต่กรณี ในกรณีที่
ผูท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็นเลขานุการกรม หวัหน้าส่วนราชการระดบักองหรอืส่วนราชการ
ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหน้า 

ส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกรมซึง่ด ารงต าแหน่งสงูกว่านัน้ 

(๔) ปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวง แลว้แต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครอง
เป็นผูด้ ารงต าแหน่งอธบิดหีรอืเทยีบเท่า 

 

๙๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๑๗ ก/หน้า ๓๔/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 
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๖๒๗ 

 

(๕) นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี แล้วแต่กรณี ในกรณีทีผู่้ท าค าสัง่ทางปกครอง
เป็นหวัหน้าส่วนราชการทีข่ ึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ีหรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่ง
ปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวง 

(๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธกิารวุฒสิภา 

(๗) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๘) ผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็นหวัหน้าส่วนราชการ
ประจ าจงัหวดั นายอ าเภอ เจา้หน้าทีข่องส่วนราชการของจงัหวดั เจา้หน้าทีข่องส่วนราชการ
ของอ าเภอ หรอืเจา้หน้าทีข่องสภาต าบล เวน้แต่กรณีทีก่ าหนดไวแ้ลว้ใน (๑) หรอื (๓) 

(๙) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ แล้วแต่กรณี ในกรณีทีผู่ท้ าค าสัง่
ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 

(๑๐) ผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
หรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(๑๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผูท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็น
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะผู้บรหิารองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัหรอืในฐานะราชการในส่วนภูมภิาค 

(๑๒) ผู้แทนของรฐัวสิาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรฐั แล้วแต่กรณี ในกรณีที่
ผูท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๑๓) เจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจสัง่การหรอืมอบหมายให้เอกชนปฏิบตัิหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับค าสัง่หรอืได้รบั
มอบหมายจากเจา้หน้าทีด่งักล่าว 

(๑๔) ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั ้นเหนือขึ้นไปชัน้หนึ่ ง  
แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่อื่นนอกจากที่ก าหนดไว้
ขา้งตน้ 

(๑๕) เจา้หน้าทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองนัน้เอง ในกรณีที่ผูท้ าค าสัง่ทางปกครอง
เป็นผูซ้ึง่ไม่มผีูบ้งัคบับญัชา ผูก้ ากบัดแูล หรอืผูค้วบคุม 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๒๘ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่หลักการของ
พระราชบญัญัติวิธปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงค์ให้มกีารอุทธรณ์ 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ได้เพียงหนึ่งชัน้ 
ก่อนทีจ่ะน าคดขีึ้นวนิิจฉัยยงัองคก์รทีม่อี านาจพจิารณาวนิิจฉยัคดปีกครอง  ทัง้นี้ เพื่อให้
ผู้มอี านาจพจิารณาอุทธรณ์ได้พจิารณาแก้ไขหรอืทบทวนค าสัง่ทางปกครองให้ถูกต้อง 
และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดร้บัความเป็นธรรม ก่อนทีจ่ะน าคดขีึน้วนิิจฉยัยงัองคก์รทีม่ี
อ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองดังกล่าวด้วย และโดยที่มาตรา ๔๕ วรรคสาม  
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีผู่ม้ ี
อ านาจพิจารณาอุทธรณ์ดงักล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็น 
ตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๒๙ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๐๐ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖ และมาตรา ๖๘  วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 

ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวง 
ดงัต่อไปนี้ 

 

ใหค้ าสัง่ทางปกครองทีแ่สดงใหท้ราบโดยทางเสยีง แสงหรอืสญัญาณทีส่ามารถ
ท าใหร้บัรูถ้งึค าสัง่ทางปกครองนัน้ไดท้นัท ีเป็นค าสัง่ทางปกครองทีม่ผีลเมื่อไดแ้จง้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

๑๐๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๑๗ ก/หน้า ๓๗/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากโดยทัว่ไปการ
แจ้งค าสัง่ทางปกครองตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
อาจกระท าดว้ยวาจาหรอืหนังสอื แต่มคี าสัง่ทางปกครองบางประเภททีแ่สดงใหท้ราบโดย
การสื่อความหมายในรูปแบบอื่น ซึ่งต้องมีผลทันทีและโดยที่มาตรา ๖๘ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ค าสัง่ทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการ 

สื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ให้มีผลเมื่ อได้แจ้ง   
จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๑ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๐๑ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖  
วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรี
โดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  การคดัค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใด
ไม่ไดต้ามมาตรา ๑๓ หรอืตามมาตรา ๑๖ ใหคู้่กรณีท าค าคดัคา้นเป็นหนังสอืถงึเจา้หน้าที่
ผูน้ัน้ โดยระบุขอ้คดัคา้นพรอ้มดว้ยขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคดัคา้น
ไวใ้นหนังสอืคดัคา้นนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๒  การยื่นหนังสือคัดค้าน ต้องกระท าก่อนได้รบัแจ้งค าสัง่ทางปกครอง  
โดยคู่กรณีจะยื่นดว้ยตนเองหรอืส่งทางไปรษณียต์อบรบักไ็ด้ 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีทีม่ายื่นหนังสอืคดัคา้นด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อเจา้หน้าทีซ่ึ่ง
ถูกคดัค้านนัน้เอง หรอืผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคดัค้าน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
หรอืเจา้หน้าทีค่นหนึ่งคนใดในหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นสงักดักไ็ด ้

 

ข้อ ๔  ในกรณีที่ส่งหนังสือคัดค้านทางไปรษณีย์ตอบรบั ให้จ่าหน้าซองถึง
เจา้หน้าทีซ่ึ่งถูกคดัคา้นหรอืผู้บงัคบับญัชาของเจา้หน้าทีซ่ึ่งถูกคดัคา้น เจา้หน้าทีส่ารบรรณ 
หรอืเจา้หน้าทีค่นหนึ่งคนใดในหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นสงักดักไ็ด ้

 

ข้อ ๕  เมื่อได้รบัหนังสือคดัค้านแล้ว ให้ผู้รบัจดัให้มีการประทับตรารบั และ
ลงทะเบยีนรบัไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัทีร่บัหนังสอืคดัคา้นตามระเบยีบว่าดว้ยงานสารบรรณ 
และในกรณีทีคู่่กรณียื่นหนังสอืคดัคา้นด้วยตนเอง ใหผู้ร้บัออกใบรบัหรอืจดัใหอ้อกใบรบั
ใหด้ว้ย 

 

 

