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โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๖๗  โทรสาร ๐ ๒๙๔๑ ๑๒๓๐



คำ�นำ�

 เนือ่งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานทีม่ีส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงาน 
ในก�ากบัดแูลรวมแล้วถงึ ๒๒ หน่วยงาน โดยมีกฎหมายหลักท่ีใช้บังคบัอยู่ในปัจจบัุนประมาณ ๔๐ กว่าฉบับ 
นอกจากนีย้ังมีกฎหมายทีเ่กี ่ยวข้องซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานกลางที่หน่วยงานภาครัฐ  
ต้องถือปฏิบัติอีกหลายฉบับ หนังสือรวมกฎหมายเกษตรจึงมุ่งประสงค์เพื ่อรวบรวมกฎหมาย 
ทีส่่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในก�ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือใช้บังคับ 
ในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าทีร่วมทัง้กฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวข้องมาไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้เกิด 
ความสะดวก รวดเร็ว ส�าหรับการอ้างอิงบทบัญญัติและการตรวจสอบกลั่นกรองอ�านาจหน้าที ่
ตามกฎหมายในการเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปในแต่ละระดับได้อย่างถูกต้อง
 หนังสือรวมกฎหมายเกษตรทีม่ีการจัดพิมพ์ครั้งที ่ ๒ เมือ่ปี ๒๕๕๒ จากระยะเวลาทีผ่่านมา 
ท�าให้มีกฎหมายหลายฉบับไม่เป็นปัจจบัุน คณะผู้จัดท�าจึงได้รวบรวมกฎหมายท่ีเป็นปัจจุบันมาจัดพิมพ์
ขึ้นใหม่ในครั้งน้ี เป็นการพมิพ์ครั้งท่ี ๓  โดยได้ตดัออกกฎหมายฉบับท่ีถกูยกเลิก และเพิ่มเตมิกฎหมายใหม่
ทีอ่อกใช้บังคับแล้ว รวมทัง้กฎหมายทีม่ีการแก้ไขปรับปรุงเท่าทีม่ีอยู่ในขณะจัดพิมพ์ อย่างไรก็ตาม 
ยังมีกฎหมายใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการยกร่าง และระหว่างการแก้ไขปรับปรุงอีกหลายฉบับ ซึ่งมีขั้นตอน 
ท่ีต้องด�าเนินการตามบทบัญญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
และไม่อาจคาดหมายระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการทางนิติบัญญัติได้ คณะผู้จัดท�าจึงมิได้รอ 
น�ามารวมเล่ม โดยยังคงกฎหมายฉบบัเดมิไว้ ส่วนกฎหมายเกี่ยวข้องบางฉบับท่ีเคยรวมไว้เดิมแต่มกีารใช้
อ้างอิงน้อยกไ็ด้ตดัออกไป แล้วเพิม่เตมิกฎหมายเกี่ยวข้องฉบับอ่ืนท่ีมีการใช้อ้างอิงบ่อยคร้ังเข้ามาแทน 
 ความส�าเร็จในการจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายเกษตรครั้งนี ้ ได้รับการอนุเคราะห์ไฟล์
ข้อมูลกฎหมายโดยส่วนใหญ่จากส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะผู้จัดท�าในนามส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไว้ ณ ทีน่ี ้ และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าหนังสือรวมกฎหมายเกษตรเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน ์
ต่อเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด และบุคคลภายนอกผู้สนใจศึกษา 
สมดังความมุ่งหมายของคณะผู้จัดท�าต่อไป  

   สำ�นักกฎหม�ย
   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   กันย�ยน ๒๕๖๐





ส�รบัญ

     หน้�
ส่วนที่ ๑  กฎหม�ยเกี่ยวกับพืช
 ๑.  พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  ๑
 ๒.  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ๑๗ 
 ๓.  พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  ๓๕
 ๔.  พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ๕๗
 ๕.  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒  ๗๑

ส่วนที่ ๒  กฎหม�ยเกี่ยวกับสัตว์
 ๖.  พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๙๑
 ๗.  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๐๕
 ๘.  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๑๓
 ๙.  พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๓๑
 ๑๐.  พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓๗
 ๑๑.  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๔๗
 ๑๒.  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖๙
 ๑๓.  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙๑

ส่วนที่ ๓  กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รชลประท�น 
 ๑๔.  พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ๒๐๙
 ๑๕.  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ๒๑๑

ส่วนที่ ๔  กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รประมง
 ๑๖.  พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒  ๒๒๗
 ๑๗.  พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ๒๓๓

ส่วนที่ ๕  กฎหม�ยเกี่ยวกับที่ดิน
 ๑๘.  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒๘๗
 ๑๙.  พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๙๗
 ๒๐.  พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓๑๕
 ๒๑.  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๓๙
 ๒๒.  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓๔๗

ส่วนที่ ๖ กฎหม�ยเกี่ยวกับปัจจัยก�รผลิต 
๒๓.  พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓๖๙
 ๒๔. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓๙๙



     หน้�

 ส่วนที่ ๗  กฎหม�ยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ก�รเงิน และสถ�บันเกษตรกร
 ๒๕. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๔๒๓
 ๒๖.  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔๒๙
 ๒๗.  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔๖๓
 ๒๘.  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔๗๓
 ๒๙.  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔  ๔๙๕
 ๓๐.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕๐๓

ส่วนที่ ๘  กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รจัดตั้งองค์ก�รของรัฐ
 ๓๑.  พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ๕๑๗
 ๓๒.  พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  ๕๒๕
 ๓๓.  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔ 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๕๔๓
 ๓๔.  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ๕๕๓
 ๓๕.  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕๖๓
 ๓๖.  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๕๗๕
 ๓๗.  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕๙๓

ส่วนที่ ๙  กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน
 ๓๘.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ๖๐๗
 ๓๙.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖๒๑
 ๔๐.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๖๕๙
 ๔๑.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖๖๓
 ๔๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๖๘๕
 ๔๓.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖๙๙
 ๔๔.  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๗๔๑
 ๔๕.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๗๘๑





1พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

พระราชบัญญัติ
กักพืช

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกักพืช

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ 	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	๒๕๐๗”

 มาตรา ๒
๑
  			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับเมือ่พ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช	พ.ศ.	๒๔๙๕

 มาตรา ๔
๒
  		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “พืช”	 หมายความว่า	 พันธุ์พืชทุกชนิดทัง้พืชบก	 พืชน�้า	 และพืชประเภทอืน่	 รวมทัง้ส่วนหนึ่ง 

ส่วนใดของพืช	 เช่น	 ต้น	 ตา	 ตอ	 แขนง	 หน่อ	 กิ่ง	 ใบ	 ราก	 เหง้า	 หัว	 ดอก	 ผล	 เมล็ด	 เชื้อ	 และสปอร์ 

ของเห็ด	ไม่ว่าที่ยังท�าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว	และให้หมายความรวมถึงตัวห�้า	ตัวเบียน	ตัวไหม	ไข่ไหม	รังไหม	 

ผึ้ง	รังผึ้ง	และจุลินทรีย์ด้วย

	 “พชืควบคุม”	หมายความว่า	พชืทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษาให้เป็นพชืควบคมุ

	 “พืชควบคุมเฉพาะ”
๓	

	 หมายความว่า	 พืชทีร่ัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพืช 

ท่ีต้องมกีารก�าหนดมาตรการในการควบคมุและตรวจสอบเชื้อจลุนิทรย์ีหรอืสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ

ของมนุษย์ตามข้อก�าหนดของประเทศผู้น�าเข้า	ก่อนส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๘๑/ตอนที่	๒๗/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๒๑	มีนาคม	๒๕๐๗

 
๒ 
มาตรา	๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

 ๓ 
มาตรา	๔	นิยามค�าว่า	“พืชควบคุมเฉพาะ”	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

  



2 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

	 “เชือ้พันธุ ์พืช”	 หมายความว่า	 กลุ่มเซลล์ทีม่ีหน่วยพันธุกรรมหลากหลาย	 ซึง่ถ่ายทอดได้	 

ทีร่วมตัวกันเป็นชิ ้นส่วนของพืชทีย่ังมีชีวิตและขยายพันธุ ์ได้	 ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเมล็ด	 เนื ้อเยือ่หรือ 

ส่วนหน่ึงส่วนใดของพชื	และให้หมายความรวมถงึสารพนัธกุรรม	ซึ่งสามารถถ่ายทอดลกัษณะท่ีสารพนัธกุรรม

นั้นควบคุมอยู่ได้		ทั้งนี้	เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์

	 “ดิน”	หมายความว่า	ดินชนิดที่มีอินทรีย์วัตถุหรือเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชได้

	 “ศัตรูพืช”	หมายความว่า	สิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช	เช่น	เชื้อโรคพืช	แมลง	สัตว์	หรือพืชที่อาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่พืช

	 “พาหนะ”	หมายความว่า	 เครื่องปลูก	ดิน	ทราย	ภาชนะ	หรือสิ่งอื่นที่ใช้ห่อหุ้มมาพร้อมกับพืช 

ปุ๋ยอินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นสื่อน�าศัตรูพืช

	 “สิง่ต้องห้าม”	 หมายความว่า	 พืช	 ศัตรูพืชและพาหะทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจา

นุเบกษาให้เป็นสิ่งต้องห้าม

	 “ส่ิงก�ากดั”	หมายความว่า	พชื	ศตัรพูชืและพาหะที่รฐัมนตรปีระกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา

ให้เป็นสิ่งก�ากัด

	 “สิ่งไม่ต้องห้าม”	หมายความว่า	พืชอย่างอื่นที่ไม่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก�ากัด

	 “เจ้าของ”	หมายความรวมถงึ	ตัวแทนเจ้าของ	ผูค้รอบครองสิ่งของและผูค้วบคมุยานพาหนะขนส่ง

สิ่งของนั้นด้วย

	 “การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช”
๔
	 หมายความว่า	 กระบวนการประเมินหลักฐานด้านชีววิทยา

หรือด้านวิทยาศาสตร์อืน่	 และด้านเศรษฐกิจเพื่อบ่งชี้ว่าศัตรูพืชชนิดใดควรจะต้องมีการควบคุม	 และระดับ

ความเข้มงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะน�ามาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้น

	 “น�าเข้า”	หมายความว่า	น�าหรือสั่งให้ส่งเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยวิธีใด	ๆ

	 “น�าผ่าน”
๕
	 	 หมายความว่า	 น�าหรือส่งผ่านราชอาณาจักรไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ

หรือไม่ก็ตาม

	 “ส่งออก”	หมายความว่า	น�าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยวิธีใด	ๆ

	 “ด่านตรวจพืช”	 หมายความว่า	 ด่านตามทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

เพื่อตรวจพืช	สิ่งต้องห้าม	สิ่งก�ากัด	และเชื้อพันธุ์พืชที่น�าเข้าหรือน�าผ่าน

	 “สถานกักพืช”	 หมายความว่า	 สถานที่ทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นที่

ส�าหรับกักพืช	สิ่งต้องห้าม	สิ่งก�ากัด	และเชื้อพันธุ์พืช	เพื่อสังเกตตรวจสอบและวิจัย

	 “เขตควบคุมศัตรูพืช”	หมายความว่า	ท้องที่ที่อธิบดีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา	ให้เป็น

เขตป้องกันหรือก�าจัดศัตรูพืช

 
๔
 มาตรา	๔		นิยามค�าว่า	“การวเิคราะห์ความเส่ียงศตัรพูชื”	เพิ่มโดยพระราชบญัญตักิกัพชื	(ฉบบัท่ี	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

 
๕	
มาตรา	๔	นิยามค�าว่า	“น�าผ่าน”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑



3พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

	 “ใบรับรองสุขอนามัยพืช”
๖
	 หมายความว่า	 หนังสือส�าคัญทีอ่อกโดยหน่วยงานผู้มีอ�านาจของ

ประเทศที่ส่งออกซึ่งพืช	เชื้อพันธุ์พืช	หรือพาหะเพื่อรับรองว่าพืช	เชื้อพันธุ์พืช	หรือพาหะที่ส่งออกปลอดจาก

ศัตรูพืชตามข้อก�าหนดของประเทศผู้น�าเข้า

	 “ใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อ”
๗
	 หมายความว่า	 หนังสือส�าคัญที่ออกโดยหน่วยงาน 

ผู้มีอ�านาจของประเทศทีส่่งออกซึ่งพืช	 เชื้อพันธุ์พืช	 หรือพาหะเพื่อรับรองว่าพืช	 เชื้อพันธุ์พืช	 หรือพาหะ 

ทีไ่ด้น�าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร	 และถูกส่งต่อไปประเทศอื่นปลอดจากศัตรูพืชของประเทศไทย 

ตามข้อก�าหนดของประเทศผู้น�าเข้า

	 “ใบรบัรองสขุอนามัย”
๘
			หมายความว่า	หนงัสอืส�าคญัท่ีออกโดยหน่วยงานผูม้อี�านาจของประเทศ

ท่ีส่งออกพืชควบคมุเฉพาะเพื่อรบัรองว่าพชืควบคมุเฉพาะท่ีส่งออกปลอดจากเชื้อจลุนิทรย์ีหรอืสิ่งอ่ืนใดท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามข้อก�าหนดของประเทศผู้น�าเข้า

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการกักพืช

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

	 “พนักงานเจ้าหน้าที”่	 หมายความว่า	 อธิบดีและผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕  	 พนักงานเจ้าหน้าทีต่้องมีบัตรประจ�าตัวตามแบบทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 และ 

ในการปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัตินี้	ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ

 มาตรา ๕ ทวิ
๙
	 มาตรา	 ๔	 นิยามค�าว่า	 “ใบรับรองสุขอนามัยพืช”	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัต ิ

กักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑		ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	“คณะกรรมการกักพืช”	ประกอบด้วย	 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมประมงหรือผู้แทน	 อธิบดีกรมปศุสัตว์

หรือผู้แทน	อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้แทน	อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้แทน	อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน	

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้แทน	 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ 

ผู้แทน	ผู้อ�านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน	ผู้ว่าการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ 

ผู้แทน	 ผู้ว่าการการสือ่สารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน	 ผู้อ�านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติหรือผู้แทน	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนกระทรวงมหาดไทยแห่งละหนึ่งคน	 และ 

ผู้ทรงคุณวุฒซิึง่รัฐมนตรีแต่งตั ้งอกีไม่เกินสีค่น	 เป็นกรรมการและให้ผู ้อ�านวยการกองควบคุมพืชและ 

วัสดุการเกษตร	กรมวิชาการเกษตร	เป็นกรรมการและเลขานุการ

 
๖ 
มาตรา	๔	นิยามค�าว่า	“ใบรับรองสุขอนามัยพืช”	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

 
๗ 

มาตรา	๔	นิยามค�าว่า	 “ใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อ”	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	 (ฉบับที่	 ๓)	

พ.ศ.	๒๕๕๑

 
๘ 
มาตรา	๔	นิยามค�าว่า	“ใบรับรองสุขอนามัย”	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

 
๙ 
มาตรา	๕	ทวิ		เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๒

   



4 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

	 ให้กรมวิชาการเกษตรท�าหน้าทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ	 งานธุรการ	 และด�าเนินงาน 

ตามมติของคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการ

 มาตรา ๕ ตรี
๑๐

	 มาตรา	 ๔	 นิยามค�าว่า	 “ใบรับรองสุขอนามัยพืช”	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัต ิ

กักพืช	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑		กรรมการผู้ทรงคุณวฒุมิวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี	แต่อาจได้รบัแต่งตั้ง 

อีกได้

	 ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่งก่อนวาระหรอืในกรณีท่ีรฐัมนตรแีต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

 มาตรา ๕ จัตวา
๑๑

	 	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๕	ตรี	กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		รัฐมนตรีให้ออก

	 (๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๕)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 มาตรา ๕ เบญจ
๑๒

	 	 ในการประชุมของคณะกรรมการ	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ	ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าท่ี 

ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 
๑๐ 

มาตรา	๕	ตรี		เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

 
๑๑ 

มาตรา	๕	จัตวา		เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

 
๑๒ 

มาตรา	๕	เบญจ		เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
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๑๓	

มาตรา	๕	ฉ		เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

 
๑๔ 

มาตรา	๕	สัตต		เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

 
 

 มาตรา ๕ ฉ
๑๓

 	ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ให้ค�าแนะน�าแก่รฐัมนตรใีนการก�าหนดช่ือพชื	ศตัรพูชื	หรอืพาหะเป็นสิ่งต้องห้ามหรอืสิ่งก�ากดั	

และการก�าหนดชื่อเชื้อพันธุ์พืชที่จะควบคุม	การก�าหนดพืชควบคุมและพืชควบคุมเฉพาะ

	 (๒)		ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรีในการก�าหนดด่านตรวจพืชและสถานกักพืช

	 (๓)		ให้ค�าแนะน�าแก่อธิบดีในการก�าหนดกิจการทีส่ามารถน�าเข้าหรือน�าผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามได ้

ตามมาตรา	๘	 (๒)	 และการก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการน�าเข้าหรือน�าผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม 

เพื่อการค้า	หรือเพื่อกิจการอื่นตามมาตรา	๘	(๒)

	 (๔)		ให้ค�าแนะน�าแก่อธบิดใีนการก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขในการน�าเข้าหรอืน�าผ่าน

ซึ่งสิง่ต้องห้าม	 หรือสิ่งก�ากัดตามมาตรา	 ๑๐	 และการก�าหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบศัตรูพืชและก�าจัด

ศัตรูพืช	การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อและการออกใบรับรอง 

ตามมาตรา	๑๕

	 (๕)		ให้ค�าแนะน�าแก่อธบิดีในการก�าหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพชืควบคมุเฉพาะที่จะส่งออก

ไปนอกราชอาณาจักร	และหลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขการขอและการออกใบรบัรองสขุอนามยัตามมาตรา	

๑๕	ฉ

	 (๖)		ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๗)		เสนอแนะต่อรัฐมนตรีหรืออธิบดีให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ	

ประกาศ	 หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกักพืชตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือกฎหมายอืน่ทีม่ีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินการเพื่อการกักพืช

	 (๘)		ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง

คณะกรรมการ

 มาตรา ๕ สตัต
๑๔

		คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งอนกุรรมการคณะหนึ่งหรอืหลายคณะเพื่อปฏบิตัิ

การอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ให้น�ามาตรา	๕	เบญจ	มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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 มาตรา ๖
๑๕

			 เม่ือมีกรณีจ�าเป็นจะต้องป้องกนัศตัรพูชืชนดิใดมิให้ระบาดเข้ามาในราชอาณาจกัร	

หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายทีอ่าจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม	 หรือสุขภาพของมนุษย์	 ให้รัฐมนตร	ี 

โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ก�าหนดชื่อพืช	 ศัตรูพืช	 หรือพาหะ

เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก�ากัดตามพระราชบัญญัตินี้	 แล้วแต่กรณี	 โดยประกาศนั้นจะระบุชื่อพืช	 ศัตรูพืช	 

หรือพาหะชนดิใดหรือแหล่งก�าเนิดของพืช	 ศัตรูพืช	 หรือพาหะดังกล่าว	 หรือจะก�าหนดข้อยกเว้นหรือ 

เงื่อนไขใด	ๆ	ไว้ด้วยก็ได้
๑๖

	 ในการก�าหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันศัตรูพืชชนิดใดโดยเฉพาะมิให้ระบาดเข้ามาในราชอาณาจักร

นัน้	รฐัมนตรีจะก�าหนดให้ผู้เดนิทางมาจากแหล่งท่ีมศีตัรพูชืชนดินั้นก�าลงัระบาดอยู่แจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

ตามแบบที่อธิบดีก�าหนดไว้อีกด้วยก็ได้

	 สิง่ต้องห้ามหรือสิ่งก�ากัดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง	 เมือ่หมดความจ�าเป็นแล้วให้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเพิกถอนเสีย

 มาตรา ๖ ทวิ
๑๗

	เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช	ให้รัฐมนตรี	โดยค�าแนะน�าของ

คณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดชื่อเชื้อพันธุ์พืชที่จะควบคุม

	 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเข้าหรือส่งออกซึ่งเชื้อพันธุ์พืชทีร่ัฐมนตรีประกาศตามวรรคหนึ่ง	 เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากอธิบดี	และในการน�าเข้าจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ากับมาด้วย
๑๘

	 การขออนุญาตและการอนญุาตตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขท่ีอธบิดี

ก�าหนด

 มาตรา ๖ ตรี
๑๙

	 	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจเข้าไปในแหล่งปลูกพืช	 สถานทีร่วบรวมหรือ

เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	 ๖	 ทวิ	 วรรคหนึ่ง	 ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น

และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�าการ	 เพื่อตรวจสอบและศึกษาการใช้ประโยชน์ของเชื้อพันธุ์พืช	 ในการนี้

ให้มีอ�านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

แหล่งปลูกพืชหรือสถานที่นั้นได้

 มาตรา ๗
๒๐

			 ให้รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมอี�านาจประกาศในราชกิจจานเุบกษา	

ก�าหนดท่าเรือ	ท่าอากาศยาน	หรือสถานที่แห่งใดอันมีเขตก�าหนดเป็นด่านตรวจพืชหรือเป็นสถานกักพืชได้

  
๑๕ 

มาตรา	๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

  
๑๖	

มาตรา	๖	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

  
๑๗ 

มาตรา	๖	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

  
๑๘ 

มาตรา	๖	ทวิ	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

  
๑๙ 

มาตรา	๖	ตรี	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

  
๒๐ 

มาตรา	๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
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 มาตรา ๘
๒๑

			 บุคคลใดน�าเข้าหรือน�าผ่านซึ่งสิ ่งต้องห้ามต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี	 และ 

ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		การน�าเข้าหรือน�าผ่านเพือ่การทดลองหรือวิจัย	 ต้องมใีบรับรองสุขอนามัยพืชก�ากับมาด้วย	

หรือในกรณีการน�าเข้าหรือน�าผ่านสิ่งต้องห้ามซึ่งเป็นศัตรูพืชหรือพาหะที่ไม่ใช่พืชต้องมีหนังสือรับรองสิ่งต้อง

ห้ามของหน่วยงานผู้มีอ�านาจของประเทศที่ส่งออกซึ่งสิ่งต้องห้ามนั้นก�ากับมาด้วย

	 (๒)		การน�าเข้าหรือน�าผ่านเพื่อการค้า	 หรือเพื่อกิจการอืน่ตามทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนดโดย 

ค�าแนะน�าของคณะกรรมการ	 จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ากับมาด้วย	 และต้องผ่านการวิเคราะห์ 

ความเสีย่งศัตรูพืช	 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีก�าหนดโดยค�าแนะน�าของ 

คณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๙
๒๒

			 ห้ามมิให้บุคคลใดน�าเข้าหรือน�าผ่านซึ่งสิ่งก�ากัด	 เว้นแต่จะมีใบรับรองสุขอนามัย

พืชก�ากับมาด้วย

 มาตรา ๑๐
๒๓

  	การน�าเข้าหรือน�าผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก�ากัดนั้น	 จะต้องน�าเข้าหรือน�าผ่าน

ทางด่านตรวจพืชเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ	และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดี

ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๑
๒๔

  	ผู้ใดน�าเข้า	 หรือน�าผ่านซึ่งสิ่งไม่ต้องห้ามต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก�ากับ 

มาด้วย	และต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๑๒
๒๕

 	 ในการปฏบัิตกิารตามพระราชบญัญตันิี้	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจดงัต่อไปนี้

	 (๑)		ตรวจค้นคลังสินค้า	 ยานพาหนะ	 หีบห่อ	 ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตด่านตรวจพืชหรือ 

เขตควบคุมศัตรูพืช	 เมือ่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการน�าเข้าหรือน�าผ่านซึ่งพืช	 สิ่งต้องห้าม	 สิ่งก�ากัด	 หรือ 

สิ่งไม่ต้องห้าม	อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		ตรวจค้นสถานที่	 บุคคล	 หรือยานพาหนะใด	 ๆ	 นอกเขตด่านตรวจพืชหรือนอกเขตควบคุม

ศตัรูพืชในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถงึพระอาทิตย์ตก	หรอืในเวลาท�าการของสถานท่ีนั้น	ในกรณท่ีีมเีหตุ 

อันควรสงสัยตามสมควรว่า	 พืช	 สิง่ต้องห้าม	 สิ่งก�ากัด	 หรือสิ่งไม่ต้องห้ามทีอ่ยู่ในความครอบครองเป็นหรือ 

มีศัตรูพืชทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก	 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอา

หมายค้นมาได้	สิ่งดังกล่าวหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดจะถูกยักย้าย	ซุกซ่อน	ท�าลาย	หรือท�าให้ 

เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม	และถ้าการค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระท�าต่อไปก็ได้

  
๒๑	

มาตรา	๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑	
 

 
๒๒

	มาตรา	๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๒๓

	มาตรา	๑๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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	 (๓)		เก็บหรือน�าพืช	สิ่งต้องห้าม	สิ่งก�ากัด	สิ่งไม่ต้องห้าม	หรือสิ่งใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในปริมาณพอ

สมควรไปเป็นตัวอย่าง	 เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์	 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นหรือมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้

เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก

	 (๔)		ยึดหรือกักไว้ซึ่งพืช	สิ่งต้องห้าม	สิ่งก�ากัด	สิ่งไม่ต้องห้าม	หรือสิ่งใด	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องตามก�าหนด

เวลาที่เห็นจ�าเป็น	เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นหรือมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก

 มาตรา ๑๓
๒๖

 		เพื่อป้องกันศัตรูพืชมิให้ระบาดเข้ามาในราชอาณาจักร	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

มีอ�านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับพืช	 สิง่ต้องห้าม	 สิ่งก�ากัด	 สิ่งไม่ต้องห้าม	 หรือเชื้อพันธุ์พืชที่น�าเข้าหรือน�าผ่าน 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช	 รมยา	พ่นยา	หรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่เห็นว่าจ�าเป็นโดยเจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

	 (๒)		ยึดหรือกักไว้	ณ	สถานกักพืช	หรือ	ณ	ที่ใด	ๆ	ตามก�าหนดเวลาที่เห็นว่าจ�าเป็น

	 (๓)		สั่งให้ผู้น�าเข้าซึ่งพืช	 สิง่ต้องห้าม	 สิ่งก�ากัด	 สิ่งไม่ต้องห้าม	 หรือเชือ้พันธุ์พืช	 ที่มีศัตรูพืช 

ติดเข้ามาด้วย	ส่งสิ่งนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร

	 (๔)		ท�าลายเท่าที่เห็นว่าจ�าเป็น	 ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรเชื่อว่ามีศัตรูพืชทีอ่าจก่อให้เกิดความ 

เสียหายร้ายแรงมากและไม่อาจด�าเนินการแก้ไขโดยวิธีตาม	(๑)	ได้

 มาตรา ๑๓/๑
๒๗

 	บรรดาสิ่งที่เก็บ	ยึดหรือกักไว้ตามมาตรา	๑๒	(๓)	และ	(๔)	และมาตรา	๑๓	

(๒)	 ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครอง	หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลมีค�าพิพากษา 

ถึงที่สุดไม่ให้ริบ	และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึดหรือกัก

หรือวันทีท่ราบค�าสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ	 แล้วแต่กรณี	 ให้ตกเป็นของ

กรมวิชาการเกษตร

	 ถ้าสิง่ทีเ่ก็บ	 ยึดหรือกักไว้ตามวรรคหนึง่เป็นของเสียหายง่าย	 หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ 

ความเสยีหาย	หรอืจะเสยีค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัษาเกนิค่าของสิง่นัน้	ให้อธบิดมีอี�านาจสัง่ท�าลายหรอืจดัการ

อย่างอื่นตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๑๔
๒๘

 		ห้ามมิให้บุคคลใดน�าพืช	 สิ่งต้องห้าม	 สิ่งก�ากัด	 หรือเชื้อพันธุ์พืชออกไปจากด่าน

ตรวจพืช	สถานกักพืช	หรือยานพาหนะในกรณีน�าผ่านราชอาณาจักร	หรือจากที่ใด	ๆ	ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่

ได้สั่งยึดหรือกักไว้	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 ๒๖
	มาตรา	๑๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๒๗	
มาตรา	๑๓/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๒๘
	มาตรา	๑๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
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 มาตรา ๑๕
๒๙

  	บุคคลใดประสงค์จะขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื	หรอืใบรบัรองสขุอนามยัพชืส�าหรบั

การส่งต่อ	ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบศัตรพูชืและก�าจดัศตัรพูชืตามอตัราท่ีอธบิดกี�าหนดโดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการ	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจออกใบรบัรองสขุอนามัยพชืและใบรบัรองสขุอนามยัพชืส�าหรบัการ	

ส่งต่อให้แก่ผู้ย่ืนค�าขอตามวรรคหน่ึง	และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบรบัรองสขุอนามัยพชื

หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อ	แล้วแต่กรณี	ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อ	 และการออก 

ใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ

เงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๕ ทวิ
๓๐

  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้ศัตรูพืชระบาดออกไปนอกราชอาณาจักร 

ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดชื่อพืชชนิดใด 

เป็นพืชควบคุมได้

	 บุคคลใดประสงค์จะส่งออกพชืควบคมุตามวรรคหนึ่งต้องมใีบรบัรองสขุอนามัยพชืก�ากบัไปด้วย
๓๑

 มาตรา ๑๕ ตรี
๓๒

		ในกรณีท่ีใบรบัรองสขุอนามยัพชื	ใบรบัรองสขุอนามัยพชืส�าหรบัการส่งต่อหรอื

ใบรับรองสุขอนามัย	สูญหายหรือถูกท�าลายในสาระส�าคัญและผู้รับใบรับรองดังกล่าวต้องการใบแทน	ให้ยื่น

ค�าขอรับใบแทนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

	 การขอรบัใบแทน	และการออกใบแทนตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีารและเงื่อนไข

ที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๑๕ จัตวา
๓๓

	 	 เพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ปลูกพืช	 เพื่อการส่งออก 

บุคคลใดประสงค์จะขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่อกไปตรวจหรือให้ค�าแนะน�าเกี ่ยวกับการก�าจัดศัตรูพืช 

ในโรงเรือนปลูกพืชหรือแปลงปลูกพืชเพื่อการส่งออก	 ให้ยืน่ค�าขอเพื่อขึ้นทะเบียนสถานทีเ่พาะปลูกพืช 

เพื่อการส่งออกต่อกรมวิชาการเกษตร

	 การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดี

ก�าหนด

	 ๒๙
	มาตรา	๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๓๐	
มาตรา	๑๕	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 ๓๑
	มาตรา	๑๕	ทวิ	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑	

	 ๓๒
	มาตรา	๑๕	ตรี	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๓๓
	มาตรา	๑๕	จัตวา	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
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 มาตรา ๑๕ เบญจ
๓๔

	 	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมพืชทีจ่ะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดให้พืชใดเป็นพืช

ควบคุมเฉพาะ	 โดยจะก�าหนดชื่อ	 ประเภท	 ชนิด	 หรือลักษณะของพืช	 เชื้อจุลินทรีย์	 หรือสิ่งอื่นใด	 ซึง่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามข้อก�าหนดของประเทศผู้น�าเข้าไว้ด้วยก็ได้

 มาตรา ๑๕ ฉ
๓๕

 	บุคคลใดประสงค์จะส่งออกพืชควบคุมเฉพาะ	ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยก�ากับ 

ไปด้วย	 และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตามอัตราทีอ่ธิบดีก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจออกใบรับรองสุขอนามัยให้แก่ผู้ยืน่ค�าขอตามวรรคหนึ่ง	 และให้

พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัย	ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 การขอใบรับรองสุขอนามยั	 และการออกใบรับรองสุขอนามัย	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๖
๓๖

 		บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี ้

ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ	หรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ	จะต้องเสีย 

ค่าป่วยการส�าหรบัการท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏบิตังิานดงักล่าวตามอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	และต้อง

จ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จ�าเป็นและใช้จ่ายไปจริง

	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๗  	 เม่ือมีศัตรพูชืชนิดท่ีอาจก่อความเสยีหายร้ายแรงปรากฏข้ึนในท้องท่ีใด	หรอืมีเหตุ

อันสมควรควบคมุศตัรพูชืในท้องทีใ่ด	ให้อธบิดมีีอ�านาจประกาศก�าหนดท้องท่ีนัน้เป็นเขตควบคมุศตัรพูชืและ

ประกาศระบุชื่อ	 ชนิดของพืช	 ศัตรูพืชและพาหะที่ควบคุม	 และให้ก�าหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเท่าที่