๑๐๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๑๙/๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๒ 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีทีผู่ร้บัหนังสอืคดัคา้นมใิช่เจา้หน้าทีซ่ึ่งถูกคดัคา้น ใหผู้ร้บันัน้แจง้
การรบัพร้อมทัง้หนังสือคัดค้านให้เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  ทัง้นี้ 
ภายในวนัท าการรุ่งขึน้ 

 

ขอ้ ๗  เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคดัค้านได้รบัหนังสือคดัค้านตามขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๖ 
แลว้ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้นปฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ในกรณีที่ถูกคัดค้านเพราะเหตุมีส่วนได้เสียตามมาตรา ๑๔ ให้หยุด 

การพิจารณาเรื่องนัน้ไวก้่อน และส่งหนังสอืคดัค้านพร้อมค าชี้แจงไปยงัผู้บงัคบับญัชา
เหนือตนขึน้ไปชัน้หนึ่งภายในหา้วนัท าการเพื่อผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะไดพ้จิารณาและ
มคี าสัง่ต่อไป 

(๒) ในกรณีที่ถูกคดัค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๑๖ ถ้าเห็นว่าตนมีเหตุตามที ่
ถูกคดัคา้นใหป้ฏบิตัติาม (๑) แต่ถ้าเหน็ว่าตนไม่มเีหตุตามทีถู่กคดัคา้น จะท าการพจิารณา
เรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปชัน้หนึ่งทราบเพื่อพจิารณา
และมคี าสัง่ต่อไป 

ในกรณีที่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือเจา้หน้าทีซ่ึ่งถูกคดัค้านขึ้นไปชัน้หนึ่งไม่มอี านาจ
พิจารณาและสัง่การ ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอหนังสือคัดค้านและค าชี้แจงให้
ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจพจิารณาสัง่การเพื่อมคี าสัง่ต่อไป 

 

ขอ้ ๘  ใหผู้้บงัคบับญัชาตามขอ้ ๗ พจิารณาสัง่การโดยไม่ชกัช้า  ทัง้นี้ ไม่เกิน
หา้วนัท าการนับแต่วนัไดร้บัหนังสอืคดัคา้นและค าชีแ้จงจากเจา้หน้าทีซ่ึง่ถูกคดัคา้น 

ในการพจิารณาค าคดัค้าน ผู้บงัคบับญัชาตามวรรคหนึ่งอาจตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
ไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ผกูพนักบัค าคดัคา้นหรอืพยานหลกัฐานของคู่กรณี 

ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าค าคดัค้านมเีหตุผลเพียงพอ ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคดัค้านพ้นจากหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ท าให้ถูก
คัดค้าน และสัง่ให้ เจ้าหน้าที่อื่นซึ่ งมีอ านาจพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั ้นหรือ 

เจา้หน้าทีอ่ื่นซึง่ตามกฎหมายอาจเป็นผูท้ าหน้าทีแ่ทนไดเ้ขา้ท าหน้าทีน่ัน้และแจง้ใหคู้่กรณี
ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีที่พจิารณาเห็นว่าค าคดัค้านมเีหตุผลไม่เพียงพอ ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ 

ยกค าคดัคา้นและแจง้ใหคู้่กรณีทราบโดยไม่ชกัชา้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๓ 

 

การพิจารณาสัง่การของผู้บังคบับญัชาตามวรรคสามและวรรคสี่ไม่ตดัอ านาจ
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัทีส่งูกว่าทีจ่ะพจิารณาสัง่การในเรื่องดงักล่าว 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๔ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๑๔ วรรคสอง 
และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บญัญัติว่า การยื่นค าคดัค้าน การพิจารณาค าคดัค้าน และการสัง่ให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้า
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนเจา้หน้าทีซ่ึ่งถูกคดัคา้น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๕ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๐๒ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๖ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรฐัมนตรีโดย 

ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  การคดัคา้นว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดในคณะกรรมการที่มี
อ านาจพจิารณาทางปกครองจะท าการพจิารณาทางปกครองเรื่องใดไม่ไดต้ามมาตรา ๑๓ 
ใหท้ าค าคดัคา้นถงึประธานกรรมการ แต่ถา้เป็นการคดัคา้นตามมาตรา ๑๖ ใหท้ าค าคดัคา้น
ถงึผูถู้กคดัคา้น 

การคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วย
ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายทีเ่ป็นเหตุแห่งการคดัคา้นไวใ้นหนังสอืนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๒  การยื่นหนังสอืคดัคา้น คู่กรณีจะยื่นดว้ยตนเองหรอืส่งทางไปรษณีย์ตอบรบั
กไ็ด ้แต่ตอ้งก่อนไดร้บัแจง้ค าสัง่ทางปกครอง 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีที่มายื่นหนังสอืคดัค้านด้วยตนเอง คู่กรณีจะยื่นต่อผู้ถูกคดัคา้น 
กรรมการคนหนึ่งคนใด หรอืหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกไ็ด ้

 

ข้อ ๔  ในกรณีที่ส่งหนังสือคัดค้านทางไปรษณีย์ตอบรบั ให้จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการ กรรมการคนหนึ่งคนใด หรอืหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกไ็ด ้

 

ข้อ ๕  เมื่อได้รบัหนังสือคดัค้านแล้ว ให้ผู้รบัจดัให้มีการประทับตรารบั และ
ลงทะเบยีนรบัไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัทีร่บัหนังสอืคดัคา้นตามระเบยีบว่าดว้ยงานสารบรรณ 
และในกรณีทีคู่่กรณียื่นหนังสอืคดัคา้นดว้ยตนเอง ใหผู้ร้บัออกใบรบัหรอืจดัใหอ้อกใบรบั
ใหด้ว้ย 

 

 

๑๐๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๒๒/๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๖ 

 

ข้อ ๖  ในกรณีที่ผู้รบัหนังสือคัดค้านมิใช่ประธานกรรมการหรอืผู้ถูกคดัค้าน  
ให้ผู้นั ้นแจ้งการรับพร้อมทัง้หนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการหรือผู้ถูกคัดค้าน  
แลว้แต่กรณี ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 

ขอ้ ๗  เมื่อไดร้บัหนังสอืคดัคา้นตามขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๖ แล้วแต่กรณี ใหด้ าเนินการ
ดงันี้ 

(๑) ในกรณีคดัคา้นตามมาตรา ๑๕ ใหป้ระธานกรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ 

(๒) ในกรณีคดัค้านตามมาตรา ๑๖ ถ้าผูท้ี่ถูกคดัคา้นเห็นว่าตนไม่มเีหตุตามที่
ถูกคดัคา้น จะท าการพจิารณาเรื่องต่อไปกไ็ด ้แต่ตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการทราบเพื่อ
เรยีกประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเหตุคดัคา้นนัน้ 

 

ขอ้ ๘  ในการพจิารณาค าคดัค้าน คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกคดัคา้น
ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและตอบขอ้ซกัถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไดต้าม
ความเหมาะสมในเรื่องนัน้ ๆ โดยไม่ผูกพนักบัค าคดัค้านหรอืค าชี้แจงของผู้ถูกคดัค้าน
หรอืพยานหลกัฐานของคู่กรณี 

เมื่อที่ประชุมมมีตเิป็นประการใดแล้ว ให้ประธานกรรมการแจง้มตทิี่ประชุมให ้

ผูถู้กคดัคา้นและคู่กรณีทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้  คอื โดยที่มาตรา ๑๕ วรรคสี ่
และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บญัญตัิว่า การยื่นค าคดัค้านและการพิจารณาค าคดัคา้นกรรมการในคณะกรรมการที่มี
อ านาจพิจารณาทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๘ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๐๓ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 

ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  การมอบอ านาจในการด าเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจท าค าสัง่ทางปกครองในราชการบรหิารส่วนกลางและราชการ
บรหิารส่วนภูมภิาคใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 

 

ขอ้ ๒  การมอบอ านาจในการด าเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจท าค าสัง่ทางปกครองในราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้ราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

 

ขอ้ ๓  การมอบอ านาจในการด าเนินการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง
ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจท าค าสัง่ทางปกครองในสังกดัรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐันัน้ ๆ  

 

ขอ้ ๔  การมอบอ านาจในการด าเนินการพจิารณาใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ในระหว่างหน่วยงานตามข้อ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
ใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหว่างหน่วยงานนัน้ 

ความตกลงตามวรรคหนึ่งใหท้ าเป็นหนังสอืและก าหนดต าแหน่งของเจา้หน้าทีท่ี่
จะมอบและรบัมอบอ านาจไวใ้นขอ้ตกลงนัน้ดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี

 

๑๐๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๒๔/๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๓๙ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๕๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัใิหเ้จา้หน้าทีผู่ม้ ี
อ านาจทีจ่ะพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง อาจมอบอ านาจใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่อยู่ใต้
บงัคบับญัชาหรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นเป็นผูด้ าเนินการได ้ จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๐ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๐๔ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดย 

ค าเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด และ 
ขายทอดตลาดทรพัย์สินของผู้อยู่ใต้บังคับของค าสัง่ทางปกครอง ให้เป็นอ านาจของ
เจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) ปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง ในกรณีที่ผู้ท า
ค าสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
ส านกังานปลดักระทรวงหรอืส านักงานปลดัทบวง แลว้แต่กรณี 

(๒) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ 

ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม  
แลว้แต่กรณี 

(๓) ผู้ว่าราชการจงัหวดั ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของ
ราชการส่วนภูมภิาคในจงัหวดั 

(๔)  ผู้บรหิารกิจการของรัฐวสิาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ในกรณีที่ผู้ท า
ค าสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั แลว้แต่กรณี 

(๕) ผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดัหรอืปลดัเมอืงพทัยา ในกรณีทีผู่้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีใ่นสงักดั
ของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือ 

เมอืงพทัยา แลว้แต่กรณี 

(๖) ผูบ้รหิารหรอืคณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอื่นนอกจาก (๕) โดยความเหน็ชอบของ
ผูว้่าราชการจงัหวดั ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิาร
ส่วนทอ้งถิน่ 

 

๑๐๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๒๖/๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๑ 

 

(๗) รฐัมนตรีผู้รกัษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็น
เอกชน ซึง่มอี านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด 

(๘) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รบัแต่งตัง้หรือได้รบัมอบหมายจาก
เจา้หน้าทีด่งักล่าว 

 

ข้อ ๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑ เป็นผู้ท าค าสัง่ทางปกครอง  
ให้เจ้าหน้าที่ดงักล่าว แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสัง่ยึดหรอือายัด และขายทอดตลาด
ทรพัยส์นิของผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง 

 

ขอ้ ๓  ความในขอ้ ๑ และขอ้ ๒ มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีก่ฎหมายใดก าหนดเรื่อง
ผูม้อี านาจสัง่ยดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาดไวโ้ดยเฉพาะ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๒ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญตัวิ่า ผูม้อี านาจสัง่
ยดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๓ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๐๕ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยค าเสนอแนะของ
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  เจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจก าหนดจ านวนค่าปรบัทางปกครองในกรณีที่ผูอ้ยู่ใน
บงัคบัของค าสัง่ทางปกครองฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม ไดแ้ก่ 

(๑) รฐัมนตรมีอี านาจก าหนดจ านวนค่าปรบัทางปกครองไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาท
ต่อวนั ส าหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

(๒) คณะกรรมการตามกฎหมายมอี านาจก าหนดจ านวนค่าปรบัทางปกครองได้
ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวนั ส าหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ทางปกครองทุก
ทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

(๓) ปลดักระทรวง อธบิด ีหรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเทยีบเท่า
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี มีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวัน ส าหรบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ทางปกครอง  

ทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

(๔) ผู้ว่าราชการจงัหวดั หรอืผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจก าหนด
จ านวนค่าปรบัทางปกครองได้ไม่เกนิหนึ่งหมื่นห้าพนับาทต่อวนั ส าหรบัการฝ่าฝืนหรอื 

ไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ทางปกครองทีอ่ยู่ในเขตจงัหวดัหรอืเขตกรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี 

(๕) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับ 
ทางปกครองได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวนั ส าหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ 

ทางปกครองทีอ่ยู่ในเขตจงัหวดั 

(๖) นายอ าเภอมีอ านาจก าหนดจ านวนค่ าปรับทางปกครองได้ ไม่ เกิน 

หนึ่งหมื่นบาทต่อวนัส าหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ทางปกครองที่อยู่ ในเขต
อ าเภอ 

 

๑๐๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๒๘/๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๔ 

 

(๗) ผู้บรหิารทอ้งถิ่นหรอืคณะผู้บรหิารท้องถิน่มอี านาจก าหนดจ านวนค่าปรบั
ทางปกครองได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวนั ส าหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ 

ทางปกครองทีอ่ยู่ในเขตอ านาจ 

(๘) ผู้แทนของรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรฐัมีอ านาจก าหนดจ านวน
ค่าปรบัทางปกครองไดไ้ม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวนั ส าหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ทางปกครองทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

(๙) พนักงานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายมอี านาจก าหนดจ านวนค่าปรบัทางปกครอง
ไดไ้ม่เกนิหา้พนับาทต่อวนั ส าหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ทางปกครองทีอ่ยู่ใน
เขตอ านาจ 