จ�าเป็น	ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้	ณ	ศาลากลางจังหวัด	ที่ว่าการอ�าเภอ	ที่ท�าการของก�านันและที่ท�าการของ

ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น

 มาตรา ๑๘  	 เม่ือได้ประกาศก�าหนดเขตควบคมุศตัรพูชืตามมาตรา	๑๗	แล้ว	ห้ามมใิห้บคุคลใด

น�าพืช	ศัตรูพืชหรือพาหะออกไปนอก	หรือน�าเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืช	ตามที่ประกาศระบุไว้	เว้นแต่จะได้

ผ่านการตรวจและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 ๓๔
	มาตรา	๑๕	เบญจ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๓๕
	มาตรา	๑๕	ฉ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๓๖
	มาตรา	๑๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
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 มาตรา ๑๙  	 บทบัญญัติในมาตรา	๑๒	และมาตรา	๑๓	ให้ใช้บงัคบัในกรณพีชื	ศตัรพูชืและพาหะ

ตามทีร่ะบุไว้ในมาตรา	 ๑๗	ภายในเขตควบคุมศัตรูพืช	 หรือทีจ่ะน�าออกไปนอกหรือน�าเข้ามาในเขตควบคุม

ศัตรูพืชโดยอนุโลม

	 ในกรณีท่ีมีศตัรพูชืชนิดท่ีอาจก่อความเสยีหายร้ายแรงมาก	ซึง่หากไม่รบีท�าลายเสยีอาจจะระบาด

ลุกลามท�าความเสียหายได้มาก	พนักงานเจ้าหน้าท่ีมอี�านาจสั่งให้เจ้าของจดัการท�าลายพชื	ศตัรพูชื	และพาหะ

นัน้เสีย	 หรือในกรณีจ�าเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะจัดการท�าลายเสียเอง	 โดยอธิบดีจะสั่งให้เจ้าของเป็นผู้เสีย 

ค่าใช้จ่ายในการท�าลายเท่าที่จ�าเป็นและใช้จ่ายไปจริงก็ได้
๓๗

 มาตรา ๒๐  	 เมือ่อธิบดีเห็นว่าศัตรูพืชทีไ่ด้ประกาศตามมาตรา	 ๑๗	 ถูกท�าลายหมดสิ้นแล้ว 

หรือเห็นว่าหมดความจ�าเป็นแล้ว	ให้อธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศ	ตามมาตรา	๑๗	นั้นเสีย

 มาตรา ๒๐ ทวิ
๓๘

 	เงินที่ได้จากค่าตรวจสอบศัตรูพืชตามมาตรา	๑๕	และค่าป่วยการตามมาตรา	

๑๖	มิให้ถือว่าเป็นรายรับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	และให้น�าไปใช้จ่ายในกิจการที่บัญญัติไว้ใน 

พระราชบัญญัตินี้โดยเฉพาะ	จะจ่ายเพื่อการอื่นมิได้

 มาตรา ๒๐ ตรี
๓๙

 	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๖	วรรคสอง	หรือฝ่าฝืนมาตรา	๖	ทวิ	 วรรคสอง	 

มาตรา	๙	หรือมาตรา	๑๘	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

 มาตรา ๒๐ จัตวา
๔๐

	 	 ผู้ใดขัดขืนหรือขัดขวางมิให้พนักงานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติตามมาตรา	๖	 ตร ี

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๒๑
๔๑

 		ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๘	มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๕	ทวิ	วรรคสอง	หรือมาตรา	

๑๕	 ฉ	 หรือฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๔	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	 หรือทัง้จ�า 

ทั้งปรับ

 มาตรา ๒๒
๔๒

  	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๑๑	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท

 มาตรา ๒๓
๔๓

  	ผู้ใดขดัขนืหรอืขดัขวางมใิห้พนกังานเจ้าหน้าท่ีปฏบิตัติามมาตรา	๑๒	หรอืมาตรา	

๑๓	(๑)	(๒)	หรือ	(๔)	หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา	๑๓	(๓)	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 
	 ๓๗	

มาตรา	๑๙	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 ๓๘

	มาตรา	๒๐	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 ๓๙

	มาตรา	๒๐	ตรี	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 ๔๐

	มาตรา	๒๐	จัตวา	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 ๔๑

	มาตรา	๒๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๔๒

	มาตรา	๒๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๔๓

	มาตรา	๒๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
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 มาตรา ๒๔
๔๔

  	ผู้ใดขัดค�าสัง่หรือขัดขวางการกระท�าของพนักงานเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติตามมาตรา	

๑๙	วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๒๕
๔๕

 		บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว	 ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง

อธิบดีมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบปรับได้

 มาตรา ๒๖
๔๖

 		บรรดาพืช	 ศัตรูพืช	 หรือพาหะภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้	 ทีม่ิได้น�า

เข้ามาทางด่านตรวจพืชกดี็	หรือน�าเข้าหรือน�าผ่านราชอาณาจกัรโดยไม่ชอบด้วยพระราชบญัญตันิี้ด้วยประการ

ใด	ๆ	 ก็ดี	 หรือพืช	 ศัตรูพืชหรือพาหะ	 ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท�าผิดเกี่ยวกับเขตควบคุมพืชตามทีร่ะบุไว้ใน

มาตรา	๘	มาตรา	๙	มาตรา	๑๔	หรือมาตรา	๑๘	ให้ริบเสียทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือ 

ไม่บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบให้ตกเป็นของกรมวิชาการเกษตร	เพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๒๗
๔๗

  	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี	้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที	่ ออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราช

บญัญตันิี	้ก�าหนดค่าตรวจสอบศตัรพูชืและค่าป่วยการ	ยกเว้นค่าธรรมเนยีม	และก�าหนดกจิการอ่ืนเพื่อปฏบิตัิ

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

						ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

									จอมพล	ถนอม		กิตติขจร

															นายกรัฐมนตรี

	 ๔๔
มาตรา	๒๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 ๔๕
	มาตรา	๒๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 ๔๖
	มาตรา	๒๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 ๔๗
	มาตรา	๒๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒
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อัตราค่าธรรมเนียม๔๘

  

	 (๑)		ใบอนุญาตน�าเข้าหรือน�าผ่านสิ่งต้องห้าม	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 (๒)		ใบอนุญาตน�าเข้าหรือส่งออกเชื้อพันธุ์พืช	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 (๓)		ใบรับรองสุขอนามัยพืช	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 (๔)		ใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อ	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 (๕)		ใบรับรองสุขอนามัย	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 (๖)		ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช	 ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท

	 (๗)		ใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อ	 ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท

	 (๘)		ใบแทนใบรับรองสุขอนามัย	 ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท

	 ๔๘
	อัตราค่าธรรมเนียม	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีพ่ระราชบัญญัติป้องกันโรคและ 

ศัตรูพืช	 พ.ศ.	 ๒๔๙๕	 ได้บัญญัติให้อ�านาจพนักงานเจ้าหน้าทีท่�าการควบคุมและกักพืชได้ต่อเมื่อพืชทีไ่ด้ 

น�าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นศัตรูพืชตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 ซึ่งอาจจะท�าให้โรคพืชต่าง	 ๆ	 ระบาด

แพร่หลายได้ในระหว่างน�าพืชนัน้เข้ามาในราชอาณาจักรก่อนทีจ่ะมกีารควบคุมและกักพืชไว้	 ไม่บังเกิดผล 

สมความมุ่งหมายทีจ่ะป้องกันโรคและศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพตามข้อตกลงทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก 

ร่วมอยู่ในอนุสัญญาระหว่างประเทศสมควรทีจ่ะขยายการควบคุมและกักพืชให้กว้างขวางออกไปอีกทัง้ 

การน�าเข้าหรือน�าผ่านราชอาณาจักรไม่ว่าทางบก	 ทางทะเล	 หรือทางอากาศ	 เพื่อให้การป้องกันโรค 

และศัตรูพืชได้ผลสมตามเจตนา	 	 ฉะนัน้	 จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช 

พ.ศ.	๒๔๙๕	และตราพระราชบัญญัติกักพืชขึ้นใหม่ใช้บังคับแทน

พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๙

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	โดยที่พระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	๒๕๐๗	

มีบทบัญญัตบิางประการเกี่ยวกบัมาตรการในการป้องกนัและควบคมุการระบาดของศตัรพูชืไม่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 ท�าให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชไม่เหมาะสม	

และขาดประสทิธิภาพสมควรแก้ไขเพิม่เติมบทบัญญัติบางมาตราเพือ่ก�าหนดให้มีคณะกรรมการกักพืชขึน้ 

ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับ

การควบคุมและตรวจสอบการน�าเข้าและส่งออกซึ่งพืชและเชื้อพันธุ์พืช	 การตรวจและควบคุมเชื้อพันธุ์พืช	

การก�าหนดให้มีการจดทะเบียนสถานทีเ่พาะพืชเพื่อการส่งออก	การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช	 ตลอดจน

แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษและอ�านาจในการเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมยิง่ขึ้น	 นอกจากนี	้ ได้ก�าหนด 

ให้แยกค่าป่วยการของพนักงานเจ้าหน้าที	่ และค่าตรวจสอบศัตรูพืชออกจากค่าธรรมเนียมท่ัวไปเพื่อให้

สามารถน�าไปใช้ได้ในกจิการท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตั	ิกบัได้ปรบัปรงุอัตราค่าธรรมเนยีมให้เหมาะสมกบั 

สภาพการณ์ในปัจจุบัน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 
	 ๔๙

	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๖/ตอนที่	๓๙	ก/หน้า	๑/๑๘	พฤษภาคม	๒๕๔๒
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พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๐

 มาตรา ๒๓  	 ค�าขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติกักพืช	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช	 (ฉบับที	่ ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

ให้ถือว่าเป็นค�าขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๔			 ใบรับรองปลอดศัตรูพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้ถือว่า

เป็นใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๕  	 บรรดากฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	แห่งพระราชบญัญตักิกัพชื	

พ.ศ.	๒๕๐๗	และมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติกักพืช	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ

กักพืช	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ	ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป 

เท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้	 	 ทั้งนี้	 จนกว่าจะได้มีประกาศทีอ่อกตามพระราช

บัญญัติกักพืช	พ.ศ.	๒๕๐๗	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น	ๆ	ใช้บังคับ

หมายเหตุ :-	เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี	้คอื	โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมาย

ว่าด้วยการกักพืช	เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศให้พืช	ศัตรูพืช	และพาหะเป็นสิ่งต้องห้ามและแก้ไข

หลักเกณฑ์การน�าเข้า	หรือน�าผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม	สิ่งก�ากัด	และสิ่งไม่ต้องห้ามรวมทั้งเพิ่มเติมการควบคุมดูแล

พืชท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรให้เหมาะสม	สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในปัจจบัุนและอนสุญัญาว่าด้วยการ

อารกัขาพชืระหว่างประเทศ	ตลอดจนแก้ไขอ�านาจของพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการป้องกนั	และควบคมุโรคและ

ศตัรพูชืให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น	รวมท้ังเพิ่มเตมิค่าธรรมเนยีมใบรบัรองท่ีก�าหนดขึ้นใหม่		

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 ๕๐
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนที่	๔๐	ก/หน้า	๒๘/๑	มีนาคม	๒๕๕๑		
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พระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช

พ.ศ. ๒๕๑๘
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ		 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่รัฐสภา	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ 		 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติพันธุ์พืช	พ.ศ.	๒๕๑๘”

 มาตรา ๒
๑
 		 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓
๒
 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “พันธุ์พืช”	 หมายความว่า	 พันธุ์	 หรือกลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เหมือนหรือคล้ายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวทีแ่ตกต่างจากกลุ่มอืน่ในพืชชนิดเดียวกันทีส่ามารถ 

ตรวจสอบได้

	 “เมลด็พันธุ์”	 หมายความว่า	 เมลด็	 หรือส่วนหนึง่ส่วนใดของพืชทีใ่ช้เพาะปลูกหรือใช้ท�าพันธุ์	 

เช่น	ต้น	ตอ	หน่อ	เหง้า	กิ่ง	แขนง	ตา	ราก	หัว	ดอก	หรือผล

	 “เมล็ดพนัธุค์วบคุม”	หมายความว่า	เมลด็พนัธุท่ี์รฐัมนตรปีระกาศก�าหนดให้เป็นเมลด็พนัธุค์วบคมุ

	 “เมล็ดพันธุ์รับรอง”	หมายความว่า	เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการทดสอบ	ตรวจหรือวิเคราะห์คุณภาพ

หรือคุณสมบัติและอธิบดีออกหนังสือรับรองให้

	 “พันธุ ์พืชขึ ้นทะเบียน”	 หมายความว่า	 พันธุ ์พืชทีผ่่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและอธิบด ี

ออกหนังสือรับรองให้

	 “พันธุ์พืชรับรอง”	 หมายความว่า	 พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนทีผ่่านการพิจารณารับรองให้เป็นพันธุ์พืช

รับรองและอธิบดีออกหนังสือรับรองให้

 
	 ๑

	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๒/ตอนที่	๔๐/ฉบับพิเศษ	หน้า	๕/๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๑๘
	 ๒

	มาตรา	๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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	 “พืชสงวน”	หมายความว่า	พืชที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้เป็นพืชสงวน

	 “พืชต้องห้าม”	หมายความว่า	พืชที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้เป็นพืชต้องห้าม

	 “พชือนรุกัษ์”	หมายความว่า	พชืชนิดท่ีก�าหนดไว้ในบญัชแีนบท้ายอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก�าลังจะสูญพันธุ์	ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

	 “การขยายพันธุ ์เทียม”	 หมายความว่า	 การขยายพันธุ ์ทีไ่ม่ใช่การขยายพันธุ ์โดยธรรมชาต ิ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก�าหนด

	 “ฉลาก”	หมายความรวมถึง	รูป	รอยประดิษฐ์	หรือข้อความใด	ๆ	อันแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ

	 “ภาชนะบรรจุ”	หมายความว่า	วัตถุใด	ๆ	ที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ

	 “รวบรวม”	หมายความว่า	รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ

	 “ขาย”	หมายความว่า	จ�าหน่าย	จ่าย	แจก	หรือแลกเปลี่ยน		ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการค้าและ

หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อขาย

	 “น�าเข้า”	หมายความว่า	น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

	 “ส่งออก”	หมายความว่า	น�าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร

	 “น�าผ่าน”	หมายความว่า	น�าหรือส่งผ่านราชอาณาจักร	โดยมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ

	 “สถานที”่	 หมายความว่า	 ที่	 อาคารหรือส่วนของอาคาร	 และหมายความรวมถึงบริเวณของ 

สถานที่ด้วย

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการพันธุ์พืช

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔
๓
  	 พระราชบัญญัตน้ีิไม่ใช้บงัคบัแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัท่ีจดัตั้งขึ้นโดย

ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการค้า	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

	 (๑)		เมล็ดพันธุ์ควบคุม

	 (๒)		พืชสงวน

	 (๓)		พืชต้องห้าม

 มาตรา ๕
 
  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี	้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	ออกกฎกระทรวง	ก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราช

บญัญตันิี	้ยกเว้นค่าธรรมเนียม	และก�าหนดกจิการอื่น	และออกประกาศ	เพื่อปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญตันิี้

	 กฎกระทรวงและประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 
	 ๓

	มาตรา	๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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หมวด ๑

คณะกรรมการพันธุ์พืช

 มาตรา ๖
๔
  	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการพันธุ์พืช”	 ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร	 ผู้แทนกรมป่าไม้	 ผู้แทนกรมศุลกากร	 และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเก้าคน 

เป็นกรรมการ	และผู้อ�านวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๗ 		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี	 แต่อาจได้รับการ 

แต่งตั้งอีกได้

 มาตรา ๘  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		รัฐมนตรีให้ออก

	 (๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๖)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 เมือ่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อืน่เป็นกรรมการ 

แทนได้	และให้ผู้นั้นอยู่ในต�าแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน

 มาตรา ๙	 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ�านวน

ของกรรมการทัง้หมดจึงเป็นองค์ประชุม	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม	 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม	ให้ถือเสียงข้างมาก

	 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานออกเสียง 

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๐
๕
  	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาศกึษา	วจิยั	หรอื

ปฏบัิตกิารเกี่ยวกบัพชืท่ีคณะกรรมการมอบหมาย	และให้น�าความในมาตรา	๙	มาใช้บงัคบัแก่การประชมุของ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 
	 ๔	

มาตรา	๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ๕	

มาตรา	๑๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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 มาตรา ๑๑
๖
 		 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 (๑)		เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม	การส่งเสริม	และการออกประกาศเกี่ยวกับ

พืช

	 (๒)		ให้ค�าแนะน�า	หรือค�าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับพืช

หมวด ๒

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม๗

  

 มาตรา ๑๒
๘
 		 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของ

พืชชนิดใดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม

 มาตรา ๑๓
๙
			 เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิตัเิกี่ยวกบัเมลด็พนัธุค์วบคมุให้รฐัมนตรมีีอ�านาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

	 (๑)		ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๗	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	แจ้งชนิด	ชื่อพันธุ์และปริมาณ

ของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่รวบรวมและแหล่งรวบรวม

	 (๒)		ก�าหนดมาตรฐาน	คุณภาพ	วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตาม

มาตรา	๑๗	(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	ปฏิบัติ

	 (๓)		ก�าหนดชนิดและอัตราส่วนของวัตถุทีใ่ช้	 หรือมี	 หรือผสม	 หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุม

และก�าหนดวัตถุหรือสิ่งที่เป็นศัตรูพืชซึ่งห้ามใช้	หรือมี	หรือผสม	หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อให้ผู้รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา	๑๗	(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	ปฏิบัติ

	 (๔)	 ก�าหนดสารเคมีอันตรายท่ีใช้ผสมในเมลด็พนัธุค์วบคมุ	โดยระบชุื่อสามญัและชื่อทางเคมแีละ

อัตราส่วนของสารเคมีนั้น	เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๗	(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	ปฏิบัติ

	 (๕)		ก�าหนดว่าเมล็ดพันธุ์ควบคุมชนิดใด	และชื่อพันธุ์ใดที่ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุ	ก�าหนดวัตถ ุ

ทีจ่ะใช้ส�าหรับเป็นภาชนะบรรจุ	 และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุม	 เพือ่ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๑๗	

(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	ปฏิบัติ

	 (๖)	 ก�าหนดให้ผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา	๑๗	(๑)	หรอื	(๒)	รวบรวมขายเมลด็พนัธุค์วบคมุเฉพาะ

ที่เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง

 
๖	
มาตรา	๑๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

 

 
๗	
ชื่อหมวด	๒	การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

พันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ๘	

มาตรา	๑๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	
	 ๙	

มาตรา	๑๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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	 (๗)		ก�าหนดชนิดพันธุ์และปริมาณของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่อนุญาตให้น�าเข้า

	 การออกประกาศตามมาตราน้ี	ต้องระบรุะยะเวลาใช้บงัคบัไม่น้อยกว่าหกสบิวนันบัแต่วนัประกาศ

 มาตรา ๑๔
๑๐

 		ห้ามมใิห้ผู้ใดรวบรวม	 ขาย	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่านซึง่เมล็ดพันธุ์ควบคุม 

เพื่อการค้า	 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที	่ และต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุมไว้ในสถานทีเ่ก็บ

เมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

	 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดใน

กฎกระทรวง

	 บทบญัญตัมิาตรานี้มิให้ใช้บงัคบัแก่ผูป้ลกูเมลด็พนัธุค์วบคมุซึ่งขายเมลด็พนัธุค์วบคมุท่ีตนปลกูเอง

ให้แก่ผู้รับใบอนญุาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพือ่การค้า	 หรือผู้รับใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม

เพื่อการค้า	หรือผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์รายอื่นเพื่อใช้เพาะปลูกเองโดยมิได้มีการโฆษณา

 มาตรา ๑๕
๑๑

			เม่ือรฐัมนตรไีด้ประกาศก�าหนดชนดิและชื่อพนัธุข์องพชืชนดิใดให้เป็นเมลด็พนัธุ์

ควบคุมตามมาตรา	๑๒	แล้ว	ให้ผู้รวบรวม	ขาย	น�าเข้า	ส่งออก	หรือน�าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าอยู่

ในวันประกาศ	ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๔	ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ	ภายใน

ก�าหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้นั้นประกอบกิจการไปพลางก่อนได้	 และเมื่อได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตแล้ว	 ให้ผู้นั้น

ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะสั่งไม่อนุญาตตามค�าขอ	 และให้น�าความในมาตรา	 ๕๑ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๖
๑๒

			ให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่อกใบอนุญาตรวบรวม	 ขาย	 น�าเข้า	 หรือส่งออก 

ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าได้	เมื่อปรากฏว่าผู้ขอใบอนุญาต

	 (๑)		บรรลุนิติภาวะ

	 (๒)		มีถิ่นที่อยู่หรือส�านักงานในประเทศไทย

	 (๓)		ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต	คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๔)		มีสถานที่ท่ีเหมาะสมในการรวบรวม	ขาย	น�าเข้า	หรอืส่งออกซึ่งเมลด็พนัธุค์วบคมุตามท่ีขอรบั

ใบอนุญาต

	 (๕)		ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ�้าหรือคล้ายคลึงกับชื่อทีใ่ช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 

ของผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว	 หรือผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต	 หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่

ครบสองปี

	 (๖)	 มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามทีร่ัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

 

 
๑๐	

มาตรา	๑๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
 

 
๑๑	

มาตรา	๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ๑๒	

มาตรา	๑๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 ในกรณีท่ีนติบิคุคลเป็นผูข้อใบอนญุาตต้องมีลกัษณะตาม	(๒)	(๔)	(๕)	และ	(๖)	และต้องมผีูด้�าเนนิ

กิจการซึ่งมีลักษณะตาม	(๑)	(๒)	(๓)	และ	(๖)	ด้วย

 มาตรา ๑๗
๑๓

  	ประเภทของใบอนุญาตส�าหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีดังนี้

	 (๑)		ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

	 (๒)		ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

	 (๓)		ใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

	 (๔)		ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

	 (๕)		ใบอนุญาตน�าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

	 ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตาม	(๑)	(๓)	หรือ	(๔)	เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม	(๒)	ส�าหรับเมล็ดพันธุ์

ควบคุมที่ตนรวบรวมน�าเข้าหรือส่งออกด้วย	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๘ 		 ใบอนุญาตตามมาตรา	๑๗	ให้คุม้กนัถึงลกูจ้างหรอืตวัแทนของผูร้บัใบอนญุาตด้วย

ให้ถือว่าการกระท�าของลูกจ้าง	 หรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตทีไ่ด้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง	 เป็นการ

กระท�าของผู้รับใบอนุญาตด้วย	เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการสุดวิสัยที่ตน

จะล่วงรู้หรือควบคุมได้

 มาตรา ๑๙
๑๔

 		ใบอนุญาตตามมาตรา	๑๗	 ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีทีอ่อกใบอนุญาต	

เว้นแต่ใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	 ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	

หรือใบอนุญาตน�าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในใบอนุญาตแต่มิ

ให้เกินก�าหนดหนึง่ปีนับแต่วันทีอ่อกใบอนุญาต	 ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายใุบอนุญาต	 จะต้อง

ยืน่ค�าขอเสียก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ	เม่ือได้ย่ืนค�าขอดงักล่าวแล้วจะประกอบกจิการต่อไปกไ็ด้จนกว่าพนกังาน

เจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๐
๑๕

 		ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ออกใบอนญุาตหรอืไม่อนญุาตให้ต่ออายุใบอนญุาต	ผูข้อ

ใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนญุาตมีสทิธิ์อุทธรณ์เป็นหนงัสอืต่อรฐัมนตรภีายในสามสบิวนันบัแต่วนัท่ีได้รบั

หนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 ในกรณีท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีไม่อนญุาตให้ต่ออายุใบอนญุาตรวบรวมเมลด็พนัธุค์วบคมุเพื่อการค้า	

หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม	 ก่อนทีร่ัฐมนตรีจะมีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งอนุญาตให้

ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีค�าขอของผู้อุทธรณ์

 

 
๑๓	

มาตรา	๑๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
 

 
๑๔	

มาตรา	๑๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕\
	 ๑๕	

มาตรา	๒๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐



23พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

 

 
๑๖	

ชื่อหมวด	 ๓	 หน้าทีข่องผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
 

 
๑๗	

มาตรา	๒๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

 
๑๘	

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

 
๑๙	

มาตรา	๒๒	(๒)	(ง)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๐

หมวด ๓

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม๑๖

  

 มาตรา ๒๑
๑๗

  	ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

	 (๑)		บรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานที่ที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต	หรือ

	 (๒)		ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่บรรจุในภาชนะบรรจุไม่ตรงตามฉลาก

 มาตรา ๒๒
๑๘

			ให้ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าปฏิบัติดังนี้

	 (๑)		จัดให้มีป้ายไว้ในทีเ่ปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่รวบรวม 

เมล็ดพันธุ์ควบคุม

	 ลักษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 (๒)		จดัให้มีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะบรรจเุมลด็พนัธุค์วบคมุท่ีรวบรวมขึ้นและในฉลากต้องแสดง

	 	 (ก)		ชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ควบคุม	และมีค�าว่า	“เมล็ดพันธุ์ควบคุม”

	 	 (ข)		เครื่องหมายการค้าส�าหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุม

	 	 (ค)		ชื่อผู้รวบรวมและแหล่งรวบรวม

	 	 (ง)
๑๙

	น�า้หนักสุทธขิองเมล็ดพนัธุค์วบคมุตามระบบเมตรกิ	หรอืจ�านวนเมลด็พนัธุค์วบคมุหรอื 

	 	 	 หน่วยวัดอื่น	ๆ	ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 	 (จ)		อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม	และระบุวันเดือนปีที่ทดสอบ

	 	 (ฉ)		เดือนและปีที่รวบรวมหรือน�าเข้า

	 	 (ช)		อายคุวามงอกของเมล็ดพนัธุค์วบคมุ	เดอืนและปีท่ีสิ้นอายุการใช้เพาะปลกูหรอืใช้ท�าพนัธุ์

	 	 (ซ)		ถ้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีวัตถุอื่นผสมอยู่ด้วย	ต้องแจ้งชื่อและอัตราส่วนของวัตถุนั้นที่ผสม 

	 	 	 อยู่ในเมล็ดพันธุ์ควบคุม

	 	 (ฌ)	 ถ้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม	 มีสารเคมีอันตรายตามมาตรา	 ๑๓	 ผสมอยู่ด้วย	 ต้องแจ้งชื่อ 

	 	 	 และอัตราส่วนของสารเคมีอันตรายทีผ่สมอยู่ในเมล็ดพันธุ ์ควบคุม	 ทัง้ต้องแสดง 

	 	 	 เครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้	และมีค�าว่า	“อันตราย”	ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้วย

	 	 (ญ)		ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพิ่มเติมในฉลาก
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 มาตรา ๒๓
๒๐

 		ให้ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าปฏิบัติดังนี้

	 (๑)		จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานท่ีน�าเข้า 

ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม

	 ลักษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความที่แสดงในป้าย	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 (๒)		น�าใบรับรองของผู้รวบรวมจากประเทศซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมมาแสดงต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

	 (๓)		น�าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่น�าเข้าทุกคราวมามอบให้พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นปริมาณพอ

สมควร	เพื่อท�าการทดสอบภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนด

	 (๔)		จัดให้มีฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่น�าเข้าตามมาตรา	๒๒	(๒)	ในกรณีที่ผู้รับใบ

อนุญาตน�าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	น�าเมล็ดพันธุ์นั้นมาแบ่งบรรจุในภาชนะบรรจุเอง	ต้องจัดให้มี

ฉลากที่ภาชนะบรรจุตามมาตรา	๒๒	(๒)	ด้วย

 มาตรา ๒๔
๒๑

			ให้ผู้รับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมปฏิบัติดังนี้

	 (๑)		จัดให้มีป้ายไว้ในทีเ่ปิดเผยซึ ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานทีข่าย 

เมล็ดพันธุ์ควบคุม

	 ลักษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความที่แสดงในป้าย	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 (๒)		ดแูลฉลากท่ีภาชนะบรรจเุมลด็พนัธุค์วบคมุตามมาตรา	๒๒	(๒)	ให้คงอยู่ครบถ้วนและชดัเจน

 มาตรา ๒๕ 		 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในทีเ่ปิดเผยและ 

เห็นได้ง่ายภายในอาคารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 มาตรา ๒๖ 		 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท�าลายในสาระส�าคัญ	ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย

หรือถูกท�าลายดังกล่าว

	 การขอรบัใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ

เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๗
๒๒

			ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตย้ายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ ์ควบคุมเพื ่อการค้า 

สถานทีข่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม	 สถานทีน่�าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	 สถานทีส่่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์

ควบคุมเพือ่การค้า	 หรือสถานทีเ่ก็บเมลด็พันธุ์ควบคุม	 ตามทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 การขออนุญาตและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขทีก่�าหนดในกฎ

กระทรวง

 
	 ๒๐	

มาตรา	๒๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

 
๒๑	

มาตรา	๒๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

 
๒๒	

มาตรา	๒๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	
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	 ๒๓	

หมวด ๔	 การรับรองและการควบคุม	 มาตรา	 ๒๘	 ถึงมาตรา	 ๓๘	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	 

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

 
๒๔	

มาตรา	๒๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่ ๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
 

 
๒๕	

มาตรา	๒๘	ทวิ		เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ๒๖	

มาตรา	๒๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่ ๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

 
๒๗	

มาตรา	๒๙	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
 

 
๒๘	

มาตรา	๒๙	ตรี	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

หมวด ๔

การรับรองและการควบคุม๒๓

  

 มาตรา ๒๘
๒๔

 	ผู้ใดประสงค์จะได้หนังสือรับรองพืชชนิดใดให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง	 พันธุ์พืช 

ขึ้นทะเบียน	หรือพันธุ์พืชรับรองตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

	 การขอให้ออกหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง	 ให้เป็นไปตามแบบหลักเกณฑ์	 วิธีการ

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๒๘ ทวิ
๒๕

	 ในกรณีที่มีผู้ขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในวัน

หยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ	หรือนอกสถานที่ท�าการไม่ว่าใน	หรือนอกเวลาราชการ	 ผู้ขอจะต้องเสีย

ค่าป่วยการ	ค่าพาหนะ	ค่าเช่าที่พัก	และค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๒๙
๒๖

	 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของ

พืชชนิดใดให้เป็นพืชสงวน

 มาตรา ๒๙ ทวิ
๒๗

 	ให้พืชที่ก�าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพชืป่าท่ีก�าลังจะสูญพนัธุ	์ซึ่งรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา	เป็นพชือนรุกัษ์

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๙ ตรี
๒๘

  ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเข้า	ส่งออก	หรือน�าผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ 

เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

	 การขออนญุาต	 การออกหนงัสืออนญุาต	 และการปฏิบัติในการน�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่าน 

พืชอนุรักษ์	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

	 หนังสืออนุญาตน�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่านพืชอนุรักษ์	 ให้ใช้ได้ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออก

หนังสืออนุญาต
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 มาตรา ๒๙ จัตวา
๒๙

		ผู้ใดประสงค์จะขยายพนัธุเ์ทียมพชือนรุกัษ์เพื่อการค้าให้ย่ืนค�าขอเป็นหนงัสอื

เพื่อขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ต่อกรมวิชาการเกษตร

	 การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขทีอ่ธิบดี

ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

	 ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนสถานทีเ่พาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์	 ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกใบส�าคัญการ 

ขึ้นทะเบียน

 มาตรา ๓๐
๓๐

  	ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกซึ่งพืชสงวน	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี	

และเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง	หรือวิจัยในทางวิชาการเท่านั้น

 มาตรา ๓๑
๓๑

  	ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดน�าหรือ 

ส่งพืชสงวนชนิดใดและในปริมาณเท่าใด	 ออกนอกเขตท้องทีใ่ดหรือน�าหรือส่งพืชดังกล่าวไปยงัท้องทีใ่ด 

ในราชอาณาจักร	เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 การขออนุญาตและการอนุญาต	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๒
๓๒

			ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ก�าหนดชนิด	และชื่อพันธุ์ของ

พืชชนิดใดให้เป็นพืชต้องห้าม

 มาตรา ๓๓
๓๓

  	ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเข้าซึ่งพืชต้องห้าม

 มาตรา ๓๔
๓๔

			เมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ

	 (๑)		เมล็ดพันธุ์ที่สิ้นอายุการใช้เพาะปลูกหรือใช้ท�าพันธุ์ตามที่แสดงไว้ในฉลาก

	 (๒)		เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๑๓

 มาตรา ๓๕
๓๕

  	เมล็ดพนัธุห์รอืวตัถทุี่ท�าเทียมเมลด็พนัธุท่ี์มีลกัษณะต่อไปนีใ้ห้ถอืว่าเป็นเมลด็พนัธุ์