(๑๐) เอกชนซึง่ไดร้บัมอบใหใ้ชอ้ านาจทางปกครองของรฐัอาจใชม้าตรการปรบั
ทางปกครองได้ ส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ทางปกครองทุกท้องที ่
ทัว่ราชอาณาจกัร โดยเสนอใหร้ฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมายเป็นผูพ้จิารณาก าหนด
จ านวนค่าปรบัทางปกครองเป็นรายกรณีไป แต่ทัง้นี้ไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาทต่อวนั 

 

ขอ้ ๒  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีต่ามขอ้ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เห็นว่า
การก าหนดจ านวนค่าปรบัทางปกครองตามอ านาจทีม่อียู่ไม่เพยีงพอทีจ่ะท าใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงค์ เจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้มีอ านาจก ากบัหรอืควบคุมดูแล 

ซึ่งมอี านาจก าหนดจ านวนค่าปรบัทางปกครองสูงกว่าตน เป็นผู้ก าหนดจ านวนค่าปรับ
ทางปกครองกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก าหนดจ านวนค่าปรบัทางปกครองด าเนินการ
บงัคบัใหม้กีารช าระค่าปรบัทางปกครองทุกสบิหา้วนั 

 

ขอ้ ๔  ใหเ้จา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูท้ีช่ าระค่าปรบัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ใบเสร็จรบัเงนิให้มีขอ้ความแสดงว่าเป็นค่าปรบัทางปกครองตามกรณีใดและ 

ใหบ้นัทกึการช าระค่าปรบัทางปกครองไวใ้นตน้เรื่องดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๕ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่มาตรา ๕๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญัติให้เจ้าหน้าที ่
ผูอ้อกค าสัง่ทางปกครองในแต่ละระดบัมอี านาจก าหนดจ านวนค่าปรบัทางปกครองเพื่อ
บงัคบัแก่ผูฝ่้าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ทางปกครอง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๖ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๐๖ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยค าเสนอแนะของ
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งค าสัง่ 

ทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
ในกรณีทีผู่ร้บัไม่ยอมรบัหรอืไม่มผีูร้บั ไดแ้ก่ 

(๑) เจา้พนักงานต ารวจ 

(๒) ขา้ราชการส่วนกลาง 

(๓) เจา้พนักงานผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ที ่ไดแ้ก่ 
(ก) ก านัน 

(ข) แพทยป์ระจ าต าบล 

(ค) สารวตัรก านัน 

(ง) ผูใ้หญ่บา้น 

(จ) ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 

(ฉ) ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ 

(ช) ขา้ราชการประจ าอ าเภอหรอืจงัหวดั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี

 

๑๐๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๓๑/๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๗๐  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญัติว่า การวาง
หนังสอืหรอืปิดหนังสอืหากไดก้ระท าต่อหน้าเจา้พนักงานตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงที่
ไปเป็นพยาน ใหถ้อืว่าไดม้กีารแจง้ค าสัง่ทางปกครอง การนัดพจิารณา หรอืการอย่างอื่น
ทีเ่จา้หน้าทีต่อ้งแจง้แลว้  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๘ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๐๗ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความใน (๒) ของบทนิยาม "ค าสัง่ทางปกครอง" ในมาตรา ๕ 
และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
นายกรัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ใหก้ารด าเนินการของเจา้หน้าทีด่งัต่อไปนี้ เป็นค าสัง่ทางปกครอง 

๑. การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัหาหรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(๑) การสัง่รบัหรือไม่รบัค าเสนอขาย รบัจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า 

หรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ 

(๒) การอนุมัติสัง่ซื้อ  จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิ
ประโยชน์ 

(๓) การสัง่ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค าเสนอหรอืการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะเดยีวกนั 

(๔) การสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน 

๒. การใหห้รอืไม่ใหทุ้นการศกึษา 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี

 

๑๐๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๗๘ ก/หน้า ๑๓/๒๒ สงิหาคม ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๔๙ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีค่ าสัง่ของเจา้หน้าที่
ในบางกรณีอาจมปัีญหาการตคีวามว่าเป็นค าสัง่ทางปกครองหรือไม่ และค าสัง่ดงักล่าว 

มผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคลและประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้
การออกค าสัง่ที่เป็นปัญหานี้ด าเนินไปด้วยความเป็นธรรม สมควรก าหนดให้เป็นค าสัง่
ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๐ 

 

กฎกระทรวง 

การมอบอ านาจในการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของเจา้หน้าที ่
ผูท้ าค าสัง่ทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๘ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๖๓/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกรณีที่กฎหมายใดไม่ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้โดยเฉพาะ 
การมอบอ านาจในการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองส าหรบัค าสัง่ทางปกครอง
ทีก่ าหนดใหช้ าระเงนิ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การมอบอ านาจในราชการบรหิารส่วนกลางและราชการบรหิารส่วนภูมภิาค 
เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองอาจมอบอ านาจให้ผู้ ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  
เป็นผูพ้จิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองได ้

(ก) นายกรฐัมนตรอีาจมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรปีระจ า
ส านักนายกรฐัมนตร ีหรอืผูว้่าราชการจงัหวดั 

(ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง ปลดักระทรวง อธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทยีบเท่าอธบิด ี
หรอืผูว้่าราชการจงัหวดั 

(ค) รัฐมนตรีว่าการทบวงอาจมอบอ านาจให้รฐัมนตรีช่วยว่าการทบวง  
ปลัดทบวง  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี  หรือ 

ผูว้่าราชการจงัหวดั 

(ง) ปลดัส านักนายกรฐัมนตรอีาจมอบอ านาจใหร้องปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี
ผูช้่วยปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีหรอืผูว้่าราชการจงัหวดั 

(จ) ปลดักระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลดักระทรวง ผู้ช่วยปลดักระทรวง 
หรอืผูว้่าราชการจงัหวดั 

 

๑๐๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๓๖ ก/หน้า ๑/๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๑ 

 

(ฉ) ปลดัทบวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลดัทบวง หรือ 

ผูว้่าราชการจงัหวดั 

(ช) อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจให้รองอธิบด ี 
ผูช้่วยอธบิด ีหรอืผูด้ ารงต าแหน่งเทยีบเท่ารองอธบิดหีรอืผูช้่วยอธบิด ีผูอ้ านวยการกอง
หรอืผูด้ ารงต าแหน่งเทยีบเท่าผูอ้ านวยการกอง หรอืผูว้่าราชการจงัหวดั 

(ซ) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้รองผู้ว่ าราชการจังหวัด  
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั หวัหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดั นายอ าเภอ 
หรอืปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจ ากิง่อ าเภอ 

(๒) การมอบอ านาจในราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
จดัตัง้ราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

(๓) การมอบอ านาจในรฐัวสิาหกจิ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้รฐัวสิาหกจินัน้ 

(๔) การมอบอ านาจในหน่วยงานอื่นของรฐั ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จดัตัง้
หน่วยงานนัน้ 

(๕) การมอบอ านาจในสภาวชิาชพี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้สภาวชิาชพีนัน้ 

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการ
บงัคบัทางปกครอง ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจนัน้ใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งตาม (ซ) 
ต่อไปได ้

 

ขอ้ ๒  การมอบอ านาจในการพจิารณาใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองส าหรบั
ค าสัง่ทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรอืละเว้นกระท า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสัง่ 

ทางปกครองเป็นผูด้ ารงต าแหน่งตามขอ้ ๑ ใหน้ าหลกัเกณฑ์การมอบอ านาจในการพจิารณา
ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามขอ้ ๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหก้ระท าหรอืละเวน้กระท า 
ด ารงต าแหน่งต ่ากว่าผูด้ ารงต าแหน่งตามขอ้ ๑ เจา้หน้าทีผู่น้ัน้ต้องพจิารณาใชม้าตรการ
บงัคบัทางปกครองนัน้เอง 

หากเจา้หน้าทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหก้ระท าหรอืละเวน้กระท าตาม
วรรคสองเหน็ว่าการพจิารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองอาจมผีลกระทบต่อสทิธหิรอื
เสรภีาพของผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครองเกนิสมควร ใหเ้จา้หน้าทีผู่น้ัน้เสนอเรื่อง
ต่อหวัหน้าหน่วยงานต้นสงักัดเพื่อพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้พิจารณา 
ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๒ 

 

ขอ้ ๓  การมอบอ านาจตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ ใหท้ าเป็นหนังสอื 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๓ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๖๓/๒  
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บญัญตัิให้เจา้หน้าที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองซึ่งมอี านาจที่จะพจิารณาใช้มาตรการบงัคบั
ทางปกครองจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็น
ผูด้ าเนินการกไ็ดต้ามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๔ 

 

กฎกระทรวง 

ก าหนดเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจก าหนดค่าปรบับงัคบัการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๙ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๖๓/๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหเ้จา้หน้าทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองมอี านาจก าหนดค่าปรบับงัคบัการใน
กรณีทีม่กีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดใหก้ระท าหรอืละเวน้กระท า 
เว้นแต่ในกรณีที่เอกชนเป็นผู้ใช้อ านาจท าค าสัง่ทางปกครอง ให้อ านาจก าหนดค่าปรบั
บังคับการเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มอบอ านาจหรือผู้ก ากับดูแลเอกชนนั ้น  
แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๒  ใหเ้จา้หน้าทีต่ามขอ้ ๑ มอี านาจก าหนดค่าปรบับงัคบัการดงันี้ 
(๑) รฐัมนตรกี าหนดไดไ้ม่เกนิหา้หมื่นบาทต่อวนั 

(๒) คณะกรรมการตามกฎหมายก าหนดไดไ้ม่เกนิหา้หมื่นบาทต่อวนั 

(๓) ปลดักระทรวง อธบิด ีหรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะเทยีบเท่า
ปลดักระทรวงหรอือธบิด ีก าหนดไดไ้ม่เกนิสามหมื่นบาทต่อวนั 

(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดได้ไม่ เกิน 
สามหมื่นบาทต่อวนั 

(๕) หวัหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัก าหนดไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั 

(๖) นายอ าเภอก าหนดไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั 

(๗) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ก าหนดไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั 

(๘) ผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิก าหนดไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั 

(๙) ผูบ้รหิารหน่วยงานอื่นของรฐัก าหนดไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั 

(๑๐) พนักงานเจา้หน้าที่ตามกฎหมายหรอืต าแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นซึ่งเป็น
เจา้หน้าทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองก าหนดไดไ้ม่เกนิหนึ่งหมื่นบาทต่อวนั 

 

๑๐๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๓๖ ก/หน้า ๘/๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๕ 

 

(๑๑) นายกสภาวชิาชพีก าหนดไดไ้ม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั 

(๑๒) หวัหน้าหน่วยงานของรฐัผูม้อบอ านาจหรอืผูก้ ากบัดูแลเอกชนก าหนดได้
ไม่เกนิสองหมื่นบาทต่อวนั ส าหรบักรณีทีเ่อกชนเป็นผูใ้ชอ้ านาจท าค าสัง่ทางปกครอง 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีทีไ่ม่มกีารช าระค่าปรบับงัคบัการ ใหเ้จา้หน้าทีต่ามขอ้ ๑ แจง้ให้
ผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครองช าระค่าปรบับงัคบัการทุกสบิหา้วนั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๖ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๖๓/๒๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญัติวิธปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้
เจ้าหน้าที่ระดบัใดมีอ านาจก าหนดค่าปรบับังคับการจ านวนเท่าใด ส าหรบัในกรณีใด  
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๗ 

 

กฎกระทรวง 

ก าหนดเจา้หน้าทีผู่อ้อกค าสัง่ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง 

และการแต่งตัง้เจา้พนักงานบงัคบัทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๐ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติวธิีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๖๓/๗ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  การออกค าสัง่ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองส าหรบัค าสัง่ทางปกครองที่
ก าหนดใหช้ าระเงนิ ใหเ้ป็นอ านาจของเจา้หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง ในกรณีที่ผู้ท า
ค าสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
ปลดักระทรวง หรอืส านักงานปลดัทบวง แลว้แต่กรณี 

(๒) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ 

ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่องกรมหรอืส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกรม  แลว้แต่กรณี 

(๓) ผู้ว่าราชการจงัหวดั ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของ
ราชการส่วนภูมภิาคในจงัหวดั 

(๔) ผู้บรหิารรฐัวิสาหกิจ ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รฐัวสิาหกจิ 

(๕) ผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็น
เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๖) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรอืนายกเมอืงพทัยา ในกรณีทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าที่ขององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง กรุงเทพมหานคร หรอืเมอืงพทัยา แลว้แต่กรณี 

(๗) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่อื่นนอกจาก (๖) โดยความเหน็ชอบของผูว้่าราชการจงัหวดั 
ในกรณีทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็นเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

 

๑๑๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๓๖ ก/หน้า ๔/๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ละเมดิทำงปกครองและวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง  

 

  

๖๕๘ 

 