ปลอมปน

	 (๑)		เมล็ดพันธุ์หรือวัตถุทีท่�าเทียมเมล็ดพันธุ์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วนเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือ 

ส�าคัญผิดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แท้

 
๒๙	

มาตรา	๒๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	
	 ๓๐	

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

 
๓๑	

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

 
๓๒	

มาตรา	๓๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ๓๓	

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

 
๓๔	

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

 
๓๕	

มาตรา	๓๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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	 (๒)		เมล็ดพนัธุท์ี่แสดงชนิด	ชื่อพนัธุ	์เครื่องหมายการค้า	แหล่งรวบรวมหรอืระบเุดอืนปีท่ีรวบรวม	

หรือน�าเข้า	ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง

	 (๓)		เมล็ดพันธุ์ทีม่ีเมล็ดพันธุ์อืน่หรือวัตถุอื่นผสมหรือเจือปนอยู่เกินปริมาณท่ีแจ้งไว้ในฉลากหรือ

เกินอัตราส่วนที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๑๓

 มาตรา ๓๖
๓๖

 		ห้ามมิให้ผู้ใดรวบรวม	ขาย	น�าเข้า	หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ

 มาตรา ๓๗
๓๗

			ห้ามมิให้ผู้ใดรวบรวม	ขาย	น�าเข้า	หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ปลอมปน

 มาตรา ๓๘
๓๘

 		ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคณุภาพของเมลด็พนัธุค์วบคมุอันเป็นเท็จหรอืเกนิความจรงิ	

ซึ่งอาจท�าให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือส�าคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นั้น

หมวด ๕

พนักงานเจ้าหน้าที่
  

 มาตรา ๓๙
๓๙

 		ในการปฏิบัติหน้าที	่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่มีอ�านาจออกค�าสั ่งเป็นหนังสือ 

เรยีกบคุคลใดมาให้ถ้อยค�า	หรอืให้ส่งเอกสาร	หรอืวตัถใุด	ๆ 	เพื่อประกอบการพจิารณาได้	และมอี�านาจเข้าไป

ในสถานท่ีรวบรวมเมลด็พนัธุค์วบคมุเพื่อการค้า	สถานท่ีขายเมลด็พนัธุค์วบคมุ	สถานท่ีเกบ็เมลด็พนัธุค์วบคมุ

เพื่อการค้า	 หรือสถานทีเ่พาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์	 ในระหว่างเวลาท�าการ	 หรือเข้าไปในยานพาหนะทีบ่รรทุก 

เมล็ดพนัธุห์รอืพชือนุรกัษ์	ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสยัว่ามกีารกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตันิี	้	ทัง้นี	้เพื่อ

	 (๑)		ตรวจสอบเมล็ดพันธุ ์	 พืชอนุรักษ์	 ภาชนะบรรจุ	 ฉลาก	 สมุดบัญชี	 หรือเอกสารใด	 ๆ	 

ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์	หรือพืชอนุรักษ์

	 (๒)	 น�าเมล็ดพันธุ์	 หรือวัตถุทีส่งสัยว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ	 เมล็ดพันธุ์ปลอมปน	 หรือ 

พืชอนุรักษ์	ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ	ตรวจ	หรือวิเคราะห์

	 (๓)	ค้น	ยึด	หรืออายัดเมล็ดพันธุ์	 พืชอนุรักษ์	 ภาชนะบรรจุ	 ฉลาก	สมุดบัญชีหรือเอกสารใด	ๆ 

ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์	หรือพืชอนุรักษ์

	 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง	 ให้ผู ้รับใบอนุญาตและผู้ทีเ่กี ่ยวข้องอ�านวยความสะดวก 

ตามสมควร

 
๓๖	

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

 
๓๗	

มาตรา	๓๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

 
๓๘	

มาตรา	๓๘		แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	
	 ๓๙	

มาตรา	๓๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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 มาตรา ๓๙ ทวิ
๔๐

  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมอี�านาจตรวจค้นคลงัสนิค้า	ยานพาหนะ	กระเป๋า	หบีห่อ	
ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตด่านตรวจพืชทีป่ระกาศตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืชภายในด่านศุลกากร 
ด่านตรวจ	ด่านพรมแดน	เขตศุลกากร	และทางอนุมัติซึ่งประกาศตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

 มาตรา ๓๙ ตรี
๔๑

 	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมอี�านาจยึดหรอืส่งกลบัพชือนรุกัษ์ที่น�าเข้าโดยไม่ถกูต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้	 ในกรณีทีย่ึดพืชอนุรักษ์ให้พืชอนุรักษ์ทีถู่กยึดตกเป็นของกรมวิชาการเกษตร	 ส�าหรับ
การส่งกลับต้องได้รับความยินยอมจากประเทศต้นทางของพืชอนุรักษ์	 และประเทศต้นทางต้องเป็นผู้ออก 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งท้ังสิ้น	ถ้าประเทศต้นทางของพชือนรุกัษ์ไม่ให้ความยินยอมหรอืไม่ยินยอมออกค่าใช้จ่าย	
ให้พืชอนุรักษ์ดังกล่าวตกเป็นของกรมวิชาการเกษตร

 มาตรา ๔๐ 		 ในการค้น	พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องพยายามมิให้มีการเสยีหายและกระจดักระจาย
เท่าที่จะท�าได้

 มาตรา ๔๑ 		 ส่ิงของท่ียึดได้ในการค้น	ให้ห่อหรอืบรรจหุบีห่อและประทับตรา	หรอืเครื่องหมาย
ไว้เป็นส�าคัญ

 มาตรา ๔๒
๔๒

 		การค้นในสถานทีห่รือในยานพาหนะตามมาตรา	 ๓๙	 หรือมาตรา	 ๓๙	 ทว ิ
ก่อนลงมือค้นให้พนักงานเจ้าหน้าทีผู่ ้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน	 และให้ค้นต่อหน้าผู้รับใบอนุญาต 
ผู้รับหนังสืออนุญาต	ผู้ครอบครองสถานที่	บุคคลที่ท�างานในสถานที่นั้น	หรือผู้ครอบครองยานพาหนะ	หรือ
ถ้าหาบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้	ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอร้องมาเป็น
พยาน
	 สิง่ของใดทีไ่ด้ยึดหรืออายัดต้องให้ผู้รับใบอนุญาต	 ผู้รับหนังสืออนุญาตผู้ครอบครองสถานที	่
บุคคลที่ท�างานในสถานที่นั้น	ผู้ครอบครองยานพาหนะ	หรือพยาน	แล้วแต่กรณี	ดูเพื่อให้รับรองว่าสิ่งของนั้น 
ได้ค้นได้ในสถานที	่ หรือในยานพาหนะนัน้	 ถ้าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ยอมรับรอง	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
ผู้ค้นบันทึกไว้

 มาตรา ๔๓  	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูค้้นบนัทึกรายละเอยีดแห่งการค้นและท�าบญัชรีายละเอียด
สิ่งของที่ค้น	ยึดหรืออายัดไว้
	 บันทึกการค้นและบัญชีดังกล่าวในวรรคหนึ่ง	 ให้อ่านให้ผู้รับใบอนุญาต	 ผู้ครอบครองสถานที	่
บุคคลที่ท�างานในสถานที่นั้น	ผู้ครอบครองยานพาหนะ	หรือพยาน	แล้วแต่กรณี	ฟังและให้บุคคลดังกล่าวนั้น
ลงลายมือชื่อรับรองไว้	ถ้าไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรอง	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกไว้

 มาตรา ๔๔ 		 ในการปฏิบัติหน้าที่	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ�าตัวต่อบุคคลดังกล่าว
ในมาตรา	๔๒
	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 
๔๐	

มาตรา	๓๙	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
 

 
๔๑	

มาตรา	๓๙	ตรี	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ๔๒	

มาตรา	๔๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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 มาตรา ๔๕
๔๓

 	 	 เมล็ดพันธุ์	พืชอนุรักษ์	ภาชนะบรรจุ	ฉลาก	สมุดบัญชี	หรือเอกสารใด	ๆ	ที่ได้

ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา	๓๙	 (๓)	 ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาด 

ไม่ฟ้องคดี	 หรือศาลโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดไม่พิพากษาให้ริบ	 และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ 

ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีย่ึดหรืออายัด	 หรือวันท่ีทราบค�าสั ่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี	 หรือ 

วันทีศ่าลพิพากษาถึงทีสุ่ดไม่พิพากษาให้ริบ	 แล้วแต่กรณี	 ให้ตกเป็นของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการ 

ตามที่เห็นสมควร

หมวด ๖

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
  

 มาตรา ๔๖ 		 เมือ่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าทีว่่า	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราช

บัญญัตินี้	 หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี	้ พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจสั่งพักใช ้

ใบอนุญาตมีก�าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

	 ผู้รบัใบอนญุาตซึ่งถกูสั่งพกัใช้ใบอนญุาตต้องหยุดประกอบกจิการตามใบอนญุาตนัน้	และระหว่าง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้

 มาตรา ๔๗ 		 พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีมีอ�านาจสั่งถอนค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อน

ก�าหนดเวลาได้	เม่ือเป็นที่พอใจว่าผู้รบัใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพกัใช้ใบอนญุาตได้ปฏบัิตติามพระราชบัญญตันิี้หรอื

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว

 มาตรา ๔๘  	 เมือ่ปรากฏต่ออธิบดีว่า	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้อง

ห้ามตามมาตรา	๑๖	หรือในกรณีทีป่รากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดกระท�าผิดพระราชบัญญัตินี้หลายครั้งหรือ

ครั้งเดียว	แต่เป็นการกระท�าผิดร้ายแรง	อธิบดีมีอ�านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

	 ผู้รับใบอนุญาตซึง่ถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาต	 ต้องหยดุประกอบกิจการตามใบอนุญาตนัน้	 และ 

จะขอรบัใบอนุญาตใด	ๆ 	ตามพระราชบัญญัตน้ีิอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดสองปี	นบัแต่วนัท่ีถกูสั่งเพกิถอน

ใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

 มาตรา ๔๙ 		 ค�าส่ังพกัใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพกิถอนใบอนญุาต	ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บั

ใบอนุญาตทราบ	ในกรณท่ีีไม่พบตวัผู้รบัใบอนุญาตหรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว	ให้ปิดค�าสัง่ไว้

ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ณ	สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตทราบค�าสั่งนั้นแล้ว

ตั้งแต่วันที่ปิดค�าสั่ง

 มาตรา ๕๐			 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต	มีสิทธิอุทธรณ์

ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค�าสั่ง	รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขค�าสั่งอธิบดี

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่	แล้วแต่กรณี	ในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้

	 ๔๓	
มาตรา	๔๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง	 ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค�าสั่ง 

เพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๕๑
๔๔

 		ผู้ถูกสัง่เพิกถอนใบอนญุาตจะขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับ 

ใบอนุญาตอืน่หรอืแก่ผูซ้ึ่งพนกังานเจ้าหน้าท่ีเหน็สมควรกไ็ด้	ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัท่ีทราบค�าสั่งเพกิถอน

ใบอนุญาต	หรอืในกรณีท่ีมีการอทุธรณ์ให้นับต้ังแต่วนัท่ีทราบค�าวนิจิฉยัของรฐัมนตร	ีเว้นแต่พนกังานเจ้าหน้าท่ี

จะผ่อนผันขยายเวลาให้อีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน

หมวด ๗

สถิติพันธุ์พืช
  

 มาตรา ๕๒  	 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ก�าหนดให้มีการเก็บสถิต ิ

เกี่ยวกับพันธุ์พืชชนิดใดชนิดหนึ่งในท้องที่ใดได้ตามที่เห็นสมควร

	 เม่ือได้ประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว	ให้อธบิดมีีอ�านาจสั่งเป็นหนงัสอืให้ผูซ้ึ่งมอีาชพีเกี่ยวกบัพนัธุพ์ชื

ดังกล่าวกรอกรายการ	ข้อความ	และจ�านวนเกี่ยวกับสถิติตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก�าหนดและให้อธิบดีก�าหนด

เวลา	สถานที่และวิธีการยื่นไว้ในแบบพิมพ์ด้วย

 มาตรา ๕๓  	 บุคคลซึ่งได้รับค�าสั่งตามมาตรา	๕๒	วรรคสอง	ต้องกรอกค�าตอบลงในแบบพิมพ์

แสดงรายการ	ข้อความและจ�านวนตามความเป็นจรงิ	พร้อมท้ังลงลายมอืชื่อก�ากบั	และจดัการย่ืนตามก�าหนด

เวลา	ณ	สถานที่และตามวิธีการที่ก�าหนดในแบบพิมพ์

 มาตรา ๕๔			 ถ้ามีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การเก็บสถิติพันธุ์พืช	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

มีอ�านาจเข้าไปในสถานทีท่�าการของผู้รับค�าสัง่ในระหว่างเวลาท�าการ	 เพื่อตรวจสอบรายการข้อความและ

จ�านวนเกี่ยวกบัสถติพินัธุพ์ชื	และให้เป็นหน้าท่ีของผูร้บัค�าสั่งหรอืผูแ้ทนตอบค�าถามอ�านวยความสะดวกและ

ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้

	 ในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที	่ ให้น�าความในมาตรา	 ๔๔	 วรรคหนึ่ง	 มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม

	 ๔๔	
มาตรา	๕๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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หมวด ๘

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๕๕ 		 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา	 ๑๓	 

วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๖			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๔	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับ 

ไม่เกินสี่พันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๗
๔๕

  	ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดรวบรวม	 ขาย	 น�าเข้า	 หรือส่งออก	 ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

ภายหลังที่ใบอนุญาตสิน้อายุแล้ว	 โดยมิได้ยืน่ค�าขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	 ต้องระวางโทษปรับ 

วันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

 มาตรา ๕๘  	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว	 ภายหลัง 

ทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้สัง่ไม่อนญุาตให้ต่ออายใุบอนุญาตตามมาตรา	 ๑๙	 แล้ว	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

สองปี	หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๙			 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๑	หรือมาตรา	๒๗	วรรคหนึ่ง	หรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา	๒๓	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท

 มาตรา ๖๐ 		 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๒	 หรือมาตรา	 ๒๔	 ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๑ 		 ผู้รบัใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏบัิตติามมาตรา	๒๕	หรอืมาตรา	๒๖	วรรคหนึ่ง	ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 มาตรา ๖๑ ทวิ
๔๖

	 	ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๙	ตรี	หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๙	จัตวา	ต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินสามพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๒  	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๓๐	หรือมาตรา	๓๓	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือ

ปรับไม่เกินสี่พันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๓ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา	๓๑	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

สองปี	หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๔			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๓๖	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองพัน

บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ๔๕	
มาตรา	๔๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ๔๖	
มาตรา	๖๑	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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 มาตรา ๖๕ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๗	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๖
๔๗

 		ผู้ใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุ ์ควบคุมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๘	 หรือ 

ขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือไม่ให้ถ้อยค�า	 หรือส่งเอกสาร	 หรือวัตถุใด	 ๆ	

ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหนงัสอืเรยีกตามมาตรา	๓๙	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึ่งเดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิ 

หนึ่งพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๖ ทวิ
๔๘

		ผู้ใดขัดขวางไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา	๓๙	ทวิ	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๗  	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดถูกสั ่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา	 ๔๖	 วรรคสอง	 แล้ว 

ยังขนืประกอบกจิการตามใบอนญุาตนั้น	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึ่งปี	หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท	หรอื 

ทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๘
๔๙

 ผู้ถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตผู้ใดขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมของตนทีเ่หลืออยู่ให้แก่ 

บุคคลอื่น	ซึ่งมิได้ก�าหนดไว้ในมาตรา	๕๑	หรือขายภายหลังระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๕๑	ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 มาตรา ๖๙  	 ผู้ใดมีหน้าทีต่้องปฏิบัติการตามมาตรา	 ๕๓	 ไม่ปฏิบัติการเช่นว่านั้น	 ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

 มาตรา ๗๐			 ผู้ใดมีหน้าท่ีต้องปฏบัิตกิารตามมาตรา	๕๔	วรรคหนึ่ง	ไม่ปฏบิตักิารเช่นว่านั้น	ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

 มาตรา ๗๑
๕๐

  	เมื่อศาลเห็นว่ามีการกระท�าความผิดเพราะฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา	๑๓	

(๓)	หรือ	 (๔)	หรือฝ่าฝืนมาตรา	๓๐	มาตรา	๓๓	มาตรา	๓๖	หรือมาตรา	๓๗	แม้ศาลจะเห็นว่าจ�าเลยไม่มี

ความผิดกใ็ห้ศาลสั่งรบิเมลด็พนัธุ	์เครื่องมืออุปกรณ์และภาชนะท่ีใช้เกี่ยวกบัการกระท�าความผดินั้นเสยีท้ังสิ้น	

บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบให้ตกเป็นของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 สัญญา		ธรรมศักดิ์

	 นายกรัฐมนตรี

 
	 ๔๗	

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

 
๔๘	

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

 
๔๙	

มาตรา	๖๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ๕๐	

มาตรา	๗๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

	 ๑.		 ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	 ฉบับละ	 ๔๐๐	 บาท

	 ๒.		 ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 ๓.		 ใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	 ฉบับละ	 ๔๐๐	 บาท

	 ๔.		 ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	 ฉบับละ	 ๔๐๐	 บาท

	 ๕.		 ใบอนุญาตน�าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 ๖.		 ค่าทดสอบ	ตรวจ	หรือวิเคราะห์คุณภาพหรือคุณสมบัติ

	 	 ของเมล็ดพันธุ์เพื่อออกหนังสือรับรอง	 ตัวอย่างละ	 ๔๐๐	 บาท

	 ๗.		 หนังสือรับรองพืชชนิดใดให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง

	 	 พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน	หรือพันธุ์พืชรับรอง	 ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท

	 ๘.		 ใบแทนใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๕๐	 บาท

	 ๙.		 การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

	 	 ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ

	 ๑๐.	หนังสืออนุญาตน�าเข้า	ส่งออก	หรือน�าผ่านพืชอนุรักษ์	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 ๑๑.	ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม	 ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นส�าคัญ	 แต่

ปรากฏว่าการเพาะปลูกของเกษตรกรให้ผลต่อไร่น้อยกว่าที่ควรจะได้รับมากและผลิตผลยังมีคุณภาพไม่ได้

มาตรฐาน	 เมือ่มีการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ	 สินค้าเกษตรของประเทศไทยจึงตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ

ทั้งในด้านคุณภาพและราคา	อันเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง		ทั้งนี้	ก็เพราะประเทศไทย

ยังขาดการส่งเสริมและการควบคุมการใช้พันธุ์พืชทีด่ี	 ทัง้ยังปล่อยให้มีการประกอบการค้าพันธุ์พืชโดยเสรี

ไม่มีการควบคุมแต่ประการใด	ทั้ง	 ๆ	 ทีข่ณะนีม้ีผู้สั่งพันธุ์พืชจากต่างประเทศเข้ามาจ�าหน่ายภายในประเทศ

และมีการผลิตพันธุ์พืชจ�าหน่ายแก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปี	และปรากฏว่ามีการจ�าหน่ายพันธุ์พืชเสื่อมคุณภาพ

และพันธุ์พืชปลอมปนอยู่เสมอ	 นอกจากนัน้ก็ยังมีการโฆษณาเท็จหรือเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพ

ของพันธุ์พืชเป็นการหลอกลวงให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย		ฉะนั้น	เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง 

อย่างเพียงพอ	 และผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถด�าเนินกิจการไปด้วยดี	 สมควรมีกฎหมายว่าด้วย 

พันธุ์พืชเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง	 และมีผลดีต่อเศรษฐกิจ 

ของประเทศต่อไป		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น



34 พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 35พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 34 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 มาตรา ๒ 		 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชที่ใช้

บังคับอยู่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอืน่ 

นอกเหนือจากวิธีธรรมชาติและในการก�าหนดความหมายของพันธุ ์พืชยังไม่ตรงตามหลักวิชาการและ

สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีต้องการให้มีการขึ้นทะเบยีนพนัธุพ์ชื	การรบัรองพนัธุพ์ชื	เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมให้มีการคิด	 ค้น	 และปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่	 ๆ	 อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพัฒนาประเทศ 

และเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า 

ทีก่�าลังจะสูญพันธุ	์(Convention	on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	and	

Flora)	เม่ือวันท่ี	๒๑	เมษายน	๒๕๒๖	ซึ่งอนุสัญญามีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองพชืป่ามใิห้สญูพนัธุไ์ปจากโลก 

โดยการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ		ดังนั้น	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่า 

นอกเหนือจากวิธีธรรมชาติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

 มาตรา ๒  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๖  	 การด�าเนินการรวบรวม	 ขาย	 น�าเข้า	 ส่งออกหรือน�าผ่าน	 หรือน�าหรือส่งไปยัง 

ท้องที่ใดในราชอาณาจักรซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม	 พืชสงวน	 และพืชต้องห้าม	 แล้วแต่กรณี	 ของหน่วยงาน 

ของรฐัทีจ่ดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อการค้าท่ีท�าอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัให้ด�าเนนิการ

ต่อไปได้จนแล้วเสร็จ	 แต่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันทีพ่ระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๗ 		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดให้หน่วยงาน

ของรฐัท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อการค้าต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยพนัธุพ์ชืในส่วนท่ีเกีย่วกบั

เมล็ดพันธุ์ควบคุม	พืชสงวน	และพืชต้องห้าม	เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ควบคุมและการก�ากับ

ดูแลพืชสงวนและพืชต้องห้ามเป็นไปอย่างทัว่ถึง	 รวมทั้งก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตรวบรวม	ขาย	 

น�าเข้า	 หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าต้องเป็นบุคคลทีบ่รรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติตามที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนดเพื่อความเหมาะสม	 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ระบุในฉลากส�าหรับภาชนะบรรจุ

เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าโดยให้แสดงจ�านวนเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือหน่วยวัดอื่น	ๆ	ของพืชแต่ละชนิดให้

เป็นไปตามหลักสากล		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



34 พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 35พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 

พระราชบัญญัติ
อ้อยและน�้าตาลทราย

พ.ศ. ๒๕๒๗
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน�้าตาลทราย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๑๑

	 บรรดาบทกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	และประกาศอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้	

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้	ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๔  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “อ้อย”	หมายความว่า	อ้อยซึ่งตามปกติใช้ในการผลิตน�้าตาลทราย

	 “น�้าตาลทราย”	หมายความว่า	น�้าตาลที่ผลิตได้จากอ้อย	และหมายความรวมถึงน�้าอ้อยซึ่งเคี่ยว

เป็นน�า้เชื่อมหรือรูปอืน่เพื่อใช้ในการผลิตน�า้ตาลทรายและในกรณีทีม่ีการน�าผลพลอยได้มารวมเพื่อค�านวณ

ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย	ให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้ด้วย

	 “ผลพลอยได้”	หมายความว่า	กากน�้าตาล	และหมายความรวมถึงผลพลอยได้อื่นใดที่ได้จากการ

ผลิตน�้าตาลทราย

	 “น�าเข้า”	หมายความว่า	น�าเข้ามาในราชอาณาจักร

	 “ส่งออก”	หมายความว่า	จ�าหน่ายออกไปนอกราชอาณาจักร

	 “จ�าหน่าย”	หมายความรวมถึงให้ยืมและจ�าน�าด้วย

	 ๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๑/ตอนที่	๑๐๓/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๘	สิงหาคม	๒๕๒๗
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	 “ชาวไร่อ้อย”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพื่อส่งให้แก่โรงงาน

	 “หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย”	 หมายความว่า	 ชาวไร่อ้อยซึ่งรับมอบอ้อยของชาวไร่อ้อยอื่นเพื่อส่งให้

แก่โรงงาน

	 “ผู้แทนชาวไร่อ้อย”	หมายความว่า	ชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอเป็นผู้แทนของชาวไร่อ้อย

	 “สถาบนัชาวไร่อ้อย”	หมายความว่า	สมาคม	สหกรณ์	หรอืกลุม่เกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีจดทะเบยีน

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	และได้จดทะเบียนไว้กับคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด	แต่

ไม่รวมถงึบริษทัจ�ากดั	หรอืห้างหุน้ส่วนจ�ากดัท่ีมีชาวไร่อ้อยเป็นผูถื้อหุน้หรอืหุน้ส่วน	ไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วน

	 “โรงงาน”	 หมายความว่า	 โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานซึ่งผลิตน�า้ตาลทราย	 เว้นแต่เป็น

โรงงานซึ่งผลิตน�้าตาลทรายประเภทหรอืปรมิาณท่ีไม่เกนิจ�านวนท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	และให้หมายความ

รวมถึงผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตน�้าตาลทรายด้วย

	 “ผู้แทนโรงงาน”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งเป็นตวัแทนของโรงงานท่ีได้รบัการเสนอเป็นผูแ้ทนของโรงงาน

	 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย

	 “ส�านักงาน”	หมายความว่า	ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

	 “เลขาธิการ”	หมายความว่า	เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕  	 ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่และออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ระเบียบนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑

บททั่วไป
  

 มาตรา ๖			 เพ่ือรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกจิของประเทศและคุม้ครองรกัษาผลประโยชน์

ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ�าหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานและผู้บริโภค	การจัดระบบ

และควบคุมการผลิตและจ�าหน่ายอ้อยและน�้าตาลทราย	ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๗			 เพือ่ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

ให้ถือว่าบรรดากรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้	 และลูกจ้างที่จ้างโดยใช้เงินกองทุน	 เป็น 

เจ้าหน้าท่ีของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ

	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

มีมติว่า	 กรรมการ	 อนุกรรมการหรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง	 ผู ้ใดทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้รัฐมนตรี 

ผู้สัง่แต่งตั ้งส�าหรับกรณีของกรรมการทีร่ัฐมนตรีแต่งตั ้ง	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ส�าหรับกรณอีืน่	 สัง่ให้ผู้นัน้พ้นจากต�าแหน่ง	 และในกรณีการกระท�าของผู้นัน้เป็นความผิดอาญาด้วย 

ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการด�าเนินการต่อไป 

ตามอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ

 มาตรา ๘  	 ภายใต้บังคับมาตรา	๒๔	วรรคสาม	ผู้ใดจะด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการต่าง	ๆ 	

หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันเกินสองคณะมิได้

หมวด ๒

คณะกรรมการ
  

 มาตรา ๙  	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย”	

ประกอบด้วยผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์หนึง่คน	 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์สองคน 

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน	 ผู้แทน 

ชาวไร่อ้อยเก้าคนและผู้แทนโรงงานเจ็ดคน	เป็นกรรมการ

	 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการคนทีห่นึ่ง	

และรองประธานกรรมการคนที่สองต�าแหน่งละหนึ่งคน

	 ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

 มาตรา ๑๐  	 ผู้ซึง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์	

หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งตามมาตรา	 ๙	 ต้องไม่เป็นชาวไร่อ้อย	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	

หรือพนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน
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 มาตรา ๑๑  	 ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๓)		ไม่เคยได้รบัโทษโดยค�าพพิากษาถงึท่ีสดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิท่ีได้กระท�า

โดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 (๔)		ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา	๗	วรรคสอง

	 (๕)		ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือด�ารงต�าแหน่งในทางการเมือง

	 (๖)		ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

	 ผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันชาวไร่อ้อยโดยต้องค�านึงถึง

สัดส่วนของปริมาณอ้อยของสมาชกิของแต่ละสถาบนั	และต้องไม่เป็นกรรมการ	ผูจ้ดัการ	พนกังานหรอืลกูจ้าง

ของโรงงาน

	 ผู้แทนโรงงานต้องเป็นกรรมการ	 ผู้จัดการ	 พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงานซึ่งได้รับการเสนอชื่อ

จากสมาคมโรงงานและต้องค�านึงถึงสัดส่วนตามก�าลังผลิตของสมาชิกของสมาคมโรงงาน

	 การเสนอและการถอดถอนผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรี

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๑๒		 ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และกรรมการอยู่ในต�าแหน่งคราวละ

สองปี

	 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งหรือเสนอบุคคลอื่นเป็น

กรรมการ	 ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ

ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเสนอเข้ารับหน้าที่

	 ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับแต่งตั้งอีก

ได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๑๓  	 นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	 ๑๒	 	 ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ	และกรรมการ	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๔)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

	 (๕)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๐	หรือมาตรา	๑๑	แล้วแต่กรณี

	 (๖)		รัฐมนตรีผู้แต่งตั้งให้ออก

	 (๗)		ถูกถอดถอนตามมาตรา	๑๑	วรรคสี่
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 มาตรา ๑๔  	 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ให้แต่งตั้งหรือเสนอบุคคลอื่นเป็น

กรรมการแทน	แล้วแต่กรณี	โดยไม่ชกัช้าและให้ผู้ซึง่เป็นกรรมการแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลอือยู่ของ

ผู้ซึ่งตนแทน

	 ในระหว่างท่ียังไม่มีการเสนอกรรมการแทนดงักล่าวตามวรรคหนึ่ง	ถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องมกีรรมการ

แทนเพื่อปฏบัิตหิน้าที่ตามพระราชบัญญัตน้ีิ	ให้รฐัมนตรแีต่งตั้งผูซ้ึ่งมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

มาตรา	๑๐	หรือมาตรา	๑๑	เป็นกรรมการ

	 เมือ่ได้มกีรรมการแทนตามวรรคหนึง่แล้ว	 ให้กรรมการซึง่ได้รับแต่งตัง้ตามวรรคสองพ้นจาก

ต�าแหน่ง

 มาตรา ๑๕ 		 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม	หรือ

ไม่อาจมาประชุมได้	 ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	 ถ้าประธานกรรมการและ 

รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้	ให้รองประธานกรรมการคนที่สอง

เป็นประธานในทีป่ระชุม	 ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทัง้สองคนไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรือ 

ไม่อาจมาประชุมได้	ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวินิจฉัยชี้ขาดโดยมติของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๖ 		 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้	 ให้รองประธานกรรมการ 

คนทีห่นึง่รักษาการแทน	 ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนทีห่นึ่ง	 ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

ให้รองประธานกรรมการคนที่สองรักษาการแทน	ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคน

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้เลขานุการเรียกประชุมเพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน

ประธานกรรมการ

 มาตรา ๑๗ 		 คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ก�าหนดแผนการปลูกและผลิตอ้อยและการผลิตน�้าตาลทราย

	 (๒)		ก�าหนดท้องที่ที่เหมาะสมส�าหรับการส่งเสริมการปลูกอ้อย

	 (๓)	 ก�าหนดพันธุ์อ้อยทีเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยในท้องทีท่ีค่ณะกรรมการ

ก�าหนดตาม	(๒)

	 (๔)	 ก�าหนดระเบียบ	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน

สถาบันชาวไร่อ้อย

	 (๕)	 ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย	และเพิกถอน

การจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

	 (๖)		ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด�าเนินการของหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
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	 (๗)		ก�าหนดปริมาณอ้อยที่ให้ชาวไร่อ้อยผลิตซึ่งต้องค�านึงถึงพื้นที่ปลูกอ้อยที่จดทะเบียนไว้ตาม		

	 (๕)		และปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยในสามปีที่ผ่านมา

	 (๘)		ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดสรรปริมาณอ้อยให้แก่โรงงาน

	 (๙)		ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการปลูกอ้อย	 รวมทัง้การป้องกันควบคุมและการปราบ

ศัตรูอ้อย

	 (๑๐)	ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน	และการตรวจสอบคุณภาพอ้อย

	 (๑๑)	ก�าหนดวนัเริ่มต้นการหบีอ้อยผลิตน�า้ตาลทราย	อัตราการหบีอ้อยปกตต่ิอวนัของแต่ละโรงงาน

และวันสิ้นสุดการหีบอ้อยผลิตน�้าตาลทราย

	 (๑๒)	ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

	 (๑๓)	ก�าหนดชนิด	คุณภาพ	และปริมาณน�้าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต

	 (๑๔)	 ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดการอ้อยหรือน�้าตาลทรายส่วนทีผ่ลิตเกินจากปริมาณ 

ที่คณะกรรมการก�าหนดตาม	(๗)	หรือ	(๑๓)

	 (๑๕)	 ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการด�าเนินการกับโรงงานทีผ่ลิตน�้าตาลทรายไม่ครบตามปริมาณ 

ที่คณะกรรมการก�าหนดตาม	(๑๓)

	 (๑๖)	ก�าหนดระเบียบและวธิกีารในการจดัการน�้าตาลทรายท่ีไม่ได้คณุภาพท่ีคณะกรรมการก�าหนด

ตาม	(๑๓)