(๘) นายกสภาวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นสภาวิชาชีพ  

ซึง่มอี านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด 

(๙) หวัหน้าหน่วยงานของรฐัซึ่งเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการนัน้ ในกรณี
ทีผู่ท้ าค าสัง่ทางปกครองเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย 

(๑๐) เจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่ผู้ท าค าสัง่ทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รบัอนุญาต ได้รบัแต่งตัง้ หรอืได้รบั
มอบหมายจากเจา้หน้าทีด่งักล่าว 

 

ขอ้ ๒  ในกรณีที่รฐัมนตร ีหรอืเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑ เป็นผู้ท าค าสัง่ 
ทางปกครองทีก่ าหนดใหช้ าระเงนิ ใหร้ฐัมนตรหีรอืเจ้าหน้าที ่แล้วแต่กรณี เป็นผูม้อี านาจ
ออกค าสัง่ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง 

 

ขอ้ ๓  ใหผู้ม้อี านาจออกค าสัง่ใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองแต่งตัง้เจา้หน้าที ่
ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือ 

ดา้นการบงัคบัทางปกครองตามหลกัสูตรที่คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
ให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อด าเนินการยึดหรืออายัด  
และขายทอดตลาดทรพัยส์นิ 

ในการด าเนินการยดึหรอือายดั และขายทอดตลาดทรพัย์สนิ เพื่อประโยชน์ใน
การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองส าหรบัค าสัง่ทางปกครองทีก่ าหนดให้ช าระเงนิแต่ละ
ค าสัง่ ผู้ออกค าสัง่ใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานบงัคบั
ทางปกครองหนึ่งคนหรอืหลายคนร่วมเป็นเจา้พนกังานบงัคบัทางปกครองกไ็ด ้

ในกรณีที่มกีารมอบหมายเจ้าพนักงานบงัคบัทางปกครองตามวรรคสองเพียง
หนึ่งคน บุคคลดงักล่าวต้องส าเร็จการศกึษาปริญญาตรทีางนิติศาสตร์ แต่กรณีที่มีการ
มอบหมายเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหลายคน ในการด าเนินการยึดหรอือายัด
ทรัพย์สินต้องมีเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนส าเร็จการศึกษา 
ปรญิญาตรทีางนิตศิาสตร ์

 

ขอ้ ๔  ในการแต่งตัง้เจา้พนักงานบงัคบัทางปกครอง ใหห้วัหน้าหน่วยงานของรฐั
หรอืนายกสภาวชิาชพี แล้วแต่กรณี เป็นผูอ้อกบตัรประจ าตวัเจา้พนักงานบงัคบัทางปกครอง 
โดยให้น าแบบบตัรและหลกัเกณฑ์ในการออกบตัรตามกฎหมายว่าด้วยบตัรประจ าตัว
เจา้หน้าทีข่องรฐัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๖๕๙ 

 

ข้อ ๕  กรณีที่กฎหมายใดก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสัง่ใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครอง หรอืหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้เจา้พนักงานบงัคบัทางปกครองไวโ้ดยเฉพาะแล้ว 
ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ เวน้แต่เจา้หน้าที่เห็นว่าการใชห้ลกัเกณฑ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้จะเกิดผลน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 
เจา้หน้าทีจ่ะใชห้ลกัเกณฑต์ามกฎกระทรวงนี้แทนกไ็ด ้

 

ข้อ ๖  บรรดาค าสัง่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรอือายัด  
และขายทอดตลาดทรพัย์สนิของผู้อยู่ใต้บงัคบัของค าสัง่ทางปกครองที่ได้ออกโดยชอบ
ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญัติวธิปีฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่าเป็นค าสัง่ใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎกระทรวงนี้ และให้ด าเนินการยึดหรืออายดัหรือ 
ขายทอดตลาดทรพัย์สินตามที่ระบุไว้ในค าสัง่ใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองต่อไปได ้ 
แต่ตอ้งไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๗  ในวาระเริม่แรก ผู้มีอ านาจออกค าสัง่ใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง 
จะแต่งตัง้ผูซ้ึ่งไม่ผ่านการอบรมด้านการบงัคบัคดจีากกรมบงัคบัคดหีรอืด้านการบงัคบั
ทางปกครองตามหลกัสูตรทีค่ณะกรรมการวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ 
เป็นเจา้พนักงานบงัคบัทางปกครองกไ็ด้ โดยเจา้หน้าที่ดงักล่าวสามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้
ไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๖๖๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๖๓/๗ วรรคสาม 
แห่งพระราชบญัญัติวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้
เจ้าหน้าที่ผูอ้อกค าสัง่ใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองและการแต่งตัง้เจ้าพนักงานบงัคบั
ทางปกครองเป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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๖๖๑ 

พระราชบญัญตั ิ

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที ่๗๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับ
แต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตัง้แต่ 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบักบับรรดาการอนุญาต การจดทะเบยีน
หรอืการแจง้ทีม่กีฎหมายหรอืกฎก าหนดใหต้อ้งขออนุญาต จดทะเบยีน หรอืแจง้ ก่อนจะ
ด าเนินการใด 

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้
พระราชบญัญตันิี้แทน 

 

 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔ ก/หน้า ๑/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
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๖๖๒ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปีฏิบตัิราชการ 

ทางปกครอง 

“อนุญาต” หมายความว่า การทีเ่จา้หน้าที่ยนิยอมให้บุคคลใดกระท าการใดที่มี
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมก่อนกระท าการนัน้ และใหห้มายความรวมถงึ
การออกใบอนุญาต การอนุมัติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรบัแจ้ง การให้
ประทานบตัรและการใหอ้าชญาบตัรดว้ย 

“ผูอ้นุญาต” หมายความว่า ผูซ้ึง่กฎหมายก าหนดใหม้อี านาจในการอนุญาต 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาต 

“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มบีทบญัญัติ
ก าหนดให้การด าเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รบัอนุญาตก่อนจงึจะ
ด าเนินการได ้

“ค าขอ” หมายความว่า ค าขออนุญาต 

 

มาตรา ๕  พระราชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) รฐัสภาและคณะรฐัมนตร ี

(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการพจิารณาคด ีการบงัคบัคด ีและการวางทรพัย ์

(๓) การด าเนินงานตามกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการทางทหารด้านยุทธการ รวมทัง้
ตามกฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมยุทธภณัฑ์ และกฎหมายว่าดว้ยโรงงานผลติอาวุธของ
เอกชน 

การยกเวน้ไม่ให้น าบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้มาใชบ้งัคบัแก่การด าเนิน
กจิการใดหรอืกบัหน่วยงานใดนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๖  ทุกหา้ปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหผู้อ้นุญาตพจิารณา
กฎหมายที่ให้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนัน้เพื่อยกเลิกการ
อนุญาตหรอืจดัใหม้มีาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรอืไม่  ทัง้นี้ ในกรณีที่มคีวามจ าเป็น 

ผูอ้นุญาตจะพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหรอืจดัใหม้มีาตรการอื่นแทนในก าหนดระยะเวลา
ทีเ่รว็กว่านัน้กไ็ด ้
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๖๖๓ 

ใหผู้อ้นุญาตเสนอผลการพจิารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา
ยกเลกิการอนุญาตหรอืจดัใหม้มีาตรการอื่นแทนการอนุญาต  ในการนี้ ให้คณะรฐัมนตรี
รบัฟังความคดิเหน็ของคณะกรรมการพฒันากฎหมายตามกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการ
กฤษฎกีาประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

มาตรา ๗  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รบัอนุญาต  
ผูอ้นุญาตจะต้องจดัท าคู่มอืส าหรบัประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ย หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะ
ก าหนดใหย้ื่นค าขอผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนการมายื่นค าขอดว้ยตนเองกไ็ด ้

คู่มอืส าหรบัประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้
ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะไดส้ าเนาคู่มอื
ดงักล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดัส าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได ้ 
ในกรณีเช่นนัน้ใหร้ะบุค่าใชจ้่ายดงักล่าวไวใ้นคู่มอืส าหรบัประชาชนดว้ย 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขัน้ตอนและ
ระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดีหรอืไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขัน้ตอน
และระยะเวลาทีก่ าหนดดงักล่าวล่าชา้เกินสมควรใหเ้สนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาและ
สัง่การใหผู้อ้นุญาตด าเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมโดยเรว็ 

เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน ใหส่้วนราชการจดัใหม้ี
ศูนย์บริการร่วมเพื่อรบัค าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดยีวกนัตามแนวทางทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการก าหนด 

 

มาตรา ๘  ใหเ้ป็นหน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าทีผู่ม้หีน้าทีใ่นการรบัค าขอจะตอ้ง
ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน 
หากเหน็ว่าค าขอไม่ถูกตอ้งหรอืยงัขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใดใหแ้จง้ใหผู้ย้ ื่นค าขอทราบ
ทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั ้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไขหรอืยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
จะต้องยื่นเพิม่เติม พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลาที่ผูย้ ื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรอื 
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๖๖๔ 

ยื่นเพิม่เตมิไวใ้นบนัทกึดงักล่าวดว้ยและใหพ้นักงานเจา้หน้าที่และผูย้ื่นค าขอลงนามไวใ้น
บนัทกึนัน้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็น
หลกัฐาน 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐาน
ครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือ 

ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าหรอืตามที่
ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐาน
เพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอนัน้โดยอาศยัเหตุแห่งความ 

ไม่สมบูรณ์ของค าขอหรอืความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลกัฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็น
กรณีทีค่วามไม่สมบูรณ์หรอืความไม่ครบถว้นนัน้เกดิจากความประมาทเลนิเล่อหรอืทุจรติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสัง่การ
ตามที่เห็นสมควร และให้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้งโดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๙  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรอืไม่ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรอืตามที่ปรากฏในบนัทึกที่
จดัท าตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีค่นืค าขอใหแ้ก่ผูย้ ื่นค าขอพรอ้มทัง้
แจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุแห่งการคนืค าขอใหท้ราบดว้ย 

ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสัง่คืนค าขอตามวรรคหนึ่ง  ตามกฎหมายว่าด้วย 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองหรอืจะยื่นค าขอใหม่กไ็ด้ แต่ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดให้
ต้องยื่นค าขอใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอนัน้ใหม่ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว 

 

มาตรา ๑๐  ผูอ้นุญาตตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้น
คู่มอืส าหรบัประชาชนตามมาตรา ๗ และแจง้ใหผู้ย้ ื่นค าขอทราบภายในเจด็วนันับแต่วนัที่
พจิารณาแลว้เสรจ็ 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไวใ้นคู่มอืส าหรบัประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว 
หากผูอ้นุญาตยงัพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นค าขอทราบถงึเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุกเจ็ดวนัจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ส่งส าเนาการแจ้งดงักล่าว 

ใหค้ณะกรรมการพฒันาระบบราชการทราบทุกครัง้ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการพฒันาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านัน้เกินสมควร
แก่เหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ 

ผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทัง้
เสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานนัน้ 

ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท าการหรอื 

ละเวน้กระท าการเพื่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น เวน้แต่จะเป็นเพราะมเีหตุสุดวสิยั 

 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัใดออกใช้บงัคบั
และมผีลใหต้้องเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงือ่นไข หรอืรายละเอยีดอื่นใดทีป่รากฏ
ในคู่มอืส าหรบัประชาชนตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านัน้ มใิหใ้ชบ้งัคบักบัการ
ยื่นค าขอที่ไดย้ื่นไวแ้ล้วโดยชอบก่อนวนัทีก่ฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัดงักล่าว 

มีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนัน้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น แต่ส าหรับในกรณีกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับนั ้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่ เฉพาะในกรณี ที่การ
เปลีย่นแปลงนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผูย้ื่นค าขอ 

 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือ 

การด าเนินการทีไ่ด้รบัใบอนุญาตนัน้มลีกัษณะเป็นกิจการหรอืการด าเนินการทีเ่หน็ไดว้่า 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการหรือด าเนินการนัน้ต่อเนื่ องกัน  คณะรัฐมนตร ี

จะก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมายนัน้ ๆ แทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมอี านาจ
ออกใบอนุญาตได้รบัค่าธรรมเนียมดงักล่าวแล้ว ให้ออกหลกัฐานการต่ออายุใบอนุญาต
ใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาตโดยเรว็ และใหถ้อืว่าผูร้บัใบอนุญาตไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตตาม
กฎหมายนัน้ ๆ แลว้ 

การก าหนดให้ผู้รบัใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการ 

ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าวให้ระบุชื่อพระราชบญัญตัแิละประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัิดงักล่าว 

ทีผู่ร้บัใบอนุญาตอาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได ้

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ใหค้ณะรฐัมนตรส่ีงร่างพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าวใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั เมื่อพน้ก าหนดเวลา
ดงักล่าวแล้วหากสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวุฒสิภามไิดม้มีตทิกัทว้ง ใหน้ าความกราบบงัคมทูล
เพื่อทรงตราพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวต่อไป 
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๖๖๖ 

ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการที่จะหารอืกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เพื่ อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีใน 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 