	 (๑๗)	 ก�าหนดระเบยีบว่าด้วยการผลติ	 การบรรจุ	 การเก็บรักษา	 สถานทีเ่ก็บรักษา	 การส�ารวจ 

การขนย้าย	การส่งมอบน�้าตาลทราย	และผลพลอยได้

	 (๑๘)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขการจ�าหน่ายน�้าตาลทรายเพื ่อใช้บริโภคใน 

ราชอาณาจักร	และก�าหนดราคาขายน�้าตาลทรายดังกล่าว

	 (๑๙)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการน�าเข้าน�้าตาลทรายในกรณีที่เกิดความจ�าเป็น

	 (๒๐)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน�้าตาลทราย 

หลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขดงักล่าวต้องไม่มลัีกษณะท�าให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูส่้งออกแต่เพยีงผูเ้ดยีว

	 (๒๑)	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการค�านวณต้นทุนในการผลิตอ้อยและน�้าตาลทราย

	 (๒๒)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท�าประมาณการรายได้	 การก�าหนดและ 

การช�าระราคาอ้อยและค่าผลติน�้าตาลทราย	ซึ่งต้องค�านงึถึงต้นทุนการผลติอ้อยและน�้าตาลทรายและกองทุน

ที่มีอยู่ด้วย

	 (๒๓)	 ก�าหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน	 โดยค�านึงถึงรายได้ที่

ได้จากการขายน�้าตาลทรายและผลพลอยได้ทัง้หมด	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณราคาอ้อยและค่าผลิต 

น�้าตาลทราย

	 (๒๔)	ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน�้าตาลทราย	และวิธีการ

ช�าระค่าธรรมเนียม	ตลอดจนอัตราค่าบ�ารุงสถาบันชาวไร่อ้อย

	 (๒๕)	 ก�าหนดระเบยีบว่าด้วยเบีย้ปรับและเงินรางวัลส�าหรับการน�าจับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด



40 พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 41พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 

	 (๒๖)	ก�าหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยและน�้าตาลทราย	การจ�าหน่าย	

การน�าเข้าและการส่งออกน�้าตาลทราย

	 (๒๗)	ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุน

	 (๒๘)	 ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง	 ๆ	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 นอกจากคณะกรรมการ

อ้อยและน�้าตาลทราย

	 (๒๙)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนดหรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 (๓๐)	ก�าหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

การก�าหนดตาม	(๑)	(๔)	(๕)	(๖)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)	(๒๑)	(๒๒)	(๒๓)	(๒๕)	(๒๖)	(๒๘)	และ	

(๓๐)	ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

	 การก�าหนดตาม	(๒)	(๓)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๗)	(๒๔)	และ	(๒๗)	ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

	 การก�าหนดตาม	(๒)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	

(๑๙)	(๒๐)	(๒๑)	(๒๒)	(๒๓)	(๒๔)	(๒๕)	(๒๖)	และ	(๓๐)	ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๘	 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี ้	 คณะกรรมการจะมอบอ�านาจให ้

คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารกองทุน	คณะกรรมการอ้อย	คณะกรรมการน�้าตาลทราย	หรือ

ส�านักงานกระท�าการใด	ๆ	แทน	หรือมีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง	ค�าอธิบาย	ค�าแนะน�า

หรือความเห็นได้

	 เมือ่คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริหารกองทุน	 คณะกรรมการอ้อย	 คณะกรรมการ 

น�้าตาลทราย	หรือส�านักงานได้กระท�าการไปแล้วตามวรรคหนึ่ง	ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบด้วย

 มาตรา ๑๙  	 ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๓

คณะกรรมการบริหาร

  

 มาตรา ๒๐ 		 ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคณะหนึง่เรียกว่า	 “คณะกรรมการบริหาร”	

ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน	 ผู้แทนกระทรวง

อุตสาหกรรมหนึ่งคน	ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน	ผู้แทนโรงงานสี่คน	และผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน	เป็นกรรมการ

	 ให้คณะกรรมการบรหิารเลือกกรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการและ

เลขานุการ	ต�าแหน่งละหนึ่งคน

	 ให้น�ามาตรา	๑๑	มาตรา	๑๒	มาตรา	๑๓	มาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๕	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๑			 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในเรื่องตามมาตรา	 ๑๗	 นอกจาก	 (๒๘)	 

และ	(๒๙)
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	 (๒)		ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๓)		ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ้อย	และคณะกรรมการน�้าตาลทราย

	 (๔)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึง่	 คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือ 

คณะท�างานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด	หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	และ

ให้น�ามาตรา	๑๕	วรรคหนึ่งและวรรคสาม	มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท�างาน

โดยอนุโลม

	 คณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานทีค่ณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 

คณะกรรมการบรหิาร	ต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ	ผูแ้ทนชาวไร่อ้อยและผูแ้ทนโรงงาน	ตามอตัราส่วน

ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๐

 มาตรา ๒๒ 		 ในการกระท�าตามมาตรา	๒๑	กบับคุคลภายนอก	ให้ประธานคณะกรรมการบรหิาร

เป็นผู้กระท�าในนามของคณะกรรมการบรหิาร	เพื่อการนี้ประธานคณะกรรมการบรหิารจะมอบอ�านาจให้บุคคล

ใดเป็นตวัแทนหรอืกระท�ากจิการเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้		ทัง้นี้	ต้องเป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิาร

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

	 นิติกรรมที่ประธานคณะกรรมการบริหารกระท�าโดยฝ่าฝืนระเบียบทีค่ณะกรรมการก�าหนดหรือ

มติคณะกรรมการบริหาร	ย่อมไม่ผูกพันคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

หมวด ๔

กองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย
  

 มาตรา ๒๓			 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า	 “กองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย”	 โดยมี

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ศึกษา	วิจัย	พัฒนา	และส่งเสริมการผลิต	การใช้และการจ�าหน่ายอ้อยและน�้าตาลทราย

	 (๒)		รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย	 เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย

และโรงงาน	และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 (๓)		รกัษาเสถยีรภาพของราคาน�า้ตาลทรายทีใ่ช้บรโิภคในประเทศ	เพื่อผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค

	 (๔)		กระท�าการอื่นที่จ�าเป็น	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย

	 ให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายเป็นนิติบุคคลและมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ส�านักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน�้าตาลทราย	กระทรวงอุตสาหกรรม

 มาตรา ๒๔  	 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	“คณะกรรมการบริหาร

กองทุน”	ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน	ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน	ผู้แทน

กระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน	 ผู้แทนส�านักงบประมาณหนึ่งคน	 ผู้แทน

ธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งคน	ผู้แทนชาวไร่อ้อยสามคน	และผู้แทนโรงงานสามคน	เป็นกรรมการ
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	 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ	 รองประธาน

กรรมการและเลขานุการ	ต�าแหน่งละหนึ่งคน

	 กรรมการตามวรรคหนึ่ง	ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะกรรมการอื่นใด

ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

	 ให้น�ามาตรา	๑๑	มาตรา	๑๒	มาตรา	๑๓	มาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๕	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๕ 		 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขในเรื ่องต่าง	 ๆ	 ตามมาตรา	 ๒๓	 โดยได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

	 (๒)	 ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา	 การหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน	 โดย 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

	 (๓)		ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๔)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนด	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 (๕)		บริหาร	และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 ให้น�ามาตรา	๒๑	วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 คณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะมอบหมายให้ปฏิบัติการ

แทนคณะกรรมการบรหิารกองทุน	ต้องประกอบด้วยผูแ้ทนส่วนราชการ	ผูแ้ทนชาวไร่อ้อย	และผูแ้ทนโรงงาน	 

ตามอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๔

 มาตรา ๒๖  	 ในการกระท�าตามมาตรา	๒๕	กบับคุคลภายนอกให้ประธานคณะกรรมการบรหิาร

กองทุนเป็นผู้กระท�าในนามของคณะกรรมการบริหารกองทุน	และให้น�ามาตรา	๒๒	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๗ 		 กองทุนประกอบด้วย

	 (๑)		ค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน�้าตาลทราย

	 (๒)		เบี้ยปรับตามมาตรา	๑๗	(๒๕)

	 (๓)		เงินที่ได้รับตามมาตรา	๕๗

	 (๔)		ดอกผลของกองทุน

	 (๕)		เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

	 (๖)		เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

	 (๗)		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

	 (๘)		เงินและทรัพย์สินอื่น	ๆ	ที่ตกเป็นของกองทุน

 มาตรา ๒๘  	 ให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานช�าระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อย

และน�้าตาลทรายโดยค�านวณจากปรมิาณอ้อยท่ีส่งให้แก่โรงงานและจากปรมิาณน�้าตาลทรายและผลพลอยได้

ที่ผลิตได้	แล้วแต่กรณี	ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
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 มาตรา ๒๙ 		 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจ�านวนร้อยละสิบของเงินทีก่องทุน
อ้อยและน�า้ตาลทรายได้รับตามมาตรา	๕๗	 ส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร
	 ในกรณีจ�าเป็นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกองทุน	คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้งดจัดสรรเงินตาม
วรรคหนึ่งไว้เป็นการชั่วคราว	หรือลดอัตราการจัดสรรลงให้ต�่ากว่าร้อยละสิบก็ได้

 มาตรา ๓๐ 		 เงินของกองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายให้น�ามาใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในมาตรา	๒๓	และเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย	
และของส�านักงานตามที่คณะกรรมการก�าหนด	รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๑ 		 ภายในเดือนเมษายนของทุกปี	 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท�างบดุล 
แสดงฐานะการเงนิ	โดยมีค�ารบัรองการตรวจสอบของส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิและท�ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อรัฐมนตรี
	 ให้รัฐมนตรีจัดให้มีการประกาศงบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๕
อ้อย

 
 มาตรา ๓๒ 		 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการอ้อย”	
ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สองคน	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน	 ผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรมหนึ่งคน	ผู้แทนชาวไร่อ้อยหกคน	และผู้แทนโรงงานสี่คน	เป็นกรรมการ
	 ให้คณะกรรมการอ้อยเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และ
เลขานุการต�าแหน่งละหนึ่งคน
	 ให้น�ามาตรา	๑๑	มาตรา	๑๒	มาตรา	๑๓	มาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๕	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๓ 		 คณะกรรมการอ้อยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารตามมาตรา	 ๑๗	
(๑)	(๒)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	และ	(๑๐)
	 (๒)	ด�าเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	๑๗	(๑)	(๒)	(๓)	(๕)	
(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	และ	(๒๑)	ในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอ้อย
	 (๓)	ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
	 (๔)	 ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรือทีค่ณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 
มอบหมาย
	 ให้น�ามาตรา	๒๑	วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 คณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานทีค่ณะกรรมการอ้อยจะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 
คณะกรรมการอ้อย	 ต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ	 ผู ้แทนชาวไร่อ้อย	 และผู้แทนโรงงานตาม 
อัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๓๒



44 พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 45พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 

 มาตรา ๓๔  	 ในการกระท�าตามมาตรา	๓๓	กับบุคคลภายนอกให้ประธานคณะกรรมการอ้อย

เป็นผู้กระท�าในนามของคณะกรรมการอ้อยและให้น�ามาตรา	๒๒	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๕			 ผู้ใดปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานต้องจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย

	 การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๖  	 ชาวไร่อ้อยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๒)		รายงานปริมาณอ้อยที่จะส่งให้แก่หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยหรือโรงงานตามแบบ	วิธีการ	 และ

ระยะเวลาที่คณะกรรมการอ้อยก�าหนด

 มาตรา ๓๗ 		 ชาวไร่อ้อยต้องปลูกอ้อยตามปริมาณที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ในกรณีทีก่ารปลูกอ้อยมีปริมาณสูงหรือต�่ากว่าทีค่ณะกรรมการก�าหนดหรือมิได้ท�าการปลูกอ้อย

ตามที่แจ้งไว้	ให้ด�าเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๘			 หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

	 การจดทะเบียนตามวรรคหนึง่	 และการเพิกถอนการจดทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๙  	 หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๒)		รายงานปริมาณอ้อยทีจ่ะได้รับจากชาวไร่อ้อยและส่งให้แก่โรงงานตามแบบ	 วิธีการ	 และ 

ระยะเวลาที่คณะกรรมการอ้อยก�าหนด

 มาตรา ๔๐	 หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องส่งอ้อยให้แก่โรงงานตามปริมาณทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนด	และให้น�ามาตรา	๓๗	วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม



46 พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 47พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 

หมวด ๖

น�้าตาลทราย
  

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการน�้าตาลทราย
  

 มาตรา ๔๑ 		 ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคณะหนึง่เรยีกว่า	“คณะกรรมการน�า้ตาลทราย”	

ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์สองคน	 ผู้แทนกระทรวง

อุตสาหกรรมสองคน	ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน	และผู้แทนโรงงานห้าคน	เป็นกรรมการ

	 ให้น�ามาตรา	๑๑	มาตรา	๑๒	มาตรา	๑๓	มาตรา	๑๔	มาตรา	๑๕		และมาตรา	๓๒	วรรคสาม 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๒ 		 คณะกรรมการน�้าตาลทรายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ให้ค�าปรกึษาหรอืข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหิารในเรือ่งตามมาตรา	

๑๗	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)	และ	(๒๑)	ในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต

น�้าตาลทราย

	 (๒)		ควบคุมการจ�าหน่ายน�้าตาลทรายในราชอาณาจักร	และการส่งออกน�้าตาลทราย

	 (๓)	 จัดให้มีการน�าเข้าน�า้ตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร	 ในกรณีทีเ่กิดการขาดแคลน	

โดยจะน�าเข้าเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท�าการแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดก็ได้

	 (๔)		ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๕)	 ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรือทีค่ณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 

มอบหมาย

	 (๖)		ด�าเนินการและควบคมุดแูลในเรื่องท่ีคณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	๑๗	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	

(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)	และ	(๒๑)

	 ให้น�ามาตรา	๒๑	วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 คณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานทีค่ณะกรรมการน�้าตาลทรายจะมอบหมายให้ปฏิบัติการ

แทนคณะกรรมการน�้าตาลทรายต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ	 ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน 

ตามอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๔๑

 มาตรา ๔๓ 		 ในการกระท�าตามมาตรา	 ๔๒	 กับบุคคลภายนอก	 ให้ประธานคณะกรรมการ 

น�า้ตาลทรายเป็นผูก้ระท�าในนามของคณะกรรมการน�า้ตาลทราย	และให้น�ามาตรา	๒๒	มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม
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ส่วนที่ ๒

โรงงาน
  

 มาตรา ๔๔  	 โรงงานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๒)		เตรียมโรงงานให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมท่ีจะหบีอ้อยตามเวลาท่ีคณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	

๑๗	(๑๑)

	 (๓)	 รับอ้อยจากชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามทีค่ณะกรรมการบริหารก�าหนด	หรือ

สั่งในกรณีที่ให้โรงงานผลิตน�้าตาลทรายเพิ่มตามมาตรา	๔๕

	 (๔)		ผลิตน�้าตาลทรายตามชนิด	คุณภาพ	และปริมาณที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๕)		ไม่เปิดการหบีอ้อยหรอืปิดการหบีอ้อยก่อนวนัท่ีคณะกรรมการก�าหนด	หรอืหยุดการหบีอ้อย

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

	 (๖)		เก็บรักษาน�้าตาลทรายที่ผลิตได้	ณ	ที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

	 (๗)	 ไม่ขนย้ายน�า้ตาลทรายทีผ่ลิตได้ออกนอกบริเวณโรงงาน	 นอกจากขนย้ายตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๘)	 รายงานชนิด	 คุณภาพ	 และปริมาณน�า้ตาลทรายทีผ่ลิต	 เก็บรักษา	 ขนย้าย	 ส่งมอบ	 และ 

คงเหลือเป็นรายเดือนตามแบบ	วิธีการ	และระยะเวลาที่คณะกรรมการน�้าตาลทรายก�าหนด

	 (๙)		น�าส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา	๕๗

 มาตรา ๔๕  	 ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น	คณะกรรมการบรหิารอาจสั่งให้โรงงานผลติน�า้ตาลทราย

เพิ่มได้	ในกรณีเช่นนี้ให้โรงงานผลิตน�้าตาลทรายตามที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด	น�้าตาลทรายส่วนที่ผลิต

เพิ่มนี้	ให้จัดการตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๔๖		 โรงงานต้องจัดจ�าหน่ายน�้าตาลทรายทีผ่ลิตได้เพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ในกรณีท่ีโรงงานไม่ปฏบัิตติามวรรคหนึ่ง	รฐัมนตรมีอี�านาจสั่งให้คณะกรรมการบรหิารด�าเนนิการ

ตามที่เห็นสมควร	โดยให้โรงงานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น



48 พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 49พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗ 

ส่วนที่ ๓

การน�าเข้าและส่งออกน�้าตาลทราย
  

 มาตรา ๔๗ 		 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเข้าน�้าตาลทราย	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ	และ

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๔๘  	 ผู้ใดจะส่งออกน�้าตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ	และต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ในกรณีจ�าเป็นคณะกรรมการจะก�าหนดปริมาณ	ราคา	และระยะเวลาส�าหรับการส่งออกด้วยก็ได้

การส่งออกน�้าตาลทรายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนยีมการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

หมวด ๗

ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย
  

 มาตรา ๔๙ 		 ก่อนเริ่มฤดูการผลิตน�า้ตาลทราย	 ให้คณะกรรมการบริหารจัดท�าประมาณการ 

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าตาลทรายท่ีจะผลิตในฤดนูั้น	เพื่อก�าหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลติ

และจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้น

	 การจดัท�าประมาณการรายได้	การก�าหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลติและจ�าหน่าย

น�้าตาลทรายขั้นต้น	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้น	 ต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้	โดยให้ค�านึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน�้าตาลทรายด้วย

 มาตรา ๕๐ 		 เมือ่คณะกรรมการบริหารได้จัดท�าประมาณการรายได้และก�าหนดราคาอ้อย 

ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้นแล้ว	 ให้แจ้งให้สถาบันชาวไร่อ้อยและ 

สมาคมโรงงานทราบ	 และจัดให้มีการประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย	 และผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อคัดค้าน	 ถ้ามี	 โดยท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุม 

การท�าค�าคัดค้านให้กระท�าเป็นหนงัสอืพร้อมด้วยเหตุผลโดยละเอียดยืน่ต่อส�านักงานก่อนวันเรียกประชุม 

ดังกล่าว

 มาตรา ๕๑  	 ให้ส�านักงานเสนอประมาณการรายได้	ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลติ

และจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้นและผลการประชุมตามมาตรา	๕๐	ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

 มาตรา ๕๒  	 เมือ่คณะกรรมการได้พิจารณาประมาณการรายได้ราคาอ้อยขั้นต้น	 และ 

ผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�า้ตาลทรายขั้นต้นพร้อมด้วยค�าคัดค้านในกรณีทีม่ีค�าคัดค้าน	 แล้วให้ 

คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
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 มาตรา ๕๓			 เมือ่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในราคาอ้อยขัน้ต้นและผลตอบแทนการผลิต

และจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้นตามมาตรา	๕๒	แล้ว	ให้ส�านกังานประกาศราคาอ้อยขั้นต้น	และผลตอบแทน

การผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้นในราชกิจจานุเบกษา

	 ให้โรงงานช�าระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยตามราคาอ้อยขั้นต้น	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๕๔ 		 เมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี	 ให้คณะกรรมการบริหารค�านวณรายได้สุทธิที่ได้

จากการจ�าหน่ายน�้าตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต

	 ให้น�าหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	 ๔๙	 มาใช้บังคับแก่การค�านวณ

รายได้สุทธิโดยอนุโลม

 มาตรา ๕๕  	 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี	ให้คณะกรรมการบรหิารก�าหนดราคาอ้อยข้ันสดุท้าย

และผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นสุดท้าย	โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 (๑)		รายได้สุทธิตามมาตรา	๕๔

	 (๒)		ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย

	 (๓)		ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน�้าตาลทราย

	 (๔)		ราคาอ้อยขั้นต้น

	 (๕)		ผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้น

	 (๖)		เงินที่ได้รับจากกองทุน

	 ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลติและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นสดุท้าย	เม่ือได้รบัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว	ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

แล้วให้ส�านักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๕๖ 		 ในกรณีท่ีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลติและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย

ขั้นสุดท้ายต�่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้น	 ให้กองทุนจ่าย

เงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว	แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน

	 ในกรณีทีร่าคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นสุดท้าย 

สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้น	ให้โรงงานช�าระค่าอ้อยเพิ่ม

ให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้าย	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๕๗  	 ให้โรงงานน�าส่งเงินเข้ากองทุนเท่าจ�านวนผลต่างระหว่างรายได้สุทธิตาม 

มาตรา	 ๕๔	 และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�า้ตาลทราย 

ขั้นสุดท้าย		ทั้งนี้	ภายในเวลาที่คณะกรรมการก�าหนด
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หมวด ๘

การควบคุมและการอุทธรณ์
  

 มาตรา ๕๘		 	ในกรณีท่ีคณะกรรมการบรหิารเหน็ว่าชาวไร่อ้อยหรอืหวัหน้ากลุม่ชาวไร่อ้อย	หรอื

โรงงานกระท�าการอันใด	ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้	

คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจสั่งการให้ชาวไร่อ้อย	หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย	เจ้าของโรงงาน	ผู้จัดการโรงงาน	

หรอืบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีหน้าท่ีรบัผดิชอบในการด�าเนนิกจิการของโรงงานกระท�าการ	หรอืงดเว้นการกระท�าการ

นั้นได้

	 ผู้ใดรับค�าสัง่ของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง	 ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าวภายใน 

ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด

	 ในกรณีทีผู่ ้ได้รับค�าสัง่ของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง	 ไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งดังกล่าว 

ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค�าสั่ง

	 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับอุทธรณ์	 เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาออกไป	แต่รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้เกินสามสิบวันมิได้

	 ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยอุทธรณ ์

ให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดตามวรรคสี	่ ให้ยืน่ค�าร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับทราบค�าวินิจฉัย

ของคณะกรรมการหรือวันครบก�าหนดตามวรรคสี่	แล้วแต่กรณี

	 การอทุธรณ์ตามวรรคสามหรอืการย่ืนค�าร้องตามวรรคห้าไม่เป็นเหตใุห้ทุเลาการท่ีต้องปฏบิตัติาม

ค�าสั่งของคณะกรรมการบริหาร	เว้นแต่คณะกรรมการหรือศาล	แล้วแต่กรณี	จะสั่งเป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๕๙ 		 รัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าทีก่�ากับโดยทัว่ไปซึ่งการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

ในการนีใ้ห้มีอ�านาจสัง่เป็นหนังสือให้ประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ	 และกรรมการชี้แจง 

ข้อเท็จจรงิ	แสดงความคดิเหน็ท�ารายงาน	ตลอดจนสัง่ให้กระท�าหรอืยับย้ังการกระท�าใด	ๆ 	เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัตนิี้	นโยบายและมตขิองคณะรฐัมนตรแีละสั่งให้รายงานข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัการด�าเนนิงานของ 

คณะกรรมการได้

 มาตรา ๖๐ 		 ในกรณีท่ีรฐัมนตรไีม่เหน็ด้วยกบัการปฏบิตัใินเรื่องใดของคณะกรรมการ	รฐัมนตรี

จะสั่งให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติในเรื่องนั้นก็ได้

	 เมือ่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการระงับการปฏิบัติ 

ในเรื่องนั้นเป็นการชั่วคราว	และพิจารณาทบทวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากรัฐมนตรี

	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการยืนยันตามความเหน็เดมิ	ถ้ารฐัมนตรไีม่เหน็ชอบด้วย	ให้รฐัมนตรนี�าเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา

	 ค�าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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หมวด ๙

ส�านักงาน
  

 มาตรา ๖๑			 ให้มสี�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทรายในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม	

มีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)	 เก็บ	 รวบรวม	 และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยและน�้าตาลทราย	 การใช้และ 

การจ�าหน่ายน�้าตาลทราย

	 (๓)		จัดท�าแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน�้าตาลทราย	แผนการผลิตน�า้ตาลทราย

เพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและส่งออกเสนอคณะกรรมการ

	 (๔)		รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

	 (๕)		จัดท�าทะเบียนชาวไร่อ้อยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย

	 (๖)		ทดสอบคุณภาพอ้อยและน�้าตาลทราย

	 (๗)		วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน�้าตาลทราย

	 (๘)		ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต	การใช้	และการจ�าหน่ายอ้อยและน�้าตาลทราย	

ตลอดจนภาวะการตลาดของน�้าตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร

	 (๙)		ประสานงานกบัคณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบรหิารกองทุน	คณะกรรมการอ้อยและ

คณะกรรมการน�้าตาลทราย

	 (๑๐)	ติดต่อประสานงานกับองค์การต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

	 (๑๑)	 กระท�ากิจการอย่างอืน่ตามทีค่ณะรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 คณะกรรมการ	 และคณะกรรมการ 

อื่น	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้มอบหมาย

	 ความในวรรคหน่ึง	ไม่เป็นการตัดอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แต่การด�าเนนิการ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องสอดคล้องกบัข้อก�าหนดหรอืระเบียบของคณะกรรมการตามมาตรา	๑๗

	 ในการด�าเนินการตามวรรคหน่ึง	ส�านักงานจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท�าการแทนตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการก�าหนดก็ได้

 มาตรา ๖๒ 		 ให้มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของส�านักงาน

	 ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
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หมวด ๑๐

พนักงานเจ้าหน้าที่
 

 มาตรา ๖๓			 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เข้าไปในไร่อ้อย	เคหสถาน	ยานพาหนะ	โรงงาน	สถานท่ีเกบ็อ้อย	น�า้ตาลทราย	หรอืผลพลอยได้	

หรอืสถานท่ีท�าการค้าน�้าตาลทรายในเวลากลางวนัระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรอืในระหว่าง

เวลาท�าการเพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		น�าตัวอย่างอ้อย	 น�้าตาลทราย	 และผลพลอยได้ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อ 

ตรวจสอบหรือทดสอบ

	 (๓)		ยึด	 อายัดสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควรเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๖๔			 พนักงานเจ้าหน้าทีต่้องมีบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามแบบทีร่ัฐมนตรี

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ในการปฏิบัติตามหน้าที	่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่่อ 

ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง	และให้บุคคลดังกล่าวอ�านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร

หมวด ๑๑

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๖๕ 		 ชาวไร่อ้อยผู้ใดหรือโรงงานใด	ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมตามมาตรา	๒๘	ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา ๖๖			 ผู้ใดปลูกอ้อยโดยมิได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตามมาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา ๖๗ 		 ชาวไร่อ้อยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๓๖	 (๑)	 หรือไม่รายงานปริมาณอ้อย	 หรือ 

โดยจงใจรายงานให้ผดิไปจากความเป็นจรงิตามมาตรา	๓๖	(๒)	หรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา	๓๗	ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา ๖๘ 		 ผู้ใดมิได้จดทะเบียนเป็นหวัหน้ากลุม่ชาวไร่อ้อยหรอืถกูเพกิถอนทะเบยีนการเป็น

หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยแล้วส่งอ้อยที่ตนมิได้ผลิตให้แก่โรงงาน	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

 มาตรา ๖๙ 		 หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๓๙	หรือมาตรา	๔๐	ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

 มาตรา ๗๐ 		 โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๔๔	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	หรือ	(๘)	หรือรายงาน

ตามมาตรา	๔๔	(๘)	อันเป็นเท็จ	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
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 มาตรา ๗๑  	 โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๔๔	 (๗)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือ

ปรับสองเท่าของมูลค่าน�า้ตาลทรายทีข่นย้ายออกนอกบริเวณโรงงาน	 แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท	 หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๒	 	 โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๔๕	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือ 

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๓ 	 โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๔๖	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๔ 		 โรงงานใดไม่ส่งเงนิเข้ากองทุน	หรอืส่งไม่ครบถ้วนตามมาตรา	๕๗	ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท	 และให้ส่งเงินเข้ากองทุนจนครบพร้อมด้วยเงินเพิ่มอีกร้อยละสามต่อเดือนนับแต ่

วันที่ถึงก�าหนดส่งหรือช�าระ

	 การค�านวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง	ถ้ามีเศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน

	 เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง	ให้ตกเป็นของกองทุนด้วย

 มาตรา ๗๕			 ผู้ใดขดัขวางหรอืไม่อ�านวยความสะดวกให้แก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏบัิตกิารตาม

มาตรา	๖๓	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๖		 ในกรณีทีน่ ิติบุคคลเป็นผู ้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้	 ให้ถือว่า 

ผู้แทนนิติบุคคล	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	 และบุคคลอื่นใดซึ่งมีอ�านาจหน้าที่กระท�าแทนนิติบุคคล	 เป็นผู้กระท�า 

ความผิดและต้องระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้นด้วย	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นเป็นใจกับการ 

กระท�าความผิดนั้น	หรือได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้ว

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๗๗ 		 ผู้ใดปลกูอ้อย	หรอืส่งอ้อยให้แก่โรงงานในวนัท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั	ให้มสีทิธิ

ขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย	แล้วแต่กรณี	ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๗๘			 ภายในห้าปีนับแต่วนัท่ีพระราชบัญญตันิี้ใช้บังคบั	ถ้าชาวไร่อ้อยฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา	๖๖	หรือมาตรา	๖๗	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน�า	ตักเตือน	

สั่งให้แก้ไข	หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันสมควรก่อน	หากชาวไร่อ้อยเพิกเฉย	ละเลย	ขัดขืนหรือ

ไม่ปฏิบัติตามจึงให้ด�าเนินคดีตามกฎหมาย

 มาตรา ๗๙ 		 บรรดาน�า้ตาลทรายทีโ่รงงานมีอยู่ในครอบครองก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้

ใช้บังคับ	ให้ด�าเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๘๐ 		 ให้สถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานเสนอผู ้แทนเพื ่อเป็นกรรมการใน 

คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทรายตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ชักช้า
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	 ในระหว่างที่ยังไม่มีการเสนอผู้แทนตามวรรคหนึ่ง	ถ้ามีความจ�าเป็นต้องมีผู้แทนชาวไร่อ้อย	หรือ

ผู้แทนโรงงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพื่อขายให้แก่โรงงาน 

ไม่ว่าจะขายโดยตรงหรือขายโดยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย	 หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและประกอบ

กิจการโรงงานผลิตน�้าตาลทราย	แล้วแต่กรณี	 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา	๑๑	และเคย

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนของโรงงาน	แล้วแต่กรณี	ในการติดต่อกับทางราชการก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 เป็นผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน	แล้วแต่กรณี	 และให้น�ามาตรา	๑๔	 

วรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๘๑			 ให้โอนบรรดากิจการ	 ทรัพย์สิน	 หนี้	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 และ 

เงินงบประมาณของส�านักงานอ้อยและน�า้ตาลทรายและส�านักงานรักษาระดับราคาน�า้ตาลทราย	

กระทรวงอุตสาหกรรม	 ไปเป็นของส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๘๒  	 ผู้ใดเป็นพนักงานหรือลกูจ้างประจ�าของส�านกังานอ้อยและน�า้ตาลทราย	ส�านกังาน

ปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งมีลกัษณะงานเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญัอยู่ไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	และมีคุณสมบัติตามมาตรา	๒๔	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๑๘	และเป็นผู้ซึ่งได้รับโอนมาตามมาตรา	๘๑	ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือน

สามัญสังกดัส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย	กระทรวงอุตสาหกรรม	นบัแต่วนัท่ีได้รบัการบรรจุ

และแต่งตั้งตามวรรคสอง

	 การบรรจแุละแต่งตั้งลกูจ้างประจ�าตามวรรคหนึ่งให้ด�ารงต�าแหน่งระดบัและขั้นใด	ให้เป็นไปตาม

ที่กระทรวงอุตสาหกรรม	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	และส�านักงบประมาณจะได้ตกลงกัน

 มาตรา ๘๓  	 ให้ถือว่าพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา	๘๒	ถูกสั่ง

ให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบต�าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด	และมีสิทธิให้ได้รับบ�าเหน็จตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ�าเหน็จลูกจ้าง

 มาตรา ๘๔ 		 ให้โอนบรรดาอ�านาจและหน้าทีข่องส�านักงานอ้อยและน�า้ตาลทราย	 และ

ส�านักงานรกัษาระดบัราคาน�้าตาลทราย	กระทรวงอุตสาหกรรม	ไปเป็นของส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและ 

น�้าตาลทราย	กระทรวงอุตสาหกรรม	ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๘๕  	 การช�าระหนีส้ินทีเ่กิดจากการกู ้ย ืมเงินเพื ่อน�ามาใช้รักษาเสถียรภาพของ

อุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายในฤดูการผลิตปี	 ๒๕๒๕/๒๕๒๖	 ตามสัญญากู้เงินทีท่�า	 ณ	 กระทรวง

อุตสาหกรรม	ฉบับลงวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๒๕	ให้จ่ายจากกองทุนได้ด้วย
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 มาตรา ๘๖ 		 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 ก�าหนดปริมาณ

การผลิตน�า้ตาลทราย	 และเงื่อนไข	 และราคา	 ในการรับซื้ออ้อยส�าหรับฤดูการผลิตปี	 ๒๕๒๕/๒๕๒๖	 ถึงป	ี

๒๕๒๙/๒๕๓๐	 ลงวันที่	 ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๒๕	 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 และกระทรวงพาณิชย	์ 

เรื่อง	 ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 ก�าหนดปริมาณการผลิต 

น�า้ตาลทราย	และเง่ือนไข	และราคา	ในการรบัซื้ออ้อยส�าหรบัฤดกูารผลติปี	๒๕๒๕/๒๕๒๖	ถึงปี	๒๕๒๙/๒๕๓๐	

ฉบับลงวันที่	 ๒๙	ตุลาคม	๒๕๒๕	ลงวันที่	 ๒๔	มกราคม	๒๕๒๖	รวมทั้งประกาศ	 ระเบียบ	ค�าสั่ง	 และมต ิ

คณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัประกาศดังกล่าวให้ยังคงใช้บังคบัต่อไปจนกว่าจะสิน้ระยะเวลาการใช้บงัคบัประกาศนัน้	

หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๘๗ 		 บรรดากฎกระทรวง	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ค�าสั่ง	 และมติคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกบัอ้อยและน�้าตาลทรายท่ีใช้บังคบัอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตันิีป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	ให้ยังคง

ใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้		ทั้งนี้	จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศ

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

						ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

								พลเอก	ป.		ติณสูลานนท์

														นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	โดยที่มีความจ�าเป็นต้องรักษาความมั่นคง 

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ�าหน่าย

อ้อย	สมควรจัดระบบและควบคุมการผลิตและจ�าหน่ายอ้อยและน�้าตาลทรายที่ผลิตจากอ้อยของชาวไร่อ้อย	

โดยให้ชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงน�้าตาลทรายซึง่เป็นผูมี้ส่วนได้เสยีโดยตรงเข้ามาร่วมมือกบัทางราชการ	ตั้งแต่ 

การผลิตอ้อยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการขายน�้าตาลทรายทัง้ในและนอกราชอาณาจักรระหว่าง

ชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงงานน�้าตาลทราย	เพื่อให้อตุสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายเตบิโตโดยมีเสถยีรภาพ

และเกดิความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย	เจ้าของโรงงานน�า้ตาลทราย	และประชาชนผูบ้รโิภค	จงึจ�าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง
พ.ศ. ๒๕๔๒

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

	 พระราชบัญญัตินีม้ ีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 

ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๕	 มาตรา	 ๓๖	 มาตรา	 ๔๘	 และมาตรา	 ๕๐	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ 		 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติควบคุมยาง	พ.ศ.	๒๕๔๒”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิก

	 (๑)		พระราชบัญญัติควบคุมยาง	พุทธศักราช	๒๔๘๑

	 (๒)		พระราชบัญญัติควบคุมยาง	(ฉบับที่	๒)	พุทธศักราช	๒๔๘๓

	 (๓)		พระราชบัญญัติควบคุมยาง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๔๙๐

 มาตรา ๔			 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “ต้นยาง”	 หมายความว่า	 ต้นยางพารา	 (Hevea	 brasiliensis)	 และหมายความรวมถึงต้นยาง 

ชนิดอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้เป็นต้นยางที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้

	 “ต้นยางพันธุ์ดี”	หมายความว่า	ต้นยางที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดว่าเป็นต้นยางพันธุ์ที่เหมาะสม

ที่จะใช้ปลูกเป็นสวนยาง

	 ๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๖/ตอนที่	๑๐๕	ก/หน้า	๑/๒๘	ตุลาคม	๒๕๔๒
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	 “ยาง”	หมายความว่า	น�้ายางสด	ยางก้อน	เศษยาง	น�้ายางข้น	ยางแผ่น	ยางแท่ง	ยางเครพ	หรือ

ยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใด	 ๆ	 ของต้นยาง	 และหมายความรวมถึงยางผสมไม่ว่า 

ในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรมชาติผสมกับสารเคมีหรือสารอืน่	 แต่ไม่รวมถึงวัตถุประดิษฐ์

ส�าเร็จรูปจากยาง

	 “เนือ้ยาง”	 หมายความว่า	 เนื้อยางทีมี่อยู่ในน�้ายางหรือยางแต่ละชนิดโดยค�านวณเป็นน�้าหนัก 

ตามกรรมวิธีที่กรมวิชาการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด

	 “สวนยาง”	หมายความว่า	ที่ดินซึ่งมีต้นยางปลูกอยู่ในเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่	แต่ละไร่มีต้นยาง 

ไม่น้อยกว่าสิบต้น	 หรือในกรณีทีม่ีเนือ้ทีป่ลูกยางติดต่อกันมากกว่าหนึ่งไร่	 ต้องมีส่วนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละ

ยี่สิบห้าต้นของจ�านวนเนื้อที่ทั้งหมด

	 “ท�าสวนยาง”	หมายความว่า	ปลูกต้นยางในสภาพที่เป็นสวนยาง	บ�ารุงรักษาต้นยาง	กรีดต้นยาง	

หรือท�าน�้ายางสดให้เป็นยางก้อน	เศษยาง	หรือยางแผ่นดิบ

	 “เขตควบคมุการขนย้ายยาง”	หมายความว่า	เขตพื้นท่ีท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดเป็นเขตควบคมุ

การขนย้ายยาง

	 “โรงท�ายาง”	หมายความว่า	สถานที่ที่ใช้น�้ายางสด	ยางก้อน	เศษยาง	หรือยางแผ่นดิบมาแปรรูป

เป็นน�า้ยางข้น	 ยางผึ่งแห้ง	 ยางแผ่นรมควัน	 ยางแท่ง	 ยางเครพ	 ยางดิบชนิดอืน่	 ๆ	 อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ 

หลายอย่างรวมกัน	และหมายความรวมถึงสถานที่ที่ผลิตยางผสม	แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ท�ายางแผ่นดิบ

	 “ปริมาณควบคุมเนื้อยาง”	 หมายความว่า	 ปริมาณเนื้อยางทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้ผู้ท�า 

สวนยางท�าการผลิตเนื้อยางได้ตามปริมาณและระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 “ปริมาณจัดสรรเนื้อยาง”	 หมายความว่า	 ปริมาณเนื้อยางทีร่ัฐมนตรีประกาศจัดสรรให้ผู้น�ายาง

เข้าหรือผู้ส่งยางออก	 น�าเนือ้ยางเข้ามาในหรือส่งเนื้อยางออกไปนอกราชอาณาจักรได้	 ตามปริมาณและ 

ระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 “มาตรฐานยาง”	หมายความว่า	ลักษณะของยางแต่ละชนดิหรอืชั้นตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด

	 “วิธีการมัดยางและการบรรจุหีบห่อยาง”	หมายความว่า	วิธีการมัดยางและการบรรจุหีบห่อยาง

ตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 “ค้ายาง”	หมายความว่า	ซื้อ	ขาย	หรือแลกเปลี่ยนยาง	และหมายความรวมถึงซื้อยาง	ขายยาง	

ตามตราสารท่ีบุคคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อกตราสารนั้นหรอืโดยประการอ่ืน	แต่ไม่รวมถงึกรณีท่ีผูท้�าสวนยาง

ขายน�้ายางสด	ยางก้อน	เศษยาง	หรือยางแผ่นดิบ	ซึ่งเป็นผลิตผลจากสวนยางของตน

	 “ผู้อนุญาต”	หมายความว่า	อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัตินี้

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา ๕			 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี	้
และให้มีอ�านาจดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้	 ลดค่าธรรมเนียม	
ยกเว้นค่าธรรมเนียม	และก�าหนดกิจการอื่น
	 (๒)	ออกประกาศ
	 (๓)	แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
	 ทั้งนี้	เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
	 กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๖ 		 เพือ่ประโยชน์ในการผลิตยาง	 การค้ายาง	 การน�ายางเข้าและการส่งยางออก 
ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนด
	 (๑)	ต้นยางชนิดอื่นเป็นต้นยางที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๒)	ต้นยางพันธุ์ดี
	 (๓)	เขตท�าสวนยาง
	 (๔)	การแจ้งเนื้อที่สวนยาง	จ�านวนต้นยาง	และพันธุ์ของต้นยางที่ปลูกในสวนยาง	รวมทั้งปริมาณ
เนื้อยางที่ผู้ท�าสวนยางท�าได้ในแต่ละปี
	 (๕)	เขตห้ามปลูกต้นยาง
	 (๖)	วิธีการท�าสวนยางในบางท้องที่
	 (๗)	เขตควบคุมการขนย้ายยาง
	 (๘)	 ปริมาณควบคุมเนือ้ยาง	 ปริมาณจัดสรรเนื้อยาง	 ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ยาง 
ของประเทศ
	 (๙)	 การจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลีย่นยางธรรมชาติ	 รวมทัง้วิธีด�าเนินงาน	 อ�านาจหน้าที	่ และ 
การควบคุมตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติดังกล่าว
	 (๑๐)	มาตรฐานยางและวิธีการมัดยางและการบรรจุหีบห่อยางเพื่อการส่งออก
	 การประกาศตามวรรคหนึ่ง	รัฐมนตรีจะมอบอ�านาจให้อธิบดีเป็นผู้ประกาศแทนก็ได้

 มาตรา ๗ 		 เมือ่ได้มีประกาศของรัฐมนตรีก�าหนดให้ผู้ท�าสวนยางแจ้งเนื้อทีส่วนยาง	 จ�านวน
ต้นยาง	 พันธุ์ของต้นยางทีป่ลูกในสวนยาง	 และปริมาณเนื้อยางทีท่�าได้ในแต่ละปีตามมาตรา	๖	 (๔)	 แล้ว	 
ผู้ท�าสวนยางต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ได้ก�าหนดไว้ในประกาศ
	 การแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๘ 		 ในกรณีที่มีโรคระบาดเกี่ยวกับยางเกิดข้ึนในท้องทีใ่ดแล้ว	 รัฐมนตรีมีอ�านาจ
ประกาศก�าหนดเขตห้ามปลูกต้นยางตามมาตรา	๖	(๕)
	 เมือ่ได้มีประกาศก�าหนดเขตห้ามปลูกต้นยางตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกต้นยางขึ้นอีก 
ในเขตดังกล่าว
	 ในกรณท่ีีมีความจ�าเป็นต้องท�าลายต้นยางในเขตห้ามปลกูต้นยางตามวรรคหนึ่ง	ให้อธบิดมีีอ�านาจ

สั่งให้ผู้ท�าสวนยางท�าลายต้นยางที่เห็นว่าเอื้อต่อการระบาดของโรคตามวิธีการที่อธิบดีก�าหนด
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 มาตรา ๙			 เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีก�าหนดเขตท�าสวนยาง	วิธีการท�าสวนยางในท้องที่

หนึ่งท้องที่ใดตามมาตรา	๖	(๓)	หรือ	(๖)	แล้ว	ผู้ท�าสวนยางในท้องที่ดังกล่าวต้องปลูกต้นยางพันธุ์ดีที่รัฐมนตรี

ประกาศก�าหนดว่าเหมาะสมทีจ่ะปลูกในท้องทีด่ังกล่าว	 และต้องท�าสวนยางตามวิธีการทีร่ัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนด

 มาตรา ๑๐ 		 เมือ่ได้จัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติขึ้นตามประกาศของรัฐมนตรี

ตามมาตรา	 ๖	 (๙)	 แล้ว	 ผู้ค้ายางและผู้น�ายางเข้าหรือผู้ส่งยางออกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การค้ายางที่ 

ตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติก�าหนด

หมวด ๑

คณะกรรมการควบคุมยาง
  

 มาตรา ๑๑  	 ให้มีคณะกรรมการควบคมุยางคณะหนึ่ง	ประกอบด้วย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธาน

กรรมการ	อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร	อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์	เลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	

เลขาธิการส�านักงานการปฏริปูท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม	ผูอ้�านวยการส�านกังานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	 

ผู้อ�านวยการองค์การสวนยาง	 อธิบดีกรมศุลกากร	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 อธิบดีกรมการค้า 

ต่างประเทศ	 ทีป่รึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ	 กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเจ็ดคน	 ในจ�านวนนีจ้ะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันเกษตรกรทีเ่ป็นนิติบุคคลสี่คน	 

เจ้าของโรงท�ายาง	 เจ้าของโรงงานผลติภัณฑ์ยาง	 และผู้ค้ายาง	 ประเภทละหนึ่งคน	 ให้อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตรเป็นกรรมการและเลขานกุาร	และผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัยาง	กรมวชิาการเกษตร	เป็นกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๑๒ 		 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี	 กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

 มาตรา ๑๓			 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๑๒	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

	 (๑)	ตาย

	 (๒)	ลาออก

	 (๓)	รัฐมนตรีให้ออก

	 (๔)	ไม่ได้เป็นผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล	เจ้าของโรงท�ายาง	เจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์

ยาง	หรือผู้ค้ายาง

	 (๕)	เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๖)	เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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	 (๗)	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	รฐัมนตรอีาจแต่งตั้งผูอ้ื่นเป็นกรรมการแทนได้	และ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

 มาตรา ๑๔  	 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ�านวนกรรมการทัง้หมด	จึงจะเป็นองคป์ระชุม	ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัตหินา้ที่ได ้

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม	 ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๕			 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาต	

แล้วแต่กรณี	ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 (๑)		การออกประกาศตามมาตรา	๖

	 (๒)		การออกกฎกระทรวงตามมาตรา	 ๒๙	 มาตรา	 ๓๐	 มาตรา	 ๓๑	 วรรคสอง	 มาตรา	 ๓๕	 

วรรคสอง	และมาตรา	๔๒	วรรคสอง

	 (๓)		การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	๓๒

	 (๔)		การวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา	๓๔

	 (๕)		เรื่องอื่น	ๆ	ตามที่รัฐมนตรีมอบหมายหรือผู้อนุญาตร้องขอ

	 (๖)		การปฏิบัติตามสนธิสัญญา	ข้อผูกพัน	และโครงการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับยาง

 มาตรา ๑๖			 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	และให้น�าความในมาตรา	๑๔	มาใช้บังคับแก่การประชุม

ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๗  	 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่ง

เป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า	 หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบ

การพิจารณาได้
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หมวด ๒

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
  
 มาตรา ๑๘			 ผู้ใดจะน�าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งต้นยาง	ดอก	เมล็ด	หรือ
ตาของต้นยาง	หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

 มาตรา ๑๙ 		 ผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกซึง่ต้นยาง	 ดอก	 เมล็ด	 หรือตาของต้นยางหรือส่วนใด 
ส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้	ต้องน�าเข้าหรือส่งออกทางด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 มาตรา ๒๐  	 เมือ่ได้มีประกาศของรัฐมนตรีก�าหนดเขตควบคุมการขนย้ายยางตามมาตรา	 ๖	
(๗)	ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดแล้ว	ผู้ใดจะขนย้ายยางเข้าใน	ผ่าน	หรือออกจากเขตดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาต
จากผู้อนุญาต

 มาตรา ๒๑  	 ผู้ใดจะขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า	ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต	และผู้รับ
ใบอนุญาตต้องขยายพันธุ์ต้นยางจากต้นยางพันธุ์ดี

 มาตรา ๒๒			 ผู้ใดจะค้ายาง	ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

 มาตรา ๒๓			 ผู้ค้ายางจะต้องท�าบัญชกีารซือ้ยาง	บัญชีการจ�าหน่ายยางและปรมิาณยางคงเหลอื
ของทุก	ๆ	เดือน	และจัดส่งบัญชีดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
	 บัญชีการซื้อยาง	 บัญชีการจ�าหน่ายยาง	 และบัญชีปริมาณยางคงเหลือตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๒๔			 ในการค้ายางแต่ละครั้ง	 ผู้ซื้อยาง	 ผู้ขายยาง	 หรือผู้แลกเปลี่ยนยางต้องตรวจ 
ใบอนุญาตค้ายาง	 จดเลขที่ใบอนุญาตค้ายางของแต่ละฝ่าย	 และจดปริมาณยางที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกัน
ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการท�าบัญชีตามมาตรา	๒๓

 มาตรา ๒๕			 ผู้ใดจะตั้งโรงท�ายาง	ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

 มาตรา ๒๖ 		 ผู้ใดจะน�ายางเข้ามาในหรอืส่งยางออกไปนอกราชอาณาจกัรต้องได้รบัใบอนญุาต
เป็นผู้น�ายางเข้าหรือผู้ส่งยางออกจากผู้อนุญาต	 เว้นแต่เป็นการน�ายางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอก 
ราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างและมีน�้าหนักไม่เกินห้ากิโลกรัม

 มาตรา ๒๗ 		 ในการน�ายางเข้ามาในหรือส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ละครั้ง	 ผู้น�ายาง
เข้าหรือผู้ส่งยางออกจะต้องได้รับใบผ่านด่านศุลกากรจากพนักงานเจ้าหน้าที	่ และจะต้องน�ายางเข้าหรือ 
ส่งยางออกทางด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบผ่านด่านศุลกากร

 มาตรา ๒๘			 ในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร	 ผู้ส่งยางออกต้องส่งยางทีไ่ด้มาตรฐาน	
และต้องจดัให้มีการมัดและบรรจหุบีห่อยางท่ีส่งออก		ทัง้นี	้ตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดตามมาตรา	๖	(๑๐)

 มาตรา ๒๙			 ผู้ใดจะจัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางต้องได้รับใบอนุญาต 
จากผู้อนุญาต	และผู้รบัใบอนุญาตต้องใช้เครื่องมอืเครื่องใช้ส�าหรบัการวเิคราะห์หรอืการทดสอบคณุภาพยาง	
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน		ทั้งนี้	ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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	 ความในวรรคหนึง่ไม่ใช้บังคับแก่การวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางซึ ่งกระท�าโดย 

หน่วยงานของรัฐ

 มาตรา ๓๐			 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา	๑๘	มาตรา	๒๐	มาตรา	๒๑	

มาตรา	๒๒	มาตรา	๒๕	มาตรา	๒๖	และมาตรา	๒๙	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวง

	 ในการออกใบอนุญาต	ผู้อนุญาตจะก�าหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนญุาตให้ผูข้อรบัใบอนญุาตต้องปฏบัิติ

ด้วยก็ได้

 มาตรา ๓๑ 	 ใบอนุญาตตามมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	มาตรา	๒๕	มาตรา	๒๖	และมาตรา	๒๙	

มีอายุหนึง่ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต	 ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยืน่ค�าขอก่อน 

ใบอนุญาตส้ินอายุ	เม่ือได้ย่ืนค�าขอดงักล่าวแล้วจะประกอบกจิการต่อไปกไ็ด้จนกว่าผูอ้นญุาตจะสั่งไม่อนญุาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๒ 		 เม่ือปรากฏว่าผู้รบัใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏบัิตติามพระราชบัญญตันิี้	หรอืกฎกระทรวง	

หรือประกาศ	หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต	หรือเมื่อมีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่า	ผู้รับใบอนุญาตได้กระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัตน้ีิ	ผู้อนุญาตโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจสั่งพกัใช้ใบอนญุาตได้โดยมกี�าหนด

คร้ังละไม่เกนิเก้าสิบวนั	หรอืจะส่ังเพกิถอนใบอนุญาตกไ็ด้		ทัง้นี	้แล้วแต่ความร้ายแรงของการกระท�าความผดิ	

และในกรณท่ีีมีการฟ้องผู้รบัใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้	ผูอ้นญุาตจะสั่งพกั

ใช้ใบอนุญาตไว้รอค�าพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได้

	 ผู้รบัใบอนุญาตซึ่งถกูส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกจิการตามใบอนญุาตนั้น	และในระหว่าง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้

	 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น

ก�าหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๓๓ 		 ค�าสัง่พักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ	 ถ้าไม่สามารถส่งค�าสัง่ให้ผู้รับใบอนุญาตได้	 หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว 

ให้ปิดค�าสัง่ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย	 ณ	 สถานทีท่ี่ระบุไว้ในใบอนุญาต	 หรือทีเ่คหสถานของผู้รับใบอนุญาต	

และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้ทราบค�าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค�าสั่ง

 มาตรา ๓๔  	 ในกรณทีี่ผู้อนญุาตไม่ออกใบอนุญาต	 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาต	 หรือ

มีค�าสัง่พักใช้ใบอนุญาต	 หรือค�าสัง่เพิกถอนใบอนุญาต	 ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ 

ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	 มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันท่ีได้ทราบถงึการไม่ออกใบอนุญาต	หรอืการไม่อนญุาตให้ต่ออายุใบอนญุาตหรอืการพกัใช้ใบอนญุาต	

หรือการเพิกถอนใบอนุญาต	แล้วแต่กรณี

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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	 ในกรณีทีผู่้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 เมือ่ได้ยืน่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง

แล้ว	ผู้อุทธรณ์จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่ารัฐมนตรีจะวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ต่ออายุใบอนุญาต

หมวด ๓

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
  

 มาตรา ๓๕			 ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	มาตรา	๒๕	มาตรา	๒๖	และ

มาตรา	๒๙	สูญหายหรือถูกท�าลายในสาระส�าคัญ	ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย	หรือถูกท�าลายดังกล่าว

	 การขอรบัใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาต	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ

เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๖ 		 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	มาตรา	๒๕	มาตรา	๒๖	และมาตรา	

๒๙	ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต	แล้วแต่กรณี	ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย	ณ	สถานที่ที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนญุาต	ในกรณีท่ีมีสถานท่ีระบุไว้มากกว่าหนึ่งแห่ง	ให้แสดงภาพถ่ายของใบอนญุาต

หรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในสถานที่ดังกล่าวทุกแห่ง

 มาตรา ๓๗ 		 ในกรณีทีผู่้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตายและใบอนุญาต 

ยังไม่สิ้นอายุ	 ถ้าทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบ

กจิการน้ันต่อไป	กใ็ห้ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าใบอนญุาตจะสิน้อาย	ุแต่ต้องแจ้งให้ผูอ้นญุาตทราบภายใน 

หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย

 มาตรา ๓๘ 		 ในกรณีทีผู่้รับใบอนุญาตโอนกิจการให้บุคคลอื่น	 และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอาย ุ

ผู้รับโอนต้องยืน่ค�าขอรับใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับโอน	และให้ประกอบกิจการ

นั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตใหม่

 มาตรา ๓๙  	 ผู้รบัใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายสถานท่ีประกอบกจิการของตนต้องแจ้งการย้าย

สถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้าย

 มาตรา ๔๐			 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการทีไ่ด้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี	้ ต้องแจ้ง 

การเลกิกจิการเป็นหนงัสอืต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัเลกิกจิการและให้ถอืว่าใบอนญุาต

สิ้นอายุตั้งแต่วันเลิกกิจการตามที่แจ้งไว้นั้น
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หมวด ๔

พนักงานเจ้าหน้าที่

 มาตรา ๔๑  	 ในการปฏิบัติหน้าที่	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจดังนี้

	 (๑)		 เข้าไปในสวนยางหรือแปลงเพาะพันธุต้์นยางในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก 

เพื่อตรวจสอบเนือ้ทีส่วนยาง	 จ�านวนต้นยาง	 พันธุ์ต้นยาง	 วิธีการท�าสวนยาง	 และเข้าไปในร้านค้ายาง 

สถานที่เก็บยาง	โรงท�ายาง	โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง	สถานที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพยาง	

ในระหว่างเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบใบอนุญาต	ปริมาณและคุณภาพของยาง	เครื่องมือเครื่องใช้	และวิธีการ

ในการผลิตยาง	การวเิคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพยาง	จ�านวนและประวตัขิองลกูจ้างของผูร้บัใบอนญุาต	

ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)	 น�าต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึง่ของต้นยางหรือยางในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อ

การตรวจสอบหรือวิเคราะห์

	 (๓)	 เข้าไปในสถานทีห่รือยานพาหนะใด	 ๆ	 ในกรณีทีม่ ีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�า 

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเพ่ือตรวจสอบพันธุต้์นยางและยาง	และยึดหรอือายัดต้นยางหรอืส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ของต้นยาง	 ยาง	 ภาชนะบรรจุยาง	 เครื่องมือเครื่องใช้	 และเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวข้องกับการ 

กระท�าความผิดได้

	 (๔)	 ในกรณีมีความจ�าเป็นทีจ่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ท�าสวนยางหรือธุรกิจการยาง	 ให้มี

หนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ท�าสวนยางหรือผู้รับใบอนุญาต	 หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวมา

ให้ถ้อยค�าหรือค�าชี้แจงเกี่ยวกับการท�าสวนยางหรือกิจการทีไ่ด้รับอนุญาตหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ

	 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามวรรคหนึง่	 ให้ผู้ท�าสวนยางหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวย

ความสะดวกตามสมควร

 มาตรา ๔๒  	 ในการปฏบัิติหน้าท่ีให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีแสดงบตัรประจ�าตวัต่อผูท้�าสวนยางหรอื

ผู้รับใบอนุญาต	หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๔๓			 ต้นยาง	 หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาง	 ยาง	 ภาชนะบรรจุยาง	 เครื ่องมือ 

เครื่องใช้	หรอืเอกสารหลักฐานท่ีได้ยดึหรอือายัดไว้ตามมาตรา	๔๑	(๓)	ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง	

หรือพนักงานอัยการสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี	 หรือศาลโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดไม่ให้ริบ	 และผู้เป็นเจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีย่ึดหรืออายัด	 หรือวันทีท่ราบค�าสั่งเด็ดขาด 

ไม่ฟ้องคดี	หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด	แล้วแต่กรณี	ให้ตกเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 มาตรา ๔๔ 		 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี	้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๔๕  	 ผู้ท�าสวนยางผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๗	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท

 มาตรา ๔๖			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๘	วรรคสอง	ต้องระวางโทษปรับเป็นรายต้นยาง	ต้นละไม่เกิน

หนึ่งร้อยบาท	และต้นยางที่ปลูกโดยการฝ่าฝืนนั้นให้ท�าลายเสีย

	 ผู้ใดไม่ท�าลายต้นยางท่ีปลูกโดยการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งหรอืไม่ท�าลายต้นยางตามค�าสัง่ของอธบิดี

ตามมาตรา	๘	วรรคสาม	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจท�าลายต้นยางดังกล่าวได้	 โดยผู้ฝ่าฝืนต้องเป็นผู้เสีย 

ค่าใช้จ่าย

 มาตรา ๔๗ 		 ผู้ท�าสวนยางในท้องทีท่ี่ได้มีประกาศของรัฐมนตรีก�าหนดเขตท�าสวนยาง	 วิธีการ

ท�าสวนยางตามมาตรา	๖	(๓)	หรือ	(๖)	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๙	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท	

และถ้าต้นยางที่ปลูกนั้นไม่ใช่ต้นยางพันธุ์ดีที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดว่าเหมาะสมที่จะปลูกในท้องที่ดังกล่าว

ให้ท�าลายเสีย

	 ถ้าผู้ท�าสวนยางไม่ท�าลายต้นยางท่ีไม่ใช่ต้นยางพนัธุด์ตีามวรรคหนึ่ง	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจ

ท�าลายต้นยางดังกล่าวได้โดยผู้ท�าสวนยางต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

 มาตรา ๔๘			 ผู้ค้ายางและผู้น�ายางเข้าหรอืผูส่้งยางออกผูใ้ดไม่ปฏบัิตติามมาตรา	๑๐	ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๔๙ 		 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๑๘	มาตรา	๒๐	หรือมาตรา	๒๕	ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๐			 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	หรือมาตรา	๒๙	วรรคหนึ่ง	ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๕๑			 ผู้ค้ายางผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๓	หรือมาตรา	๒๔	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

ห้าพันบาท

 มาตรา ๕๒			 ผ ู้ ใดน�ายางเข ้ามาในหรือส ่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได ้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้น�ายางเข้าหรอืผู้ส่งยางออกตามมาตรา	๒๖	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี	หรอืปรบัไม่เกนิ 

หกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๓			 ผู้รบัใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในใบอนญุาตต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา ๕๔ 		 ผู้ส่งยางออกผู้ใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา	๒๘	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสองปี	หรอื

ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มาตรา ๕๕ 		 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๓๕	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๓๖	 มาตรา	 ๓๗	 มาตรา	 ๓๘	

มาตรา	๓๙	หรือมาตรา	๔๐	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 มาตรา ๕๖ 		 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�าหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ ่งใดตามค�าสั ่งของ 

คณะกรรมการทีส่ัง่ตามมาตรา	 ๑๗	 หรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๔๑	 

วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินสามพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๗			 เมื่อมีการลงโทษตามมาตรา	๔๙	มาตรา	๕๐	มาตรา	๕๒	หรือมาตรา	๕๔	 ให้

ริบต้นยาง	 หรือส่วนใดส่วนหนึง่ของต้นยาง	 ยาง	 เครื่องมือเครื่องใช้	 รวมทัง้ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาง 

ทีเ่กี่ยวเนือ่งกับความผิดในคดี	 และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการท�าลายเสียหรือจัดการอย่างอื่น

ตามที่เห็นสมควร

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๕๘ 		 ผู้ใดประกอบกิจการเป็นผู้ค้ายาง	เจ้าของโรงรีดยาง	เจ้าของโรงรมยาง	หรือผู้ส่ง

ยางออกโดยได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 อยู่แล้วก่อนหรือในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตค้ายาง	ใบอนุญาต

จัดตั้งโรงท�ายาง	 ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออก	แล้วแต่กรณี	ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั	เม่ือได้ย่ืนค�าขอรบัใบอนญุาตแล้วให้ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าจะ

ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากผู้อนุญาต	แต่ถ้าไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป	ให้ประกอบกิจการได้ต่อไป

จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ

 มาตรา ๕๙ 		 ผู้ใดประกอบกิจการขยายพันธุ ์ต้นยางเพื ่อการค้า	 หรือประกอบกิจการท�า 

น�้ายางข้น	ยางผึ่งแห้ง	 ยางแท่ง	หรือยางดิบชนิดอื่น	ๆ	หรือประกอบกิจการเป็นผู้น�ายางเข้า	หรือประกอบ

กิจการเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพยางอยู่แล้วก่อนหรือในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ	 ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป	 ต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า	 หรือ 

ใบอนุญาตจัดตั้งโรงท�ายาง	 หรือใบอนุญาตเป็นผู้น�ายางเข้า	 หรือใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือ 

การทดสอบคุณภาพยาง	ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	เมื่อได้

ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากผู้อนุญาต

 มาตรา ๖๐ 		 ในกรณีท่ีผู้ขอรบัใบอนุญาตตามมาตรา	๕๘	และมาตรา	๕๙	ได้รบัแจ้งการไม่ออก

ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต	ให้น�าความในมาตรา	๓๔	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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 มาตรา ๖๑			 บรรดากฎกระทรวง	 ประกาศ	 หรือค�าสัง่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี	้ 	 ทั้งนี้	 จนกว่า 

จะมีกฎกระทรวง	ประกาศ	หรือค�าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

						ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

																ชวน		หลีกภัย

																นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

	 (๑)		ใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งต้นยาง	ดอก	เมล็ด	หรือตา

	 	 ของต้นยาง	หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาง

	 	 ที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 (๒)		ใบอนุญาตส่งออกซึ่งต้นยาง	ดอก	เมล็ด	หรือตา

	 	 ของต้นยาง	หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาง

	 	 ที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 (๓)		ใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 (๔)		ใบอนุญาตค้ายาง	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 (๕)		ใบอนุญาตตั้งโรงท�ายาง	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 (๖)		ใบอนุญาตเป็นผู้น�ายางเข้ามาในราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 (๗)		ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 (๘)		ใบผ่านด่านศุลกากร	(เก็บตามน�้าหนักของยาง

	 	 ที่น�าเข้าหรือส่งออก)																																										กิโลกรัมละ	 ๐.๕๐	 บาท

	 (๙)		ใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการ

	 	 ทดสอบคุณภาพยาง	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 (๑๐)	ใบอนุญาตน�ายางเข้าใน	ผ่าน	หรือออกจาก

	 	 เขตควบคุมการขนย้ายยาง	 ฉบับละ	 ๕๐๐	 บาท

	 (๑๑)	ใบแทนใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๒๐๐	 บาท

	 (๑๒)	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

	 	 ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมยาง	

พุทธศักราช	๒๔๘๑	ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมานานแล้ว	บทบัญญัติต่าง	ๆ	ไม่เหมาะสมกับสภาพ

และความต้องการในด้านการผลิต	การค้า	การส่งออก	การน�าเข้า	การคดัและจดัชั้นยาง	การควบคมุมาตรฐาน

และการบรรจุหีบห่อยาง	 และเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อผูกพันทีป่ระเทศไทยมีอยู่ในฐานะสมาชิกของ

องค์การยางธรรมชาติระหว่างประเทศ	 ข้อผูกพันตามสนธิสัญญารักษาเสถียรภาพของราคายางธรรมชาติ	

โครงการจัดตั้งตลาดร่วมของยางธรรมชาติของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ	 โครงการควบคุมและ 

ร่วมมือเรื่องมาตรฐานและการค้ายางขององค์การยางธรรมชาติระหว่างประเทศ	 และสนธิสัญญาว่าด้วย 

ความร่วมมือเรื่องยางธรรมชาติแห่งสหประชาชาติ	 สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางเสียใหม่

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้		
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พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช

พ.ศ. ๒๕๔๒
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช

	 พระราชบัญญัตน้ีิมีบทบัญญัตบิางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล	ซ่ึงมาตรา	๒๙	

ประกอบกบัมาตรา	๔๘	และมาตรา	๕๐	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	บัญญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยั

อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ 		 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	๒๕๔๒”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “พืช”	หมายความว่า	สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ด	และสาหร่าย	แต่ไม่

รวมถึงจุลชีพอื่น

	 “พันธุ์พืช”	หมายความว่า	กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์	เหมือนหรือ

คล้ายคลึงกัน	 มีคุณสมบัติเฉพาะตัวทีส่ม�า่เสมอ	คงตัว	 และแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน	 และให้

หมายความรวมถึงต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น

	 “พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น”	หมายความว่า	พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายใน

ราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่	 ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๖/ตอนที่	๑๑๘	ก/หน้า	๑๕/๒๘	พฤศิกายน	๒๕๔๒
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	 “พันธุ์พืชป่า”	หมายความว่า	พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังมิได้

น�ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

	 “พันธุ์พืชพื้นเมอืงทั่วไป”	 หมายความว่า	 พันธุ์พืชทีก่�าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ 

ซ่ึงได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	และให้หมายความรวมถึงพนัธุพ์ชืที่ไม่ใช่พนัธุพ์ชืใหม่	พนัธุพ์ชืพื้นเมอืง

เฉพาะถิ่น	หรือพันธุ์พืชป่า

	 “สารพันธุกรรม”	 หมายความว่า	 สารเคมีทีท่ �าหน้าทีก่�าหนดลักษณะเฉพาะของสิ ่งมีชีวิต 

โดยสามารถเป็นต้นแบบในการจ�าลองตนเองและถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้

	 “การตัดต่อสารพันธุกรรม”	 หมายความว่า	 กระบวนการในการน�าสารพันธุกรรมทีม่ีต้นก�าเนิด

จากสิ่งที่มีชีวิตทั้งที่เป็นสารพันธุกรรมธรรมชาติ	สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ	หรือสารพันธุกรรม 

ท่ีสังเคราะห์ขึ้น	ถ่ายเข้าไปรวมหรอืร่วมอย่างถาวรกบัสารพนัธกุรรมเดมิของพชืท�าให้มลีกัษณะท่ีไม่เคยปรากฏ

มาก่อนตามธรรมชาติ

	 “สภาพทางพันธุกรรม”	 หมายความว่า	 องค์ประกอบโดยรวมของข้อมูลพันธุกรรมทีก่�าหนด 

การแสดงออกซึ่งลักษณะต่าง	ๆ	ของสิ่งมีชีวิตร่วมกับสภาพแวดล้อม

	 “ส่วนขยายพันธุ์”	 หมายความว่า	พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่สามารถท�าให้เกิดพืชต้นใหม่

ได้โดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม

	 “นักปรบัปรุงพนัธุพื์ช”	หมายความว่า	ผู้ซ่ึงท�าการปรบัปรงุพนัธุ	์หรอืพฒันาพนัธุจ์นได้พนัธุพ์ชืใหม่

	 “ชุมชน”	หมายความว่า	 กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมา

โดยต่อเนื่อง	และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

	 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”	หมายความว่า	 ผู้ซ่ึงรฐัมนตรปีระกาศแต่งตั้งให้ปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตนิี้ 

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔ 		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และให้มีอ�านาจแต่งตั ้งพนักงานเจ้าหน้าที	่ กับออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้	และก�าหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้



73พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

  

 มาตรา ๕ 		 ให้มีคณะกรรมการคุ ้มครองพันธุ ์พืช	 ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 อธิบดีกรมการค้าภายใน	

อธบิดกีรมทรัพย์สนิทางปัญญา	อธบิดีกรมประมง	อธบิดกีรมป่าไม้	อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร	ผูอ้�านวยการ 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย	 ผู้อ�านวยการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสิบสองคน	 ในจ�านวนนี ้

จะต้องแต่งตั้งจากเกษตรกรหกคน	นักวชิาการด้านปรบัปรงุพนัธุพ์ชืจากสถาบันการศกึษาหนึง่คน	นกัวชิาการ 

ด้านอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตจิากสถาบันการศกึษาหนึง่คน	ผูแ้ทนองค์การพฒันาเอกชนท่ีไม่แสวงหาก�าไร

ทีม่ีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร	 และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสองคน	 ผู้แทนสมาคมทีม่ีวัตถุประสงค์

เกีย่วกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช	 หรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชสองคนเป็นกรรมการและอธิบด ี

กรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกร	ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์	พัฒนา	หรือ

ใช้ประโยชน์จากพนัธุพ์ชื	โดยให้คดัเลือกจากการเสนอชือ่ของกลุม่	ชมรม	สมาคม	กลุม่เกษตรกร	หรอืสหกรณ์

การเกษตรของทุกภูมิภาคโดยต้องมีกรรมการจากภูมิภาคละอย่างน้อยหนึ่งคน

	 กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุจากองค์การพฒันาเอกชน		ท่ีไม่แสวงหาก�าไรท่ีมีกจิกรรมเกีย่วกบัการเกษตร

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึง่	 ให้คัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองค์การพัฒนาเอกชน 

ดังกล่าว

	 การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๖  	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		พิจารณา	วินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งของอธิบดีตามมาตรา	๒๕	และมาตรา	๒๖

	 (๓)		ให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์พืช

พื้นเมืองเฉพาะถิ่น	พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	และพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว

	 (๕)		วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

	 (๖)		ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บ�าเหน็จพิเศษแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

ซึ่งปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด

	 (๗)		ก�าหนดหน ่วยงานหรือสถาบนัให ้ม ีอ�านาจหน ้าท ีต่รวจสอบประเม ินผลกระทบ 

ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

	 (๘)		ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
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 มาตรา ๗ 		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสองปี

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

 มาตรา ๘ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	 ๗	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

พ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๕)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดทีก่ระท�า 

โดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 ในกรณีทีก่รรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งบุคคล 

ซึ่งได้รบัการคดัเลือกตามมาตรา	๕	เป็นกรรมการแทน	เว้นแต่วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ

เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้	 และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระ 

ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

 มาตรา ๙			 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้กรรมการซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท�าหน้าที่แทน

	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 ในกรณีทีก่รรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใดห้ามมิให้กรรมการผูน้ั้น

เข้าร่วมประชุม

 มาตรา ๑๐ 		 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี ้	 คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั ้ง 

คณะอนุกรรมการ	เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

	 คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ให้น�ามาตรา	๙	มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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หมวด ๒
พันธุ์พืช

  

 มาตรา ๑๑ 		 พันธุ์พืชตามพระราชบัญญัตินี้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

	 (๑)		มคีวามสม�่าเสมอของลกัษณะประจ�าพนัธุท์างด้านสณัฐานวทิยา	สรรีวทิยา	หรอืคณุสมบัตอิื่น

ที่เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จ�าเพาะต่อพันธุ์พืชนั้น

	 (๒)		มีความคงตัวของลักษณะประจ�าพันธุ ์ที ่สามารถแสดงลักษณะประจ�าพันธุ ์ได้ในทุกครั้ง 

ของการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชนั้น	เมื่อขยายพันธุ์ด้วยวิธีทั่วไปส�าหรับพืชนั้น

	 (๓)		มีลักษณะประจ�าพันธุ ์แตกต่างจากพันธุ ์อืน่อย่างเด่นชัด	 ทางสัณฐานวิทยา	 สรีรวิทยา	 

หรือมีคุณสมบัติอย่างหนึง่อย่างใด	 ซึ่งเป็นผลเนือ่งจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมทีแ่ตกต่าง 

จากพันธุ์พืชอื่น

	 ลักษณะของพันธุ์พืชตาม	(๑)	ไม่ใช้บังคับกับพันธุ์พืชป่า

หมวด ๓
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

  

 มาตรา ๑๒ 		 พนัธุพ์ชืที่จะขอจดทะเบียนพนัธุพ์ชืใหม่ตามพระราชบัญญตันิี้	ต้องมอีงค์ประกอบ

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เป็นพันธุ์พืชทีไ่ม่มีการน�าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ�าหน่าย 

ด้วยประการใด	ท้ังในหรอืนอกราชอาณาจักรโดยนกัปรบัปรงุพนัธุ	์หรอืด้วยความยินยอมของนกัปรบัปรงุพนัธุ์

เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน

	 (๒)		มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอืน่ทีป่รากฏอยู่ในวันยืน่ขอจดทะเบียน	 โดยความแตกต่างนัน้

เกี่ยวข้องกบัลักษณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลกู	การบรโิภค	เภสชักรรม	การผลติ	หรอืการแปรรปู	และ

ให้หมายความรวมถึงมีความแตกต่างจากพันธุ์พืช	ดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 (ก)	 พันธุ์พืชทีไ่ด้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว	 ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวัน

ยื่นขอจดทะเบียน

	 	 (ข)	 พันธุ์พืชทีม่ีการยืน่ขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ว	 และได้รับการจดทะเบียน 

ในเวลาต่อมา

 มาตรา ๑๓			 พันธุ์พืชใหม่ทีม่ีผลกระทบอย่างรุนแรงในทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม	

สุขภาพ	หรือสวัสดิภาพของประชาชน	ห้ามมิให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
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	 พันธุ ์พืชใหม่ที ่ได ้จากการตัดต ่อสารพันธุกรรม	 จะจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ได ้ต ่อเมื ่อ 

ผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ	 หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

จากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานหรือสถาบันอืน่ทีค่ณะกรรมการก�าหนด	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๔ 		 ให ้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	 มีอ�านาจประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดพืชชนิดใดให้เป็นพันธุ ์พืชใหม่ทีจ่ะได้รับการคุ ้มครองและพืชชนิดใด 

ที่มีความส�าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ

 มาตรา ๑๕			 ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่	 ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ ์พืชและมีคุณสมบัต ิ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย	หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

	 (๒)		มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทย	หรือนิติบุคคลที่มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่

ในประเทศไทย	ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้

	 (๓)		มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

	 (๔)		มีภูมิล�าเนา	 หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศไทย 

หรือประเทศทีเ่ป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ ้มครองพันธุ ์พืช 

ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

 มาตรา ๑๖			 สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งลูกจ้าง 

หรือผู้รับจ้างได้กระท�าขึ้นโดยการท�างานตามสัญญาจ้าง	 หรือโดยสัญญาจ้างทีม่ีวัตถุประสงค์ให้ท�าการ

ปรบัปรงุพันธุพ์ชืใหม่	ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรอืผูว่้าจ้าง	แล้วแต่กรณี	เว้นแต่สญัญาจ้างระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้	 ในการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างต้องมีคุณสมบัติตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 

ของมาตรา	๑๕	ด้วย

	 สิทธขิอรบัความคุ้มครองพนัธุพ์ชืใหม่ส�าหรบัการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืซึง่เจ้าหน้าท่ีของรฐัได้กระท�าการ

ตามหน้าที่ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

	 ถ้านายจ้าง	 ผู้ว่าจ้าง	 หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าทีข่องรัฐได้รับผลประโยชน ์

จากการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่	 ให้ลูกจ้าง	 ผู้รับจ้าง	 หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้นได้รับบ�าเหน็จพิเศษนอกเหนือ

จากค่าจ้างหรือเงินเดือนตามปกติ	แล้วแต่กรณี

	 การได้รบับ�าเหน็จพเิศษตามวรรคสาม	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีคณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๑๗  	 ถ้ามีบุคคลหลายคนท�าการปรับปรุงพันธุ์	 หรือท�าการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน	

บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน

	 ในกรณีทีน่ักปรับปรุงพันธุ ์พืชร่วมรายใดไม่ยอมร่วมขอจดทะเบียนหรือติดต่อไม่ได้	 หรือ 

ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา	 ๑๕	 นกัปรับปรุงพันธุ ์พืชร่วมรายอืน่จะขอจดทะเบียนส�าหรับพันธุ ์พืชใหม่ 

ที่ได้ท�าร่วมกันนั้นในนามของตนเองก็ได้
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	 นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอจดทะเบียน	จะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้
ก่อนมีการออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 เมื่อได้รับค�าขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ร่วมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม่	 ในการนี	้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
แจ้งก�าหนดวันตรวจสอบและส่งส�าเนาค�าขอไปยังผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียนด้วย
	 ในการตรวจสอบตามวรรคสาม	 พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะเรียกผู ้ขอจดทะเบียนและผู ้ร ่วม 
ขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยค�า	 ชี้แจง	 หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้	 เมื่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการตรวจสอบแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี	เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว	ให้แจ้งค�าวินิจฉัย
ไปยังผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน

 มาตรา  ๑๘ 	 ในกรณีทีน่ักปรับปรุงพันธุ์พืชหลายรายต่างท�าการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพัฒนา
พันธ์ุพืชใหม่ท่ีเป็นพนัธุพ์ชืเดียวกนัโดยมิได้ร่วมกนั	ให้ผูซ้ึ่งย่ืนค�าขอจดทะเบียนพนัธุพ์ชืใหม่ไว้ก่อนเป็นผูม้สีทิธิ
ดีกว่า
	 ถ้าการขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม่ตามวรรคหนึง่ได้กระท�าในวนัเดยีวกนั	ให้ผูย่ื้นค�าขอตกลงกนัว่า
จะให้ผู้ใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน	 ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีก�าหนด	 ให้คู่กรณีน�าคดี 
ไปสู่ศาลภายในก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิน้ระยะเวลาทีอ่ธิบดีก�าหนด	 ถ้าไม่น�าคดีไปสู่ศาลภายในก�าหนด
เวลาดังกล่าว	ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

 มาตรา ๑๙ 		 การขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่�าหนด 
ในกฎกระทรวง
	 ค�าขอจดทะเบียนต้องมีรายการดังต่อไปนี้
	 (๑)	ชื่อพันธุ์พืชใหม่	และรายละเอียดที่เป็นลักษณะส�าคัญของพันธุ์พืชใหม่
	 (๒)	ชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธุ์	หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
	 (๓)	รายละเอยีดแสดงท่ีมาของพนัธุพ์ชืใหม่	หรอืสารพนัธกุรรมท่ีใช้ในการปรบัปรงุพนัธุห์รอืพฒันา
พันธุ์พืชใหม่	 ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช	 โดยต้องมีรายละเอียดที่ท�าให้สามารถเข้าใจกรรมวิธี 
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
	 (๔)	 ค�ารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ทีข่อจดทะเบียนและสารพันธุกรรม 
ทีใ่ช้ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ตาม	 (๓)	 ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ท�าการตรวจสอบ 
ตามเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนด
	 (๕)	 ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีทีก่ารใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทัว่ไป	 หรือพันธุ์พืชป่า	 หรือ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์ส�าหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า
	 (๖)	รายการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา ๒๐ 		 ผู้ซึ ่งได้ยืน่ค�าขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ไว้นอกราชอาณาจักร	 ถ้ายืน่ค�าขอ 
จดทะเบยีนพันธุ ์พืชใหม ่น ัน้ในราชอาณาจักรภายในหนึ ง่ป ีนับแต ่วันท ีไ่ด ้ย ืน่ค�าขอจดทะเบียน 
นอกราชอาณาจักรเป ็นครั ้งแรก	 ผ ู้น ัน้จะขอให้ระบุว ่าวันที ่ได ้ยื ่นค�าขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ 
นอกราชอาณาจักรเป็นครั ้งแรกเป็นวันที ่ได้ยืน่ค�าขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ในราชอาณาจักรก็ได ้
หากประเทศท่ีขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรกและผู้ขอจดทะเบียนมสีญัชาตขิองประเทศที่ให้สทิธทิ�านองเดยีวกนั 

แก่บุคคลสัญชาติไทย
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	 พนักงานเจ้าหน้าทีอ่าจสั่งให้ผู้ยืน่ค�าขอตามวรรคหนึ่งส่งส�าเนาค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม ่

ทีไ่ด้ยืน่ไว้ในต่างประเทศพร้อมค�าแปลเป็นภาษาไทย	 หรือหลักฐานอืน่ภายในเวลาทีก่�าหนด	 ซึ่งจะต้อง 

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

 มาตรา ๒๑			 ในการพิจารณาค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�าการ 

ตรวจสอบดังนี้

	 (๑)		ตรวจสอบค�าขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามมาตรา	๑๙

	 (๒)		ตรวจสอบว่ามีลักษณะเป็นพันธุ ์พืชตามมาตรา	 ๑๑	 เป็นพันธุ ์พืชใหม่ทีม่ีคุณสมบัต ิ

ตามมาตรา	 ๑๒	 ไม่ต ้องห้ามมใิห้จดทะเบยีนตามมาตรา	 ๑๓	 วรรคหนึง่	 และผ่านการประเมนิ 

ตามมาตรา	๑๓	วรรคสอง

	 ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพันธุ์พืชนั้น	 ให้ผู ้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ช�าระค่าใช้จ่าย 

เท่าจ�านวนที่จ่ายจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที	่ 

ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ช�าระภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	ให้ถือว่าละทิ้งค�าขอจดทะเบียน

 มาตรา ๒๒  	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามมาตรา	๒๑	แล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ท�ารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี

	 เมื ่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า 

ค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา	๑๙	 ให้อธิบดีมีค�าสั่งให้ประกาศโฆษณาค�าขอจดทะเบียน 

ดงักล่าวภายในสามสบิวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัรายงาน		โดยให้ผูข้อจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการประกาศ

โฆษณาตามจ�านวนที่จ่ายจริง	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๓			 ผ ู้ ใดเห็นว ่าตนมีส ิทธิในพันธุ ์พืชใหม่ดีกว ่าผู ้ขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ 

หรือเห็นว่าค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ใดไม่ชอบด้วยมาตรา	๑๒	 มาตรา	 ๑๓	 มาตรา	 ๑๕	 มาตรา	 ๑๖	 

หรือมาตรา	 ๒๐	 ผู้นัน้จะยืน่ค�าคัดค้านก็ได้	 โดยให้ยืน่ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภ่ายในเก้าสิบวันนับแต ่

วันเริ่มประกาศโฆษณาตามมาตรา	๒๒

	 เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้รบัค�าคดัค้านตามวรรคหนึง่	ให้ส่งส�าเนาค�าคดัค้านไปยังผูข้อจดทะเบยีน

พันธุ์พืชใหม่	 ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ยืน่ค�าโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับส�าเนาค�าคัดค้าน	

ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ยืน่ค�าโต้แย้งภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ให้ถือว่าละทิง้ค�าขอจดทะเบียน

พันธุ์พืชใหม่นั้น

	 ค�าคัดค้านและค�าโต้แย้งให้ยื่นพร้อมหลักฐานประกอบ

 มาตรา ๒๔  	 ในการพิจารณาค�าคัดค้านและค�าโต้แย้ง	 ผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งจะน�าพยาน 

หลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได้		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

	 ให้อธิบดีวินิจฉัยค�าคัดค้านและค�าโต้แย้งตามวรรคหนึ่งให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 

ได้รับค�าคัดค้านหรือค�าโต้แย้ง
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 มาตรา ๒๕ 		 ในกรณีทีอ่ธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู ้คัดค้านเป็นผู ้มีสิทธิในพันธุ ์พืชใหม่ดีกว่าผู ้ขอ 

จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ให้อธิบดีสัง่ยกค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิ

อุทธรณ์ค�าสั่งของอธิบดีต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งของอธิบดี

	 ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนพนัธุพื์ชใหม่มิได้อทุธรณ์ค�าสั่งของอธบิด	ีหรอืได้อทุธรณ์แต่คณะกรรมการ

ได้วินิจฉัยยืนตามค�าสั่งของอธิบดี	ถ้าผู้คัดค้านได้ยื่นค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งค�าสัง่ของอธิบดีหรือค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ	 แล้วแต่กรณี	 ให้ถือว่าผู้คัดค้าน 

ได้ยืน่ค�าขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันทีผู่้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ยืน่ค�าขอจดทะเบียน	และให้ถือว่า 

การประกาศโฆษณาค�าขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ของผู ้ยืน่ค�าขอเดิมเป็นการประกาศโฆษณาค�าขอ 

จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของผู้คัดค้านด้วย

 มาตรา ๒๖ 		 ในกรณีทีอ่ธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้อธิบด ี

สั่งยกค�าคัดค้านนั้น

	 ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสัง่ของอธิบดีต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

ค�าสั่งของอธิบดี

	 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าอุทธรณ์

 มาตรา ๒๗  	 เมือ่คณะกรรมการได้วินิจฉัยตามมาตรา	 ๒๕	 หรือมาตรา	 ๒๖	 แล้ว	 ถ้าผู้ขอ 

จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือผู้คัดค้าน	 แล้วแต่กรณี	 ไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ	 ให้มสีิทธ ิ

น�าคดไีปสู่ศาลได้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งค�าวนิจิฉยั	ถ้าไม่ด�าเนนิคดภีายในก�าหนดเวลาดงักล่าว	

ให้ถือว่าค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด

	 ในกรณีท่ีศาลได้มีค�าส่ังหรอืค�าพพิากษาถึงท่ีสดุให้ผูค้ดัค้านเป็นผูม้สีทิธใินพนัธุพ์ชืใหม่	ให้น�าความ

ในมาตรา	๒๕	วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๘ 		 ถ้าปรากฏว่าค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชอบด้วยมาตรา	๑๒	 มาตรา	 ๑๓	

มาตรา	 ๑๕	 มาตรา	 ๑๖	 มาตรา	 ๑๙	 หรือมาตรา	 ๒๐	 ให้อธิบดีสั่งยกค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 และ

ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่จ้งค�าสัง่ไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่รวมทัง้ผู้คัดค้าน	 ในกรณีทีม่ีการคัดค้าน 

ตามมาตรา	๒๓

	 ถ ้าการยกค�าขอจดทะเบ ียนพันธุ ์พืชใหม ่ได ้กระท�าภายหลังจากการประกาศโฆษณา 

ตามมาตรา	 ๒๒	 ให้ประกาศโฆษณาค�าสัง่ยกค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 โดยให้น�าความในมาตรา	 ๒๒ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๙ 		 เมือ่อธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละ

กระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	ให้อธิบดี

มีค�าสั่งให้รับจดทะเบียน

	 ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ช�าระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียน

พันธ์ุพืชใหม่ภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รบัแจ้ง	ถ้าผูข้อจดทะเบียนพนัธุพ์ชืใหม่ไม่ช�าระค่าธรรมเนยีมภายใน

เวลาที่ก�าหนด	ให้ถือว่าละทิ้งค�าขอ
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	 เมือ่ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ช�าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

จดทะเบียนพันธ์ุพชืใหม่และออกหนงัสอืส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพนัธุพ์ชืใหม่ให้แก่ผูข้อจดทะเบียนภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับช�าระค่าธรรมเนียม

	 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๐			 ให้อธิบดีประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ทีไ่ด้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้

ในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๑ 		 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	ให้มีอายุดังต่อไปนี้

	 (๑)		พืชทีใ่ห้ผลผลิตตามลักษณะประจ�าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลา 

ไม่เกินสองปี	ให้มีอายุสิบสองปี

	 (๒)		พืชทีใ่ห้ผลผลิตตามลักษณะประจ�าพันธุ ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ ์ในเวลา 

เกินกว่าสองปี	ให้มีอายุสิบเจ็ดปี

	 (๓)		พืชทีใ่ช ้ประโยชน์จากเนือ้ไม้ท ีใ่ห ้ผลผลิตตามลักษณะประจ�าพันธุ ์ได ้หลังจากปลูก 

จากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี	ให้มีอายุยี่สิบเจ็ดปี

	 อายุหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่ง	 ให้นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

ส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

 มาตรา ๓๒ 		 ให้ผู้ได้รับหนงัสอืส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่เป็นผู ้ทรงสิทธิ 

ในพันธุ์พืชใหม่นั้น

	 ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ของตนหรือจะโอนสิทธิ 

ในพันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอื่นก็ได้

	 ในกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นผู้ทรงสิทธิร่วมกัน	 การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ

จะกระท�าได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคน

	 การโอนสทิธหิรอืการอนญุาตให้บคุคลอ่ืนใช้สทิธติามวรรคสอง	ต้องท�าเป็นหนงัสอืและจดทะเบียน

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๓ 	 	 ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต	 ขาย	 หรือจ�าหน่าย 

ด้วยประการใด	น�าเข้ามาในราชอาณาจักร	ส่งออกนอกราชอาณาจกัร	หรอืมีไว้เพื่อกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด	

ดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่

	 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		การกระท�าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ทีไ่ด้รับความคุ้มครอง	 โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วน

ขยายพันธุ์

	 (๒)		การศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อปรับปรุง

พันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช

	 (๓)		การกระท�าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกระท�าโดยสุจริต

	 (๔)		การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ ์ส�าหรับพันธุ ์พืชใหม่ทีไ่ด้รับความคุ ้มครองโดยเกษตรกร 



81พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

ด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ทีต่นเองเป็นผู้ผลติ	 แต่ในกรณีทีร่ัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประกาศให้พันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นพันธุ์พืชทีค่วรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูก 

หรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่ได้มา

	 (๕)		การกระท�าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง	โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า

	 (๖)		การขายหรือจ�าหน่ายด้วยประการใด	น�าเข้ามาในราชอาณาจักร	ส่งออกนอกราชอาณาจักร

หรือมีไว้เพื่อกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดดังกล่าว	 ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง 

ซึ่งถูกน�าออกจ�าหน่าย	โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ

 มาตรา ๓๔  	 ในการขายหรือจ�าหน่ายด้วยประการใด	 ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ 

ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏทีส่่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ภาชนะบรรจ ุ

หรือหีบห่อของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่

	 เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๓๕ 		 การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุ ์พืชใหม่โดยทางมรดกให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๖  	 เม่ือมีความจ�าเป็นในการป้องกันรกัษาโรคและส่งเสรมิสขุภาพ	การรกัษาสวสัดภิาพ

ของประชาชน	 การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ	 หรือเพื่อประโยชน์

สาธารณะอย่างอืน่	 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศห้ามมิให้ผลิต	 ขาย	 

หรือจ�าหน่ายด้วยประการใด	 น�าเข้ามาในราชอาณาจักร	 หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุ์พืชใหม ่

เป็นระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศได้

	 เพื่อประโยชน์ต่อความมัน่คงของประเทศ	 ในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร	 การป้องกัน 

การผูกขาดทางการค้า	หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น	รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มีอ�านาจออกประกาศอนุญาตให้บุคคลทัว่ไปให้กระท�าการตามมาตรา	 ๓๓	 วรรคหนึ ่งได้	 โดยต้อง 

เสียค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่	 ประกาศดังกล่าวจะต้องก�าหนดระยะเวลาอนุญาต 

ให้กระท�าการและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย

	 หลังจากทีไ่ด้ด�าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว	 แต่ยังปรากฏว่าไม่สามารถป้องกัน 

หรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิผล	 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อาจมีค�าสั่งเพิกถอนหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้นได้

 มาตรา ๓๗ 		 เมือ่พ้นก�าหนดสามปีนับแต่วันจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 บุคคลอืน่จะยืน่ค�าขอ 

ใช้สิทธิตามมาตรา	 ๓๓	 วรรคหนึง่	 ต่ออธิบดีก็ได้	 ถ้าปรากฏว่าในขณะทีย่ืน่ค�าขอดังกล่าว	 ไม่มีการขาย 

ส่วนขยายพนัธ์ของพนัธุพ์ชืใหม่	หรอืมีการขายส่วนขยายพนัธุด์งักล่าวในปรมิาณท่ีไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

ของประชาชนภายในราชอาณาจักร	 หรือขายในราคาสูงเกินควร	 เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะพิสูจน์

ได้ว่า	 การนัน้เกิดขึ้นจากพฤติการณ์ทีต่นไม่สามารถควบคุมได้	 หรือพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นสายพันธุ์ส�าหรับ 

ใช้ประโยชน์เพือ่การผลติเมลด็พันธุ ์ล ูกผสม	 ซึง่มีการผลิตเมล็ดพันธุ ์ลูกผสมในปริมาณทีเ่พียงพอ 

ต่อความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายในราคาที่ไม่สูงเกินควร
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	 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตามมาตรา	 ๓๓	 

วรรคหนึ่งได้	โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทนตามสมควรแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่

	 การขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่	 การก�าหนดค่าตอบแทน	และระยะเวลาการใช้สิทธิ	 ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๘ 		 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจเพิกถอนหนังสือส�าคัญ 

แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		พันธุ์พืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา	๑๑	และมาตรา	๑๒

	 (๒)		หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา	๑๓	

มาตรา	๑๕	มาตรา	๑๖	มาตรา	๑๗	มาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๐

	 (๓)		รายละเอียดในค�าขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๙	เป็นเท็จ

	 ในกรณีทีม่ีเหตุตาม	 (๑)	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 บุคคลใดจะกล่าวอ้างหรือยื่นฟ้องต่อศาลขอให้มีค�าสั่ง 

เพิกถอนหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ก็ได้

 มาตรา ๓๙  	 ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราและวิธีการ 

ทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	และต้องช�าระภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัหนงัสอืส�าคญัแสดงการจดทะเบยีน

พันธุ์พืชใหม่	และของทุก	ๆ	ปีถัดไป

 มาตรา ๔๐			 ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ ์พืชใหม่ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา	 ๓๙	 

ต้องช�าระค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ค้างช�าระ

	 ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันสิ้นก�าหนดช�าระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา	๓๙	ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มีอ�านาจสั่งเพิกถอนหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้น

 มาตรา ๔๑			 ค�าขอจดทะเบยีนพันธุ ์พืชใหม่	 ค�าคัดค้านการขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่	 

หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ค�าขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือส�าคัญ

แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ค�าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียน

พันธุ์พืชใหม่	 ใบแทนหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียมตามทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๔๒ 		 ในกรณีทีห่นังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ช�ารุดหรือสูญหาย 

ให้ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ขอรับใบแทนหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๔
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

  
 มาตรา ๔๓ 		 พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้	
ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
	 (๑)		เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเท่านั้น
	 (๒)		เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่

 มาตรา ๔๔  	 บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วทีต่ั ้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกัน 
มาโดยต่อเนือ่ง	 ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์	 หรือพัฒนาพันธุ์พืชทีเ่ข้าลักษณะทีก่�าหนดไว้ตามมาตรา	๔๓	 อาจขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้	 โดยตั้งตัวแทนยืน่ค�าขอเป็นหนังสือ	 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
แห่งท้องที่
	 ค�าขออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
	 (๑)		พนัธุพ์ชืท่ีร่วมกนัอนรุกัษ์	หรอืพฒันา	และวธิดี�าเนนิการในการอนรุกัษ์หรอืพฒันาพนัธุพ์ชืนั้น
	 (๒)		รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน
	 (๓)		สภาพพื้นที่พร้อมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพื้นที่ชุมชนและเขตติดต่อ
	 การยื่นค�าขอและการพิจารณาอนุมัติขึ ้นทะเบียนชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๔๕ 		 พันธุ์พืชทีม่ีอยู่เฉพาะในท้องทีใ่ดและชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์	 หรือพัฒนาพันธุ์พืช 
ดงักล่าวแต่ผู้เดยีว	ให้ชมุชนน้ันมีสิทธย่ืินค�าร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครอง
ให้ด�าเนินการยื่นค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกล่าวได้
	 เม่ือได้รบัค�าร้องจากชมุชนตามวรรคหน่ึง	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการขอจดทะเบียน
พันธ์ุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการนบัแต่วนัท่ีได้รบัเอกสารและข้อมลูท่ีจ�าเป็นในการขอจดทะเบยีน
ครบถ้วน
	 ในกรณีทีชุ่มชนตามวรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร	 หรือสหกรณ์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสหกรณ์	 ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นัน้มีสิทธิขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
แทนชุมชนได้

 มาตรา ๔๖ 		 การขอจดทะเบียน	 การพิจารณาค�าขอจดทะเบียน	 และการออกหนังสือส�าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๔๗ 		 เมือ่ได้จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้วให้ชุมชน
นั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์	ศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	วิจัย	ผลิต	ขาย	ส่งออกนอกราชอาณาจักร	
หรือจ�าหน่ายด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	 	 ทั้งนี้	 ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	กลุ่มเกษตรกรหรอืสหกรณ์ท่ีได้รบัหนังสอืส�าคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกล่าว
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	 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		การกระท�าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นทีไ่ด้รับความคุ้มครอง	 โดยไม่มีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์

	 (๒)		การกระท�าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง	ซึ่งกระท�าโดยสุจริต

	 (๓)		การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ส�าหรับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นทีไ่ด้รับความคุ้มครองโดย 

เกษตรกรด้วยการใช้ส ่วนขยายพันธุ ์ท ีต่นเองเป็นผู ้ผลิต	 แต่ในกรณีทีร่ัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการประกาศให้พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเป็นพันธุ์พืชทีค่วรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ ์

ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่ได้มา

	 (๔)		การกระท�าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นทีไ่ด้รับความคุ้มครอง	 โดยไม่มีวัตถุประสงค์

เพื่อการค้า

 มาตรา ๔๘ 		 ผู้ใดเก็บ	 จัดหา	 หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใด 

ของพันธุ์พืชดังกล่าว	 เพื่อการปรับปรุงพันธุ์	 	 ศึกษา	 ทดลอง	 หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้อง 

ท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น

	 ในการอนุญาตให้ผู้ใดกระท�าการตามวรรคหนึ่ง	และการท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์	ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	กลุ่มเกษตรกร	หรอืสหกรณ์ท่ีได้รบัหนงัสอืส�าคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพื้นเมอืง

เฉพาะถิ่น	เป็นผู้ท�านิติกรรมแทนชุมชน		ทั้งนี้	จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

 มาตรา ๔๙ 		 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ให้จัดสรรแก่ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้นร้อยละยี่สิบ	เป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ	และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่เป็นผู้ท�านิติกรรมร้อยละยี่สิบ

	 การแบ่งผลประโยชน์ในระหว่างผู้ซึ ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ ์พืชให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ในกรณีทีม่ีข้อโต้แย้งใด	 ๆ	 เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 มาตรา ๕๐  	 ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	 ๓๑	 มาใช้บังคับแก่อายุของหนังสือส�าคัญแสดง 

การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม

	 อายุของหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึ่ง	 อาจขยาย

เวลาต่อได้คราวละสิบปี	หากอธิบดีเห็นว่าพันธุ์พืชนั้นยังประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา	๔๓	และชุมชนนั้น

ยังคงมีคุณสมบัติตามมาตรา	๔๔	และมาตรา	๔๕

	 การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตให้ขยายอายุสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 และวิธีการ 

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๕๑		 ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	๓๖	และมาตรา	๓๗	มาใช้บังคับกับพันธุ์พืชพื้นเมือง

เฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
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หมวด ๕
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า

  
 มาตรา ๕๒ 		 ผู้ใดเกบ็	 จัดหา	หรอืรวบรวมพนัธุพ์ชืพื้นเมอืงท่ัวไป	พนัธุพ์ชืป่าหรอืส่วนหนึ่งส่วน
ใด	ของพันธุ์พืชดังกล่าว	เพื่อการปรับปรุงพันธุ์	ศึกษา	ทดลอง	หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า	จะต้อง 
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	และท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์	โดยให้น�าเงินรายได้ตามข้อตกลง 
แบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช	 	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
	 (๑)		วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช
	 (๒)		จ�านวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธุ์พืชที่ต้องการ
	 (๓)		ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต
	 (๔)		การก�าหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา	ทดลอง	
หรือวิจัยที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง
	 (๕)		การก�าหนดจ�านวน	 อตัรา	 และระยะเวลาการแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง
	 (๖)		อายุของข้อตกลง
	 (๗)		การยกเลิกข้อตกลง
	 (๘)		การก�าหนดวิธีการระงับข้อพิพาท
	 (๙)		รายการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๕๓			 ผู้ใดท�าการศึกษา	 ทดลอง	 หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทัว่ไป	 พันธุ์พืชป่า	 หรือ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก�าหนด

หมวด ๖
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

  
 มาตรา ๕๔			 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า	“กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช”	ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการทีเ่กีย่วกับการอนุรักษ์	 การวิจัย	
และการพัฒนาพันธุ์พืช	ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้
	 (๑)		เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา	๕๒
	 (๒)		เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
	 (๓)		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
	 (๔)		เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
	 (๕)		ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน

	 เงินและทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง	ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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 มาตรา ๕๕  	 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้

	 (๑)		ช่วยเหลอืและอุดหนนุกจิการใด	ๆ 	ของชมุชนท่ีเกี่ยวกบัการอนรุกัษ์	การวจิยั	และการพฒันา

พันธุ์พืช

	 (๒)		ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์	 การวิจัย	 และการพัฒนาพันธุ์พืช

ของชุมชน

	 (๓)		เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

	 การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 มาตรา ๕๖			 ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง	 ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	 และบุคคลอืน่ซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ 

และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๕๗  	 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เสนอแนวทาง	 หลักเกณฑ์	 เงื ่อนไข	 และล�าดับความส�าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน 

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๕๕	ต่อคณะกรรมการ

	 (๒)	ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์และวธิกีารขอจดัสรร	ขอเงนิช่วยเหลอืหรอืขอเงนิอุดหนนุ

จากกองทุน

	 (๓)	 พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื ่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	 ๕๕	 ทั้งนี้ 

ตามแนวทาง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และล�าดับความส�าคัญที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๔)	พิจารณาอนุมัติค�าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา	๕๕

	 (๕)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 มาตรา ๕๘  	 ให้น�าความในมาตรา	 ๗	 และมาตรา	 ๘	 มาใช้บังคับแก่วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

และการพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม

	 ให้น�าความในมาตรา	๙	มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม

 มาตรา ๕๙			 ให้จัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชในส่วนทีไ่ด้รับจากการใช้ประโยชน์ 

พันธุ์พืชพืน้เมอืงทัว่ไปตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา	 ๕๒	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ทีเ่ป็นแหล่งทีน่�าพันธุ ์พืชพื ้นเมืองทัว่ไปมาใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และอัตราทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๖๐ 	 ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวนันบัแต่วนัสิ้นปีปฏทิิน	ให้คณะกรรมการกองทุนเสนองบดลุ	

และรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรอง

และเสนอต่อคณะกรรมการ

	 งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว	 ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๗
การคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช

  

 มาตรา ๖๑			 ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝนืสทิธขิองผูท้รงสิทธใินพนัธุ์พืชใหม่หรอืผู้ทรงสิทธใินพันธุพ์ืช

พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา	๓๓	หรือมาตรา	๔๗	แล้วแต่กรณี	ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหาย

แก่ผู้ทรงสิทธิตามจ�านวนทีศ่าลเห็นสมควรโดยค�านึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย	 รวมทัง้การสูญเสีย 

ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิด้วย

 มาตรา ๖๒			 บรรดาพนัธุพ์ชืหรอืส่ิงท่ีอยู่ในความครอบครองของผูก้ระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืน

สิทธิของผู้ทรงสิทธใินพนัธุพ์ชืใหม่หรอืผูท้รงสทิธใินพนัธุพ์ชืพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามมาตรา	๓๓	หรอืมาตรา	๔๗	

แล้วแต่กรณี	ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น

	 บรรดาสิ ่งทีศ่าลสั ่งริบ	 ให้ตกเป็นของแผ่นดิน	 และให้กรมวิชาการเกษตรน�าไปด�าเนินการ 

ตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๘
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๖๓ 		 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดซึ่งมีหน้าทีเ่กี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืชตามมาตรา	๑๙	(๓)	ใช้	ยินยอมให้ผู้อื่นใช้	หรือให้แก ่

ผู้อ่ืนซึ่งส่วนขยายพนัธุข์องพันธุพื์ชใหม่	หรือสารพันธกุรรมท่ีส่งมอบให้แก่ตนตามค�ารบัรองตามมาตรา	๑๙	(๔)	

โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมิได้รับความยินยอมจากผู้ขอจดทะเบียน	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองป ี

หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๔			 ผู้ใดกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา	 ๓๓	 หรือมาตรา	 ๔๗	 โดยไม่ได้

รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชนั้น	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท	หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๕ 		 ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๓๔	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๖  	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๔๘	หรือมาตรา	๕๒	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	

หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๗  	 ผู้ใดปลอมแปลง	หรือใช้เครื่องหมายเลียนแบบ	หรือกระท�าการใด	ๆ	เพื่อให ้

บุคคลอ่ืนหลงเข้าใจผดิว่า	พนัธุพ์ชืน้ันเป็นพนัธุพ์ชืท่ีได้รบัความคุม้ครองตามพระราชบัญญตันิี้		ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท
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 มาตรา ๖๘ 		 ผู้ใดขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	 โดยการแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าทีเ่พื่อให้ได้หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 หรือ

หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	 แล้วแต่กรณี	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

สองปี	หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๙ 		 ในกรณีทีผู่้กระท�าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้	 เป็นนิติบุคคล 

ผู้แทนของนิติบุคคลนั้น	ต้องรับโทษตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น	ๆ	ด้วย	เว้นแต่จะพิสูจน์ 

ได้ว่าการกระท�าของนิติบุคคลนั้นได้กระท�าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

			ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

													ชวน		หลีกภัย

													นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

	 ๑.		 ค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 ๒.		 ค�าคัดค้านการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 ๓.		 หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 ๔.		 ค่าธรรมเนียมรายปีส�าหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	 ปีละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 ๕.		 ค�าขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือ

	 	 ส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ฉบับละ	 ๕๐๐		บาท

	 ๖.		 ค�าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือ

	 	 ส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	 ฉบับละ	 ๕๐๐	 บาท

	 ๗.		 ใบแทนหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียน

	 	 พันธุ์พืชใหม่	 ฉบับละ	 ๕๐๐	 บาท

หมายเหตุ	 :-	 	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีเ่ป็นการสมควรส่งเสริมให้มี 

การปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช	 เพื่อให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม	 อันเป็นการส่งเสริม 

การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม	 โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครอง 

ตามกฎหมาย	 ตลอดจนเพื ่อเป็นการอนุรักษ์	 และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ ์พืชพื ้นเมืองเฉพาะถิ ่น 

พนัธุพ์ชืพื้นเมืองท่ัวไป	และพนัธุพ์ชืป่า	เพื่อให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการดแูล	บ�ารงุรกัษา	และใช้ประโยชน์พนัธุพ์ชื 

อย่างยั่งยืน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์

พ.ศ. ๒๕๓๓
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

เป็นปีที่ ๔๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 
ให้ประกาศว่า	
	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	
ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑			 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	พ.ศ.	๒๕๓๓”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ในพระราชบัญญัตินี้
	 “สถานพยาบาลสตัว์”

๒
	หมายความว่า	สถานท่ีรวมตลอดถงึยานพาหนะซึ่งจดัไว้เพื่อการประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์	 โดยกระท�าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
	 “สัตว์ป่วย”	หมายความว่า	สัตว์ที่จัดให้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลสัตว์
	 “ที่พักสัตว์ป่วย”	หมายความว่า	กรง	คอก	หรือที่ส�าหรับใช้กักสัตว์ป่วย
	 “เจ้าของสัตว์”	หมายความรวมถึงผู้เลี้ยงหรือผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
	 “ผู้รับอนุญาต”	หมายความว่า	ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
	 “ผู้ด�าเนินการ”	หมายความว่า	ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์
	 “ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”

๓
	 หมายความว่า	 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 ๑
 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๗	ตอนที่	๒๑๔/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๑๙	ตุลาคม	๒๕๓๓

	 ๒
	มาตรา	๓	นิยามค�าว่า	“สถานพยาบาลสัตว์”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	

พ.ศ.	๒๕๕๗
	 ๓	

มาตรา	๓	นิยามค�าว่า	“ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗
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	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “ผู้อนุญาต”	หมายความว่า	อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้เป็นผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาต

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมปศุสัตว์

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔
๔
  	 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งด�าเนินการโดยกระทรวง	

ทบวง	 กรม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษาของรัฐ	 หน่วยงานอืน่ของรัฐ	 สภากาชาดไทย 

และสถานพยาบาลสัตว์อื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 สถานพยาบาลสตัว์ท่ีได้รบัยกเว้นตามวรรคหนึ่งต้องมีลกัษณะของสถานพยาบาลสตัว์และลกัษณะ

การให้บริการ	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 ยา	 และเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น	 และจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๕	 	 	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และให้มีอ �านาจแต่งตั ้งพนักงานเจ ้าหน้าที	่ ออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 

ท้ายพระราชบัญญัตินี	้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก�าหนดกิจการอืน่กับออกประกาศ	 	 ทั้งนี้	 เพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การจัดตั้งและการด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์

  

 มาตรา ๖
๕
 		 สถานพยาบาลสัตว์มี	๒	ประเภท	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

	 (๒)		สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

	 ลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์แต่ละประเภท

ตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๗  	 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์	เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

	 การขออนุญาตและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

	 ใบอนุญาตนัน้จะก�าหนดสาขาและชัน้ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*และจะก�าหนด

ระเบียบที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้

	 ๔
	มาตรา	๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 ๕
	มาตรา	๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗
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 มาตรา ๘
๖
 		 ผู้ขออนญุาตจัดตัง้สถานพยาบาลสัตว์ต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		คุณสมบัติ

	 	 (ก)		มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

	 	 (ข)		มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

	 (๒)		ลักษณะต้องห้าม

	 	 (ก)	เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อย 

	 	 	 กว่าห้าปี	หรือเป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 	 (ข)		เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 	 (ค)		เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 	 (ง)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 ในกรณีทีน่ิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต	 ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย

 มาตรา ๘/๑
๗
 	 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังสถานพยาบาลสตัว์	ให้เสนอแผนงานการจดัตั้งสถานพยาบาล

สัตว์ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๘/๒
๘
			ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตได้	เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต

	 (๑)		มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

	 (๒)		มลีกัษณะของสถานพยาบาลสตัว์และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ 

เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา	๖

	 (๓)		มีเครื่องมือ	เครื่องใช้	ยา	และเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นประจ�าสถานพยาบาลสัตว์นั้นอย่างเพียงพอ

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (๔)	 มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ส�าหรับสถานพยาบาลสัตว์ตามสาขา	 ชั้น	 และจ�านวน 

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (๕)	มีชื่อสถานพยาบาลสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๙ 		 ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์	 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต 

จากผู้อนุญาต

	 การขออนุญาตและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

	 ใบอนญุาตนัน้จะก�าหนดสาขาและชัน้ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*และจะก�าหนด

ระเบียบที่ผู้ด�าเนินการต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้

	 ๖
	มาตรา	๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗   

	 ๗
	มาตรา	๘/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗๘

	 ๘	
มาตรา	๘/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗  
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 มาตรา ๑๐ 		 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ด�าเนนิการสถานพยาบาลสตัว์ได้ต่อเม่ือปรากฏว่า
ผู้ขออนุญาต
	 (๑)		เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*
	 (๒)		ไม่เป็นผู ้ด�าเนนิการสถานพยาบาลสัตว์เป็นจ�านวนสองแห่งอยู่แล้ว	 แต่ในกรณีทีเ่ป็น 
ผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภททีม่ีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้วหนึ่งแห่ง	 จะอนุญาตให้เป็น 
ผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภททีม่ีทีพ่ักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนอีกไม่ได้	 เว้นแต่จะอนุญาตให้เป็น 
ผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน	และ
	 (๓)		เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการของสถานพยาบาลสัตว์นั้นได้โดยใกล้ชิด

 มาตรา ๑๑			 ผู้รบัอนุญาต	ผู้ด�าเนินการ	และผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์*ในสถานพยาบาล
สัตว์นั้นจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้

 มาตรา ๑๒			 การออกใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา	 ๗	 หรือมาตรา	 ๙	 
ให้กระท�าให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้รับค�าขอที่มีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ในกรณีทีไ่ม่ออกใบอนุญาต	 ให้ผู้อนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 
ไม่อนุญาต

 มาตรา ๑๓				ใบอนุญาตตามมาตรา	๗		หรอืมาตรา	๙	ให้มอีายุสามปี	นบัแต่วนัท่ีออกใบอนญุาตนั้น	
ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค�าขอเสียก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ	 เมื่อได้ยืน่ค�าขอ
และช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตพร้อมกับการยื่นค�าขอแล้ว	ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
ผู้อนุญาตจะมีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ในกรณีทีผู่ ้อนุญาตมีค�าสัง่ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 ให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออาย ุ
ใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามส่วนโดยค�านวณเป็นรายเดอืนนับแต่วนัทีม่ีค�าสัง่ไม่อนุญาตจนถงึ 
วันสิ้นอายุของใบอนุญาตที่ขอต่ออายุนั้น	เว้นแต่ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
และรัฐมนตรีได้มีค�าสัง่อนญุาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อน	 ถ้ารัฐมนตรีมีค�าสัง่ให้ยกอุทธรณ์	 ให้นับแต่ 
วนัทีม่คี�าส่ังให้ยกอุทธรณ์	เศษของหน่ึงเดอืนถ้าถงึสบิห้าวนัหรอืกว่านั้นให้นบัเป็นหนึ่งเดอืนถ้าไม่ถงึสบิห้าวนั 
ให้ปัดทิ้ง

 มาตรา ๑๔ 	 	ในกรณีท่ีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนญุาตตามมาตรา	๗	หรอืมาตรา	๙	หรอืไม่อนญุาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา	๑๓	ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออาย ุ
ใบอนุญาต
	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
	 ในกรณีทีผู่ ้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 ก่อนทีร่ัฐมนตรีจะมีค�าวินิจฉัยอุทธรณ ์
ตามวรรคสอง	รฐัมนตรมีีอ�านาจสัง่อนุญาตให้ประกอบกจิการไปพลางก่อนได้	เม่ือผูข้อต่ออายุใบอนญุาตร้องขอ
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 มาตรา ๑๕ 		 ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา	๗	หรือมาตรา	๙	ช�ารุดสูญหาย	หรือถูกท�าลาย
ในสาระส�าคญั	ให้ผู้รบัอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและย่ืนค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสามสบิวนันบัแต่วนั
ที่ได้ทราบการช�ารุด	สูญหาย	หรือถูกท�าลายดังกล่าว
	 การขอรบัใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาต	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๒
การควบคุมสถานพยาบาลสัตว์

  
 มาตรา ๑๖

๙
  	 ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้	 ไว้ในทีเ่ปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

ณ	สถานพยาบาลสัตว์นั้น
	 (๑)		ชื่อสถานพยาบาลสัตว์
	 (๒)		ชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์
	 (๓)		รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ
	 ลักษณะและรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๗ 		 ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตให้ตั ้งสถานพยาบาลสัตว์	 และใบอนุญาต 
ให้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์	ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ณ	สถานพยาบาลสัตว์นั้น

 มาตรา ๑๘			 ห้ามมใิห้ผู้รับอนญุาตหรือผู ้ด�าเนินการโฆษณาหรือประกาศ	 หรือยอมให้ 
ผู้อืน่โฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด	 ๆ	 ซึ่งชื่อ	 ที่ตั้ง	 หรือกิจการของสถานพยาบาลสัตว์	 คุณวุฒิหรือ 
ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*	 เพื่อชักชวนให้น�าสัตว์ป่วยมารับการรักษาพยาบาล 
ในสถานพยาบาลสตัว์ของตน	โดยใช้ขอ้ความเกินความจริง	หรอืน่าจะก่อให้เกดิความเขา้ใจผิดในสาระส�าคญั
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 มาตรา ๑๙ 		 ห้ามมิให้ผู้รับอนญุาตเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการของสถานพยาบาลสัตว์ 
ให้แตกต่างไปจากทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต	 หรือดัดแปลงต่อเติมอาคารสถานพยาบาลสัตว์ให้เปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิมหรือก่อสร้างอาคารขึ ้นใหม่	 เพื ่อใช้ในกิจการสถานพยาบาลสัตว์	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากผู้อนุญาต

 มาตรา ๒๐			 การเปลีย่นชื่อสถานพยาบาลสัตว์และการเปลี่ยนตัวผู้ด�าเนินการ	 จะกระท�าได ้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต

 มาตรา ๒๑ 		 การย ้ายสถานพยาบาลสัตว ์ ไปจัดตั ้ง 	 ณ	 ท ีอ่ื ่นนอกจากท ีท่ ีก่� าหนดไว  ้
ในใบอนุญาต	จะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต	ในกรณีเช่นนี้ให้ด�าเนินการเสมือนผู้ขออนุญาต 

จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ใหม่

	 ๙
	มาตรา	๑๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗
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 มาตรา ๒๑/๑
๑๐

	 	 ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ให้แก่

บุคคล	ซ่ึงมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	๘	ให้ผูร้บัอนญุาตแจ้งเป็นหนงัสอืต่อผูอ้นญุาตและ 

ให้กระท�าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต

	 การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๑/๒
๑๑

	 	 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตายและทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาท 

แสดงความจ�านงต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีผู่้รับอนุญาตตาย	 เพื่อขอประกอบกิจการทีผู่้ตาย 

ได้รับอนุญาตนัน้ต่อไป	 เมือ่ผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา	๘	 ให้ผู้แสดงความจ�านงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอาย	ุ ในกรณีเช่นนี ้

ให้ถือว่าผู้แสดงความจ�านงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย

	 การแสดงความจ�านงตามวรรคหนึง่	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๒			 ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์	 ต้องแจ้งเป็นหนังสือ

และจัดท�ารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ป่วยส่งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

	 เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง	ผู้อนุญาตจะสั่งให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเลิก

กิจการก็ได้

 มาตรา ๒๓ 		 ผู้ด�าเนินการต้องดูแลมิให้บุคคลซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์* 

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*ในสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งตนเป็นผู้ด�าเนินการและมิให้มีการประกอบวิชาชีพ

การสัตวแพทย์*ผิดสาขาหรือชั้นตามที่ก�าหนดในใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

 มาตรา ๒๔ 		 ผู้ด�าเนินการต้องดูแลมิให้มีการรับสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนเกินจ�านวนทีพ่ักสัตว์ป่วย 

ตามทีก่�าหนดในใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์	 เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตราย

แก่สัตว์ป่วย

 มาตรา ๒๕			 ผู้ด�าเนินการต้องดูแลสถานพยาบาลสัตว์ให้สะอาดเรียบร้อย	 ปลอดภัย	 และ 

มีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาลสัตว์

 มาตรา ๒๖			 ผู้ด�าเนินการต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*ตามสาขา	 ชั้น	 และ

จ�านวนที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาอยู่ประจ�าสถานพยาบาลสัตว์ตลอดเวลาท�าการ

 มาตรา ๒๗ 		 ผู้ด�าเนินการต้องจัดให้มีเครือ่งมือ	 เครื่องใช้	 ยา	 และเวชภัณฑ์ทีจ่�าเป็นส�าหรับ

สถานพยาบาลสัตว์ให้เพียงพออยู่เสมอ

	 ๑๐
	มาตรา	๒๑/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 ๑๑
	มาตรา	๒๑/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗
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 มาตรา ๒๘ 		 ผู้ด�าเนินการต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์* 

และสัตว์ป่วยกับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ตามที่อธิบดีก�าหนด	 และต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ใน

สภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดท�า

 มาตรา ๒๙  	 ผู้ด�าเนินการมีหน้าทีจ่ัดท�าสถิติสัตว์ป่วยจากหลักฐานการบ�าบัดโรคสัตว์ยื่นต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและระยะเวลาที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๓๐ 	 ในกรณีท ีม่ ีการเปลีย่นแปลงเกี ่ยวกับผู ้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์* 

ในสถานพยาบาลสัตว์	 ผู้ด�าเนินการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบ	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีม่ ี

การเปลี่ยนแปลงนั้น

 มาตรา ๓๑			 ถ้าผู้ด�าเนินการพ้นจากหน้าท่ีหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้เกนิเจด็วนั	ผูด้�าเนนิการ

หรือผู้รับอนญุาตต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*ผู ้มคีุณสมบัติตามมาตรา	 ๑๐	 

ด�าเนินการแทน	 ในกรณีเช่นว่านีใ้ห้ผู้ด�าเนินการแทนหรือผู้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบ 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ให้ด�าเนินการแทน

	 ผู้ด�าเนินการแทนตามวรรคหนึ่ง	มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ด�าเนินการ

หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่

  

 มาตรา ๓๒ 		 ในการปฏิบัติหน้าที่	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)		เข้าไปในสถานทีห่รือยานพาหนะที ่พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็น 

สถานพยาบาลสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		เข้าไปในสถานพยาบาลสัตว์ในระหว่างเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต	 ผู ้ด�าเนินการ	 ผู ้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*ในสถาน 

พยาบาลสัตว์	 หรือเจ้าหน้าทีข่องสถานพยาบาลสัตว์	 มาให้ถ้อยค�าหรือชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์แก่การด�าเนินคดี

	 (๔)		ยึดหรอือายัดเอกสารหรอืส่ิงของท่ีเกี่ยวกบัการกระท�าความผดิตามพระราชบัญญตันิี้เพื่อเป็น

หลักฐานในการด�าเนินคดี

 มาตรา ๓๓ 		 ในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๓๒	 ให้ผู ้รับอนุญาต	 

ผู้ด�าเนินการ	 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์*ในสถานพยาบาลสัตว์	 และผู้มีหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับสถาน 

พยาบาลสัตว์นั้น	อ�านวยความสะดวกตามสมควร

 มาตรา ๓๔ 	 ในการปฏบัิติหน้าท่ี	พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี

เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ

	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 มาตรา ๓๕			 ในการปฏิบติัการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที ่

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๔
การปิดสถานพยาบาลสัตว์และการเพิกถอนใบอนุญาต

  

 มาตรา ๓๖			 เมือ่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการปฏิบัติการไม่ถูกต้องตามพระราช

บัญญัตินี้	 กฎกระทรวงหรือประกาศทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี	้ พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจออกค�าสั่ง 

เป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนนิการแล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาทีเ่ห็นสมควร 

แต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๗ 		 ผู้อนุญาตมีอ�านาจสัง่ปิดสถานพยาบาลสัตว์เป็นการชั่วคราว	 เมือ่ปรากฏว่า 

ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการ

	 (๑)		ไม่ปฏิบัติการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค�าสั่งตามมาตรา	๓๖

	 (๒)		ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้	 กฎกระทรวงหรือประกาศทีอ่อก

ตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป	หรือ

	 (๓)		ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

	 ค�าสัง่ปิดสถานพยาบาลสัตว์ตามวรรคหนึ ่งให้มีก�าหนดเวลาตามทีผู่ ้อนุญาตเห็นสมควร	 

แต่ครั ้งหนึง่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันทีแ่จ้งให้ผู ้รับอนุญาตหรือผู ้ด�าเนินการทราบ	 แล้วแต่กรณ	ี	 

แต่ผู้อนุญาตจะเพิกถอนค�าสัง่ปิดสถานพยาบาลสัตว์ก่อนครบก�าหนดเวลาก็ได้	 เมือ่ได้มีการปฏิบัติถูกต้อง 

ตามพระราชบัญญัติ	กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๘ 		 ในกรณีทีผู่้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา	๘	หรือมาตรา	๑๐	แล้วแต่กรณี	หรือมีกรณีตามมาตรา	๓๗	 (๑)	 (๒)	หรือ	 (๓)	และผู้อนุญาต 

เหน็ว่าเป็นการร้ายแรงอันอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการรกัษาพยาบาลสตัว์	ผูอ้นญุาตมีอ�านาจสั่งเพกิถอน

ใบอนุญาตของผู้นั้นได้

 มาตรา ๓๙			 ในกรณีทีผ่ ู้อนุญาตมีค�าสั ่งให้ปิดสถานพยาบาลสัตว์ตามมาตรา	 ๓๗	 หรือ 

ให้เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	 ๓๘	 ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งค�าสั่งไปยังผู้รับอนุญาตหรือ 

ผู้ด�าเนินการ	แล้วแต่กรณี

	 หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องก�าหนดให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการจัดท�ารายงานที่จะปฏิบัติ

เกี่ยวกบัสัตว์ป่วย	ส่งให้ผู้อนุญาตทราบโดยเรว็	เพือ่ผู้อนญุาตจะสั่งการให้ผูร้บัอนญุาตหรอืผูด้�าเนนิการจดัการ

อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์ป่วยนั้น

	 ถ้าไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการ	 หรือผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการไม่ยอมรับค�าสั่ง 

ดังกล่าว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีป่ิดค�าสัง่ไว้ในทีเ่ปิดเผย	ณ	 สถานพยาบาลสัตว์	 และให้ถือว่าผู้รับอนุญาต 

หรือผู้ด�าเนินการนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่วันที่ได้ปิดค�าสั่ง

	 ค�าสั่งของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง	จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอื่นใดอีกด้วยก็ได้
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 มาตรา ๔๐			 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการทีถู่กสั่งปิดสถานพยาบาลสัตว์เป็นการ

ชั่วคราวตามมาตรา	๓๗	หรือที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	๓๘	ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์

นับแต่วันท่ีทราบค�าส่ังให้ปิดสถานพยาบาลสัตว์เป็นการชั่วคราวหรอืค�าสั่งให้เพกิถอนใบอนญุาต	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๔๑			 ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว	 จะขอรับใบอนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น

ก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๔๒			 ค�าสั่งของผู้อนุญาตทีไ่ด้สั่งตามมาตรา	 ๓๗	 หรือมาตรา	 ๓๘	 ผู้รับอนุญาตหรือ 

ผู้ด�าเนินการ	แล้วแต่กรณี	มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค�าสั่ง

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 การอุทธรณ์ค�าสั่งตามวรรคหนึ่ง	ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนั้น

หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๔๓			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	หรือมาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกินสามหมืน่บาท	 หรือทัง้จ�าท้ังปรับ	 และศาลจะสัง่ริบบรรดาสิ ่งของทีใ่ช ้

ในการด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ด้วยก็ได้

 มาตรา ๔๔ 		 ผ ู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๑๕	 วรรคหนึ ่ง	 

มาตรา	๑๖	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๑๗	มาตรา	๒๐	มาตรา	๒๒	มาตรา	๒๔	มาตรา	๒๕	มาตรา	๒๖	มาตรา	

๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๐	มาตรา	๓๑	วรรคหนึ่ง	หรือมาตรา	๓๙	วรรคสอง	ต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินสามพันบาท

 มาตรา ๔๕			 ผ ู้รับอนญุาตหรือผ ู้ด�า เนินการผู ้ ใดฝ ่าฝ ืนมาตรา	 ๑๘	 ต ้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา ๔๖ 		 ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๑๙	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๔๗ 		 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๑	 หรือมาตรา	 ๒๓	 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๔๘			 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๓๒	 (๑)	 (๒)	 

หรือ	 (๔)	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๓๒	 (๓)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	 หรือปรับไม่เกิน 

สามพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๔๙  	 ผู้ใดไม่อ�านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติการ 

ตามหน้าที่ตามมาตรา	๓๓	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 มาตรา ๕๐ 		 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด�าเนินการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๔๐	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

สามปี	หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มาตรา ๕๑ 		 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ทีม่ีโทษปรับสถานเดียวให้ผู้อนุญาตหรือ 

ผู้ซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้	 เมื่อผู้ต้องหาได้ช�าระค่าปรับตามจ�านวน 

ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว	ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๕๒ 		 ผู้ใดจดัต้ังหรอืด�าเนินการสถานพยาบาลสตัว์อยู่ในวนัท่ีพระราชบัญญตันิี้ใช้บังคบั	

ให้ยืน่ค�าขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์หรือใบอนุญาตให้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์	 แล้วแต่

กรณี	ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ	แต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา	๕	มาตรา	๗	และมาตรา	๙	ใช้บังคับ	

ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวนี้	 ให้ผู้นัน้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้	 แต่ถ้าผู้อนุญาตมีค�าสั่งไม่อนุญาต 

ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ทราบค�าสั่ง

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

						พลเอก	ชาติชาย		ชุณหะวัณ

													นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

	 (๑)		ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

	 	 ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน	 ฉบับละ	 	๓,๐๐๐		บาท

	 (๒)		ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

	 	 ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

	 	 (ก)		จ�านวนไม่เกิน	๑๐	ที่	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 	 (ข)		จ�านวนเกิน	๑๐	ที่	 ฉบับละ		๑๐,๐๐๐	บาท

	 (๓)		ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

	 	 ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

	 	 ให้เก็บเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

	 	 ตาม	(๑)

	 (๔)		ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

	 	 ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

	 	 ให้เก็บเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

	 	 ตาม	(๒)

	 (๕)		ใบอนุญาตให้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์

	 	 ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน	 ฉบับละ	 ๒,๐๐๐		บาท

	 (๖)		ใบอนุญาตให้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์

	 	 ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน	 ฉบับละ	 ๔,๐๐๐		บาท

	 (๗)		ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ด�าเนินการ

	 	 สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พัก

	 	 สัตว์ป่วยไว้ค้างคืน	ให้เก็บเท่ากับอัตรา

	 	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม	(๕)

	 (๘)		ค่าต่ออายุใบอนุญาตให้ด�าเนินการ

	 	 สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พัก

	 	 สัตว์ป่วยไว้ค้างคืน	ให้เก็บเท่ากับอัตรา

	 	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม	(๖)

	 (๙)		ใบแทนใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐		บาท
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หมายเหตุ	 :	 -	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการจัดตั้งและ 

ด�าเนนิกิจการสถานพยาบาลสัตว ์มากขึน้	 และมีการโฆษณาทีอ่าจท�าให้ประชาชนหลงเข้าใจผิด 

ว่าสถานพยาบาลสัตว์นั้น	 มีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์	 ทัง้ในทางอายุรกรรม 

ศัลยกรรมและสูติกรรม	 ตลอดจนการฉดีวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ต่าง	 ๆ	 โดยใช้ชือ่ว่าสัตวแพทย์คลินิก	 

คลินิกรักษาสัตว์	หรือโรงพยาบาลสัตว์	ทั้ง	ๆ	ที่สถานที่นั้นไม่มีสัตวแพทย์ปริญญาประจ�าสถานพยาบาลสัตว์

เหล่านั้น	หรือจัดให้มีผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์เป็นผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์	จนเป็น

เหตุให้เจ้าของสัตว์หลงเชื่อในค�าชักชวนโฆษณาอันไม่เป็นความจริง	 	 นอกจากนั้นสถานที่ดังกล่าวบางแห่ง 

ไม่เหมาะสมท่ีจะต้ังเป็นสถานพยาบาลสตัว์	เน่ืองจากโรคสตัว์บางชนดิสามารถตดิต่อถงึคนได้	อันเป็นอนัตราย

ต่อเจ้าของสัตว์และผูท้ี่อยู่ใกล้ชดิกบัสตัว์ท่ีป่วยท�าให้เกดิความเสยีหายแก่เจ้าของสตัว์	และสถานพยาบาลสตัว์

กไ็ม่ถกูสุขลักษณะและขาดผูป้ระกอบการบ�าบัดโรคสตัว์	สมควรทีจ่ะควบคมุการจดัตั้งและการด�าเนนิกจิการ

สถานพยาบาลสัตว์		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

 *มาตรา ๕ 		 ให้แก้ไขค�าว่า	 “ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์”	 และค�าว่า	 “ประกอบการบ�าบัด 

โรคสัตว์”	ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	พ.ศ.	๒๕๓๓	เป็นค�าว่า	“ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”	

และ	“ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”	ทุกแห่ง

 มาตรา ๑๒  	 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนยีมท้ายพระราชบัญญตัสิถานพยาบาลสตัว์	พ.ศ.	๒๕๓๓	

และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๑๓		 	 ให้สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งด�าเนินการโดยกระทรวง	ทบวง	กรม	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษาของรัฐ	 หน่วยงานอืน่ของรัฐ	 สภากาชาดไทย	 และสถานพยาบาลสัตว์อืน่	 

ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก�าหนด	ที่ได้เปิดด�าเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ด�าเนินการให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดภายในหนึ่งปี

 มาตรา ๑๔ 		 บรรดากฎกระทรวง	หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์

พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 ทีใ่ช้บังคับอยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าทีไ่ม่ขัด 

หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	จนกว่าจะมีกฎกระทรวง	หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 การด�าเนินการออกกฎกระทรวง	 หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง	 ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	หากไม่สามารถด�าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ

ด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

 มาตรา ๑๕ 		 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงตามมาตรา	๖	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญตัิ

สถานพยาบาลสัตว์	พ.ศ.	๒๕๓๓	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้อนุญาตพิจารณาก�าหนดลักษณะ

การให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ได้เท่าที่จ�าเป็น	

 มาตรา ๑๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว ์

พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 ไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลสัตว์ของราชการ	 องค์การของรัฐ	 สภากาชาดไทย	 และ 

สถานพยาบาลสัตว์อืน่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก�าหนด	 จึงท�าให้มีมาตรฐานแตกต่างจากสถานพยาบาลสัตว ์

ของเอกชน	 	 ดังนั้น	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ทัง้สองประเภทให้มีมาตรฐานเดียวกัน	

สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์โดยให้รัฐมนตรีมีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขส�าหรับสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวด้วย	ประกอบกับสมควรก�าหนดขั้นตอนในการ

ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ให้ต้องเสนอขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ก่อนขอรับ

ใบอนุญาต	 และเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตและการแสดงความจ�านงเพื่อขอประกอบ

กจิการต่อไปในกรณทีีผู่ร้ับอนญุาตตาย	รวมทั้งปรับปรงุอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบญัญตัใิห้สอดคลอ้ง

กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้		
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พระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ. ๒๕๓๕

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ท�าหน้าที่รัฐสภา	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑			 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า	พ.ศ.	๒๕๓๕”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	พ.ศ.	๒๔๙๘

 มาตรา ๔			 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “สัตว์ควบคุม”	หมายความว่า	สุนัขหรือสัตว์อื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 “เจ้าของ”	หมายความรวมถึงผู้ครอบครองด้วย

	 “วัคซีน”	หมายความว่า	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส�าหรับสัตว์

	 “เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์”	หมายความว่า	เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ควบคุม

	 “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า”	หมายความว่า	ในกรณีของสุนัข	อาการที่สุนัขนั้นดุร้าย	วิ่งเพ่นพ่าน

กดัส่ิงกดีขวางหรอืเซื่องซมึซกุตวัในท่ีมืด	ปากอ้า	ล้ินห้อยและสแีดงคล�้า	น�า้ลายไหล	ตวัแขง็	หรอืขาอ่อนเปลี้ย	

เดินโซเซ	และในกรณีของสัตว์ควบคุมอื่น	อาการตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

	 “ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์”	หมายความว่า	ผูป้ระกอบการบ�าบดัโรคสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์

	 “สัตวแพทย์”	 หมายความว่า	 สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือของราชการส่วนท้องถิ่น	 และ

หมายความรวมถึงผู้ซึ่งมีวุฒิไม่ต�า่กว่าประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานอืน่ 

ของรัฐ	ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

	 	๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๙/ตอนที่	๙/หน้า	๒๔/๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๕
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	 “พนักงานเจ้าหน้าที”่	 หมายความว่า	 สัตวแพทย์และผู้ซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้
	 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”	หมายความว่า
	 (๑)	นายกเทศมนตรีส�าหรับในเขตเทศบาล
	 (๒)	ประธานกรรมการสุขาภิบาลส�าหรับในเขตสุขาภิบาล
	 (๓)		ผู้ว่าราชการจังหวัดส�าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 (๔)		ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
	 (๕)		ปลัดเมืองพัทยาส�าหรับในเขตเมืองพัทยา
	 (๖)		หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นราชการ 
ส่วนท้องถิ่นส�าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมปศุสัตว์
	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ 		 เจ ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน 
จากสัตวแพทย์	 หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์	 หรือผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ตาม
ก�าหนดเวลาดังนี้
	 (๑)		ในกรณขีองสนุขั	ให้เจ้าของจดัการให้สนุขัได้รบัการฉดีวคัซนีครั้งแรกเม่ือสนุขันั้นมีอายตุั้งแต่
สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน	 และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาทีก่�าหนดในใบรับรองการ 
ฉีดวัคซีน
	 (๒)	 ในกรณีของสัตว์ควบคุมอื่น	 ให้เจ้าของจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ในกรณีท่ีสตัวแพทย์หรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายเป็นหนงัสอืจากสตัวแพทย์เป็นผูฉ้ดีวคัซนี	เจ้าของสตัว์
ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียม	 ตามอัตราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 และในกรณีทีเ่จ้าของสัตว์ควบคุมแจ้งให้
สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ไปท�าการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุม	ณ	สถานที่
ของเจ้าของสัตว์ควบคุม	เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๖  	 เมือ่สัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว	 สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากสัตวแพทย์	 หรือผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์	 ซึ่งเป็นผู้ฉีดวัคซีนต้องมอบเครื่องหมายประจ�าตัว
สัตว์	ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว	และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม
เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ตามวรรคหนึ่งไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน
	 ลักษณะเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์และใบรบัรองการฉดีวคัซนีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีอธบิดี
ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๗  	 ในกรณีทีเ่ครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา	 ๖	
สูญหาย	 หรือช�ารุดในสาระส�าคัญก่อนทีเ่ครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์หมดอายุหรือก่อนระยะเวลาทีก่�าหนด
ไว้ในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น	 แล้วแต่กรณี	 ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมขอรับเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์หรือ 
ใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม	 แล้วแต่กรณี	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบเหตุนั้น	 และต้องแสดง

เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ดังกล่าวไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน
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	 ในกรณีทีเ่จ้าของสัตว์ควบคุมขอรับเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์	 หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทน
ของเดิมตามวรรคหนึ่ง	จากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์	เจ้าของสัตว์ควบคุม
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๘  	 สัตวแพทย์ต้องเกบ็ส�าเนาใบรบัรองการฉดีวคัซีนและหลกัฐานการจ่ายเครือ่งหมาย
ประจ�าตัวสัตว์ตามมาตรา	๖		ไว้ตามระเบียบของทางราชการ
	 ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ต้องเก็บส�าเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจ่าย
เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ตามมาตรา	๖	ไว้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น

 มาตรา ๙  	 ในที่สาธารณะ	 ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มเีครือ่งหมายประจ�าตัวสัตว์ตาม
มาตรา	๖	หรือมาตรา	๗	หรอืมีแต่เป็นเครื่องหมายประจ�าตวัสตัว์ปลอม	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีหรอืเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขัง	ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวัน	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจท�าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้

 มาตรา ๑๐  	 เพือ่ป้องกนัการแพร่โรคพษิสนุขับ้า	ให้สตัวแพทย์มอี�านาจเข้าไปในบ้าน	โรงเรอืน	
หรือสถานที่	เพื่อปฏิบัติการดังต่อไปนี้
	 (๑)	สอบถามจ�านวน	เพศ	พันธุ์	อายุ	และสีของสัตว์ควบคุมจากเจ้าของสัตว์ควบคุม
	 (๒)	 ในกรณีที่พบว่าสัตว์ควบคุมใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรา	๕	 ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์
ควบคุมนั้น	ในการนี้	เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
	 (๓)	น�าหัวสัตว์ควบคุมที่ตายหรือมีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปรับการตรวจชันสูตร
	 (๔)	 สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมท�าลายซากสัตว์ควบคุมทีต่ายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีฝังหรือ 
วิธีอื่นใด
	 การเข้าไปในบ้าน	โรงเรือน	หรือสถานท่ี	ตามวรรคหนึ่ง	ให้กระท�าได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึน
และพระอาทิตย์ตก

 มาตรา ๑๑ 		 เมือ่ปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า	 ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม
นั้นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบว่าสัตว์ควบคุมนั้น
มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า

 มาตรา ๑๒ 		 ในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดถูกสัตว์ควบคุมอื่นที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด	ไม่ว่า
สัตว์ควบคมุท่ีถกูกดัจะได้รบัการฉีดวคัซนีแล้วหรอืไม่	ให้เจ้าของสตัว์ควบคมุนั้นแจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรอื
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่รู้ว่าถูกกัด	เพื่อให้สัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีน
	 ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ควบคุมทีถู่กกัดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
หกเดือนนับแต่เวลาทีรู่ ้ว่าถูกกัด	 หากปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าภายในระยะ
เวลาดังกล่าว	 ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมกักขังสัตว์ควบคุมนั้นไว้และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีห่รือเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า
	 ในกรณีทีส่ัตว์ควบคุมทีเ่จ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการตามวรรคสอง	ตาย	 หรือสูญหาย	
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมน้ันแจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรอืเจ้าพนกังานท้องถ่ินภายใน 
ยีส่ิบสีช่ั่วโมงนับแต่เวลาทีรู่้ว่า	 ตาย	 หรือสูญหาย	 และให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติ

ตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด
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 มาตรา ๑๓  	 เมือ่พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งตามมาตรา	 ๑๑	 

หรือมาตรา	 ๑๒	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อสัตวแพทย์เพื่อด�าเนินการต่อไป 

ตามมาตรา	๑๔

 มาตรา ๑๔ 		 เมือ่สัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของ 

โรคพิษสุนัขบ้าในยานพาหนะ	 บ้าน	 โรงเรือน	 หรือสถานทีใ่ด	 ให้สัตวแพทย์มีอ�านาจเรียกตรวจยานพาหนะ 

หรือเข้าไปในบ้าน	โรงเรือน	หรือสถานที่ที่มีสัตว์ควบคุมดังกล่าวและมีอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)		ในกรณีทีป่รากฏว่าสัตว์ควบคุมไม่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า	 แต่สัตวแพทย์เห็นว่า 

สัตว์ควบคุมดังกล่าวควรได้รับการฉีดวัคซีน	 ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น	 ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุม

นัน้ได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรา	 ๕	 แล้ว	 เจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก	 แต่ถ้าปรากฏว่า 

สัตว์ควบคุมนั้นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรา	๕	 เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็น

สองเท่า

	 (๒)		ในกรณท่ีีสตัวแพทย์สงสยัว่าสตัว์ควบคมุใดมีอาการของโรคพษิสนุขับ้าและยังมิได้มีการกกัขัง

สัตว์ควบคุมนัน้	 ให้สัตวแพทย์สัง่ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมกักขังสัตว์ควบคุมนั้นไว้โดยเร็วเพื่อป้องกันมิให้แพร ่

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสบิห้าวนั	และสตัวแพทย์ต้องไปตรวจอาการของสตัว์ควบคมุนัน้ตาม

ระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

	 (๓)		ในกรณีท่ีสตัว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพษิสนุขับ้า	ให้สตัวแพทย์มอี�านาจท�าลายสตัว์ควบคมุ

นั้นได้

	 การเข้าไปในบ้าน	 โรงเรือน	หรอืสถานทีต่ามวรรคหนึง่	 ให้กระท�าได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึน้

และพระอาทิตย์ตก

 มาตรา ๑๕  	 ในท่ีสาธารณะ	ถ้าปรากฏว่าสตัว์ควบคมุใดมอีาการของโรคพษิสนุขับ้า	ให้พนกังาน

เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจท�าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้

 มาตรา ๑๖ 		 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทีจ่ะเกิดกับคน	 ในกรณีทีส่ัตวแพทย์

ตรวจพบว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า	 หรือมีเหตุสงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของ 

โรคพิษสุนัขบ้า	 ให้สัตวแพทย์รีบแจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพื่อด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

โดยเร็วที่สุด

 มาตรา ๑๗ 		 เพือ่ป้องกนัการเกดิและการแพร่โรคพษิสนุขับ้า	ให้อธบิดมีอี�านาจประกาศก�าหนด

เขตท้องที่

	 (๑)		ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมน�าสัตว์ควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู ้ได้รับ 

มอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์	ตามวัน	เวลา	และสถานที่ที่สัตวแพทย์ก�าหนดโดยสัตวแพทย์ดังกล่าว 

จะได้ประกาศก�าหนด	วนั	เวลา	และสถานท่ีเพื่อการนั้น	ปิดไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนั	ณ	สถานท่ีท่ีจะท�าการ 
ฉีดวัคซีน	 และส�านกังานเขต	 ทีว่่าการอ�าเภอหรือกิ่งอ�าเภอ	 ที่ท�าการต�าบล	 ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน	 ส�านักงาน
เทศบาล	ส�านักงานสุขาภิบาล	ศาลาว่าการเมืองพัทยา	หรือที่ท�าการขององค์การปกครองท้องถิ่นที่กฎหมาย
ก�าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นส�าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น	แล้วแต่กรณี
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	 (๒)		ให้สัตวแพทย์หรอืผู้ได้รบัมอบหมายเป็นหนงัสอืจากสตัวแพทย์	ไปท�าการฉดีวคัซนีให้แก่สตัว์
ควบคุม	ณ	สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม
	 ในการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมตามวรรคหนึ่ง	 (๑)	 และ	 (๒)	 เจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียม
	 ประกาศของอธิบดีตามมาตรานีใ้ห้แจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๘ 		 ในการโอนกรรมสิทธิ์สัตว์ควบคุมทีไ่ด้รับการฉีดวัคซีนแล้ว	 เจ้าของสัตว์ควบคุม
ต้องมอบเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา	๖	หรือมาตรา	๗	ให้ผู้รับโอนด้วย
ถ้าเป็นสตัว์ควบคุมทีอ่ยู่ในระหว่างการเฝ้าสังเกตอาการตามมาตรา	๑๒	 วรรคสอง	 ห้ามมใิห้มีการจ�าหน่าย	
จ่าย	โอน	สัตว์ควบคุมนั้น

 มาตรา ๑๙ 		 ในกรณีทีส่ัตว์อืน่นอกจากสัตว์ควบคุมถูกสัตว์ควบคุมทีเ่ป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด 
ให้น�ามาตรา	๑๐	วรรคหนึ่ง	 (๓)	 (๔)	และวรรคสอง	มาตรา	๑๒	และมาตรา	๑๔	วรรคหนึ่ง	 (๒)	 (๓)	และ 
วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๐  	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้	 พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ้องแสดง 
บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๑ 		 เจ้าของสัตว์ควบคมุผู้ใดไม่จดัการให้สตัว์ควบคมุได้รบัการฉดีวคัซนีตามมาตรา	๕	
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๖	วรรคสอง	มาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	หรือมาตรา	๑๘	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองร้อยบาท

 มาตรา ๒๒			 สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์	 หรือผู้ประกอบ
การบ�าบัดโรคสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๖	 วรรคหนึ่ง	 หรือผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา	๘	วรรคสอง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

 มาตรา ๒๓  	 ผู้ใดใช้เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ซึ ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั ้นได้รับการฉีด
วัคซีนแล้ว	 หรือใบรับรองการฉดีวัคซีนอนัเป็นเทจ็	 หรือขัดขวาง	 หรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่สัตวแพทย์	 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	๙	มาตรา	๑๐	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๑๔	
วรรคหนึ่ง	มาตรา	๑๕	หรือมาตรา	๑๙	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๒๔			 เจ้าของสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อื ่นตามมาตรา	 ๑๙	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
ค�าสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา	๑๐	วรรคหนึ่ง	(๔)	หรือมาตรา	๑๔	วรรคหนึ่ง	(๒)	หรือไม่แจ้งต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าทีห่รือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา	 ๑๑	 หรือมาตรา	 ๑๒	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน 

หรือปรับไม่เกินสามพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๒๕  	 เจ้าของสัตว์ควบคุมหรือเจ้าของสัตว์อื่นตามมาตรา	๑๙	ผู้ใดไม่เฝ้าสังเกตอาการ

สัตว์ควบคุมหรือสัตว์อืน่ทีถู่กกัดไว้ตามมาตรา	 ๑๒	 หรือเจ้าของสัตว์ควบคุมฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๘	 วรรคสอง	 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มาตรา ๒๖  	 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้อธิบดีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 หรือ 

ผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจากอธบิดีหรอืเจ้าพนกังานท้องถิ่น	แล้วแต่กรณ	ีมอี�านาจเปรยีบเทยีบได้	และเมือ่ผูต้้องหา

ได้ช�าระค่าปรับตามค�าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก�าหนดแล้ว	ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน

 มาตรา ๒๗			 ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซึ่งมีสัตว์ควบคุมทีม่ีอายุครบก�าหนดได้รับการฉีดวัคซีน 

ตามมาตรา	 ๕	 ก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคับ	 ด�าเนินการตามมาตรา	 ๕	 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๘		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และให้มีอ�านาจแต่งตั ้งสัตวแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที	่ กับออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม 

ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี	้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และก�าหนดกิจการอืน่เพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

				ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

									อานันท์		ปันยารชุน

												นายกรัฐมนตรี



111พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

อัตราค่าธรรมเนียม
  

	 การฉีดวัคซีน	 	 	 	 	 	 ตัวละ	 ๔๐	 บาท

	 เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ตามมาตรา	๖	หรือมาตรา	๗	 อันละ	 ๑๐	 บาท

	 ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา	๖	หรือมาตรา	๗	 	 ฉบับละ	 ๑๐	 บาท

หมายเหตุ :-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัฉิบับนี้	คอื	โดยท่ีโรคพษิสนุขับ้าเป็นโรคตดิต่อท่ีมีอนัตราย

ต่อมนุษย์และสัตว์	 และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	พ.ศ.	๒๔๙๘	ยังไม่เหมาะสม 

ทีจ่ะควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดี	 นอกจากนั้น	 กรมปศุสัตว์	 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึง่มอี�านาจหน้าท่ีในการควบคมุและป้องกนัโรคระบาดสตัว์ตามพระราชบญัญตัิ

โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	มีสัตวแพทย์เพียงพอปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ	กับสามารถผลิตวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าส�าหรบัสัตว์ได้เองในราคาถกู	จึงเป็นหน่วยงานท่ีมคีวามพร้อมและเหมาะสมในการควบคมุและ

ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า	สมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า	ให้มบีทบญัญตัท่ีิเหมาะสม

ย่ิงขึ้นและก�าหนดให้กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นผูม้หีน้าท่ีปฏบิตักิารให้เป็นไปตามกฎหมาย		

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย์

พ.ศ. ๒๕๔๕
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 พระราชบัญญัตินีม้ ีบทบัญญัติบางประการเกี ่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๕	 มาตรา	 ๔๘	 และมาตรา	 ๕๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์	พ.ศ.	๒๕๔๕”

 มาตรา ๒ 		 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	พ.ศ.	๒๕๐๕

 มาตรา ๔ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “วิชาชีพการสัตวแพทย์”	 หมายความว่า	 วิชาชีพเกี่ยวกับการกระท�าใด	 ๆ	 ต่อร่างกายสัตว์เพื่อ 

การตรวจโรค	การวนิิจฉัยโรค	การป้องกนัโรค	การบ�าบดัรกัษา	หรอืการก�าจดัโรคสตัว์	และการกระท�าโดยตรง

ต่อร่างกายสัตว์ด้วยการฉีดสารหรือการสอดใส่วัตถุใด	 ๆ	 เข้าไปในร่างกายสัตว์เพื่อการตกแต่งหรือการบ�ารุง

ร่างกายสัตว์	การตอนหรือการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยเทคนิคที่สามารถป้องกันการแพร่โรคทางการสืบพันธุ์	และ

ให้หมายความรวมถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และมนุษย์	 และการโภชนาภิบาลด้านสุขศาสตร์การอาหารและ

การปนเปื้อนในอาหารที่มีต้นก�าเนิดมาจากสัตว์

	 “สัตว์”	หมายความว่า	สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พรรณไม้และมนุษย์

	 	๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๙/ตอนที่	๓๖	ก/หน้า	๑/๒๓	เมษายน	๒๕๔๕
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	 “โรค”	 หมายความว่า	 ความเจ็บป่วย	 การบาดเจ็บ	 หรือความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ 

ของสัตว์	และให้หมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย

	 “ใบอนญุาต”	หมายความว่า	ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์จากสตัวแพทยสภา

	 “ผู้ประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์”	หมายความว่า	บคุคลซึ่งได้ขึ้นทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

	 “สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกสัตวแพทยสภา

	 “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการสัตวแพทยสภา

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการสัตวแพทยสภา

	 “เลขาธิการ”	หมายความว่า	เลขาธิการสัตวแพทยสภา

	 “รองเลขาธิการ”	หมายความว่า	รองเลขาธิการสัตวแพทยสภา

	 “พนกังานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	บคุคลซ่ึงรฐัมนตรแีต่งตั้งให้ปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญตันิี้

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕  	 ในกรณีทีบ่ทบัญญัติแห่งกฎหมายใด	 อ้างถึง	 “การบ�าบัดโรคสัตว์”	 หรือ 

“ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสตัว์”	ตามพระราชบัญญัตคิวบคมุการบ�าบัดโรคสตัว์	พ.ศ.	๒๕๐๕	ให้หมายความถึง 

“การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”	 หรือ	 “ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”	 ตามพระราชบัญญัตินี	้ 

แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๖  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	 กับออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย 

พระราชบัญญัตินี้	รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
สัตวแพทยสภา

  

 มาตรา ๗ 		 ให้มีสัตวแพทยสภาเป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าทีต่ามที ่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๘  	 สัตวแพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 (๒)	 ควบคุมความประพฤติและการด�าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ถูกต้อง 

ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 (๓)		ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 (๔)		ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
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	 (๕)		ช่วยเหลือ	แนะน�า	เผยแพร่	และให้การบริการทางด้านวิชาการแก่สมาชิก	รวมทั้งประชาชน

และองค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 (๖)		ให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 (๗)		เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศไทย

	 (๘)		ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก

	 (๙)		ด�าเนินการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๙  	 สัตวแพทยสภามีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 (๒)		ท�าค�าสั่งตามมาตรา	๔๕

	 (๓)		รบัรองปริญญา	อนุปริญญา	ประกาศนยีบัตร	อนมุตับัิตร	หรอืวฒิุบัตรในวชิาชีพการสตัวแพทย์

ของสถาบันต่าง	ๆ	เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก

	 (๔)		รับรองหลักสูตรต่าง	ๆ 	ส�าหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ช�านาญการในสาขาต่าง	ๆ 	ของวิชาชีพการ

สัตวแพทย์ของสถาบันต่าง	ๆ

	 (๕)		รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ท�าการฝึกอบรมใน	(๔)

	 (๖)	 ออกหนังสืออนุมัติหรือให้วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทย์สาขาต่าง	ๆ	และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 (๗)		ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัตวแพทยสภา

 มาตรา ๑๐ 		 สัตวแพทยสภาอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

	 (๒)		ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก	ค่าบ�ารุง	และค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดในมาตรา	๘

	 (๔)		เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สัตวแพทยสภา

	 (๕)		ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม	(๑)	(๒)	(๓)	และ	(๔)

 มาตรา ๑๑  	 ให้รฐัมนตรดี�ารงต�าแหน่งสภานายกพเิศษแห่งสตัวแพทยสภา	และมอี�านาจหน้าท่ี

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๒ 		 ให้มีส�านักงานสัตวแพทยสภาท�าหน้าทีธุ่รการต่าง	 ๆ	 ให้แก่คณะกรรมการและ 

สัตวแพทยสภา	และให้มีส�านักงานสาขาได้ตามความจ�าเป็น		ทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการก�าหนด



116 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

หมวด ๒
สมาชิก

  

 มาตรา ๑๓  	 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

	 (๒)	 มีความรู้ในวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยได้รับปริญญา	 อนุปริญญา	 ประกาศนียบัตร	 ในวิชา 

สตัวแพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทีท่บวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง	 หรือมีความรู้ 

ในวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยได้รับปริญญาสาขาอื่น	 ทีม่ิใช่สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	 หรือประกาศนียบัตร 

จากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง

	 (๓)	 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชาชีพ

	 (๔)	 ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดในคดีทีค่ณะกรรมการเห็นว่าจะน�ามาซึง่ 

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

	 (๕)	ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	หรือไม่เป็นโรคที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสัตวแพทยสภา

 มาตรา ๑๔ 		 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

	 (๑)		ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 ขอหนังสืออนุมัติ 

หรือวุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช�านาญในการประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์สาขาต่าง	ๆ 	หรอืขอหนงัสอืแสดง

วุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย์	โดยปฏิบัติตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการนั้น

	 (๒)		แสดงความคิดเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี ่ยวกับกิจการของสัตวแพทยสภาไปยัง 

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา	และในกรณีท่ีสมาชกิรวมกนัตั้งแต่ห้าสบิคนข้ึนไป	เสนอให้คณะกรรมการพจิารณา

เรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสัตวแพทยสภา	คณะกรรมการต้องพิจารณา	และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอ

ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่อง

	 (๓)		เลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

	 (๔)		ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๕			 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		ขาดคุณสมบัติตามมาตรา	๑๓	(๑)	(๒)	หรือ	(๕)

	 (๔)		คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะเห็นว่าเป็นผู ้น�ามาซึ่งความเสื ่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามมาตรา	๑๓	(๓)	หรือ	(๔)

	 (๕)		ไม่ช�าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชกิ	ค่าบ�ารงุ	หรอืค่าธรรมเนยีม	โดยไม่มีเหตอัุนควรตามหลกัเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อบังคับสัตวแพทยสภา
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หมวด ๓
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา

  
 มาตรา ๑๖ 		 ให้มีคณะกรรมการสัตวแพทยสภา	ประกอบด้วย
	 (๑)		กรรมการโดยต�าแหน่ง	 ได้แก่	 อธิบดีกรมปศุสัตว์	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 
นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย	 และนายกสัตวแพทยสมาคม 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	 (๒)		กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน	 กระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน	 กระทรวง
สาธารณสุขหนึ่งคน	กรมประมงหนึ่งคน	กรมปศุสัตว์หนึ่งคน	และกรุงเทพมหานครหนึ่งคน
	 (๓)		กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก	 มีจ�านวนเท่ากับจ�านวนกรรมการใน	 (๑)	 และ	 (๒)	 
รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว

 มาตรา ๑๗			 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผูท้รงคณุวฒุเิป็นท่ีปรกึษาได้	และให้มีอ�านาจถอดถอน
ที่ปรึกษาด้วย
	 ให้ที่ปรึกษาด�ารงต�าแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา	๑๖	(๓)

 มาตรา ๑๘			 ให้คณะกรรมการประชุมเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง
กรรมการตามมาตรา	 ๑๖	 (๓)	 เพื่อด�ารงต�าแหน่งนายกสัตวแพทยสภา	 อุปนายกสัตวแพทยสภาคนทีห่นึ่ง 
และอุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่สอง	ต�าแหน่งละหนึ่งคน
	 ให้นายกสัตวแพทยสภาเลือกกรรมการเพือ่ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิาร	รองเลขาธกิาร	ประชาสมัพนัธ์
และเหรัญญิก	 ต�าแหน่งละหนึง่คน	 และอาจเลือกกรรมการเพื่อด�ารงต�าแหน่งอื่นได้ตามความจ�าเป็นและ 
มีอ�านาจถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวออกจากต�าแหน่งได้		ทั้งนี้	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
	 ให้นายกสัตวแพทยสภา	อุปนายกสัตวแพทยสภาคนท่ีหนึง่	และอุปนายกสตัวแพทยสภาคนท่ีสอง
ด�ารงต�าแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา	๑๖	(๓)
	 เมือ่ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสตัวแพทยสภาพ้นจากต�าแหน่ง	 ให้เลขาธิการ	 รองเลขาธิการ	
ประชาสัมพันธ์	เหรัญญิก	และผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นตามวรรคสอง	พ้นจากต�าแหน่งด้วย

 มาตรา ๑๙ 		 การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา	๑๖	 (๓)	การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา	๑๗	
การเลือกกรรมการเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ	ตามมาตรา	๑๘	และการเลือกกรรมการตามมาตรา	๒๓	ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา

 มาตรา ๒๐			 กรรมการตามมาตรา	๑๖	(๒)	และ	(๓)	ต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
	 (๑)		เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
	 (๒)		ไม่เคยถกูส่ังพกัใช้ใบอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนญุาตตามพระราชบญัญตันิี	้หรอืตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์

	 (๓)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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 มาตรา ๒๑ 		 กรรมการตามมาตรา	 ๑๖	 (๓)	 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วัน 

เลือกตั้งและอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

	 