มาตรา ๑๓  ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และ 

แนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรอืการด าเนินกิจการของผู้ได้รบัอนุญาต 

ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตก าหนดและใหเ้ป็นหน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าที่
และผูอ้นุญาตทีจ่ะตอ้งตรวจสอบตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางดงักล่าว 

เมื่อมผีูไ้ด้รบัความเดอืดรอ้นร าคาญ หรอืเสยีหายจากการประกอบกิจการหรอื
การด าเนินกจิการของผูไ้ดร้บัอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจา้หน้าทีเ่องหรอื
มผีู้รอ้งเรยีน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการตรวจสอบและสัง่การ
ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยเรว็ 

 

มาตรา ๑๔  ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนใหค้ณะรฐัมนตรมีมีตจิดัตัง้ศูนย์รบัค าขออนุญาต เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลาง
ในการรบัค าขอตามกฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตขึน้ 

ให้ศูนย์รบัค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมฐีานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสีแ่ห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ใน
สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี และจะให้มสีาขาของศูนย์ประจ ากระทรวงหรอืประจ าจงัหวดั
ดว้ยกไ็ด ้

การจดัตัง้ศูนย์รบัค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ในพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวให้ก าหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่
ภายใตก้ารด าเนินการของศูนยร์บัค าขออนุญาต 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าขอ  จะก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ให้ผู้ยื่นค าขอ ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 

มาตรา ๑๕  เมื่อมีการจัดตัง้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว  
ใหด้ าเนินการและมผีล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตหรอืกฎทีอ่อกตามกฎหมายดงักล่าว
ก าหนดใหต้้องยื่นค าขอ หรอืส่งเอกสารหรอืหลกัฐาน หรอืค่าธรรมเนียมใด ณ สถานทีใ่ด 
ถ้าได้มกีารยื่นค าขอ หรอืส่งเอกสารหรอืหลกัฐาน หรอืค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รบัค าขอ
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๖๖๗ 

อนุญาตแล้ว ให้ถอืว่าได้มกีารยื่นค าขอ หรอืส่งเอกสารหรอืหลกัฐาน หรอืค่าธรรมเนียม
โดยชอบตามกฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตนัน้แลว้ 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รบัค าขออนุญาตได้รบัไว้ 
ตาม (๑) ใหศู้นย์รบัค าขออนุญาตน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิในนามของหน่วยงานของ 
ผูอ้นุญาต หรอืส่งให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ แล้วแต่กรณี และแจง้ใหห้น่วยงานของ 
ผูอ้นุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีทีห่น่วยงานของผูอ้นุญาตมสีทิธหิกัค่าใชจ้่ายจากเงนิทีจ่ะต้องน าส่งคลงั 
ให้ศูนย์รบัค าขออนุญาตหกัเงนิดงักล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หกัไว้นัน้ให้แก่หน่วยงาน
ของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์รบัค าขออนุญาตมสีทิธหิกัค่าใช้จ่ายของศูนย์รบัค าขออนุญาต
ตามอตัราทีจ่ะไดต้กลงกบัหน่วยงานของผูอ้นุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วนัที่ศูนย์รบัค าขออนุญาตส่งเรื่องให ้
ผู้อนุญาตโดยศูนย์รบัค าขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวนัท าการ
และใหน้ ามาตรา ๑๐ วรรคสี ่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๕) ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูอ้นุญาตทีจ่ะต้องส่งคู่มอืส าหรบัประชาชนตามมาตรา ๗ 
ทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนัใหศู้นย์รบัค าขออนุญาตตามจ านวนทีจ่ าเป็น และด าเนินการให้
มกีารฝึกอบรมหรอืชี้แจงแก่เจา้หน้าทีข่องศูนยร์บัค าขออนุญาต เพื่อใหเ้กดิความช านาญ
ในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย 

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบัค าขออนุญาตที่จะต้องด าเนินการ
ตามมาตรา ๘ และตอ้งรบัผดิชอบในฐานะเช่นเดยีวกบัพนักงานเจา้หน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิว้
ในมาตรา ๘ 

 

มาตรา ๑๖  ใหศู้นยร์บัค าขออนุญาตมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) รบัค าขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทัง้ค าอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วย

การอนุญาต 

(๒) ใหข้อ้มลู ชีแ้จง และแนะน าผูย้ื่นค าขอหรอืประชาชนใหท้ราบถึงหลกัเกณฑ ์
วธิีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทัง้ความจ าเป็นในการยื่นค าขออื่นใด 
ทีจ่ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตทัง้ปวง ในการประกอบกจิการ
หรอืด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งค าขอ หรอืค าอุทธรณ์ ที่ไดร้บัจากผูย้ื่นค าขอหรอืผูย้ื่นค าอุทธรณ์พรอ้มทัง้
เอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และคอยติดตามเร่งรดัหน่วยงาน
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๖๖๘ 

ดงักล่าวเพื่อด าเนินการใหถู้กต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามพระราชบญัญตันิี้ และคู่มอื
ส าหรบัประชาชนตามมาตรา ๗ หรอืตามกฎหมายทีใ่หส้ทิธใินการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีทีเ่ห็นว่าหลกัเกณฑ์หรอืวธิกีารในการยื่นค าขอ มรีายละเอยีดหรอื
ก าหนดใหต้อ้งส่งเอกสารทีไ่ม่จ าเป็น หรอืเป็นภาระเกนิสมควรแก่ประชาชน ใหเ้สนอแนะ
ต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อสัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม
ยิง่ขึน้ 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด าเนินการของศูนย์
รบัค าขออนุญาตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรฐัมนตรี
พจิารณาสัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขัน้ตอน ระยะเวลา 
เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ก าหนดหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัการอนุญาตเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกมากขึน้ 

 

มาตรา ๑๗  ใหผู้อ้นุญาตจดัท าคู่มอืส าหรบัประชาชนตามมาตรา ๗ ใหเ้สรจ็สิน้
ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๘  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๖๖๙ 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ปัจจุบัน 
มกีฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตจ านวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขอ
อนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทัง้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการอนุญาตบางฉบบั
ไม่ไดก้ าหนดระยะเวลา เอกสารและหลกัฐานทีจ่ าเป็น รวมถงึขัน้ตอนในการพจิารณาไว้
ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค าขออนุญาตด าเนินการต่าง ๆ  ดงันัน้ เพื่อให้
มกีฎหมายกลางที่จะก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการ
จดัตัง้ศูนยบ์รกิารร่วมเพื่อรบัค าร้องและศูนยร์บัค าขออนุญาต ณ จุดเดยีว เพื่อใหข้อ้มูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 


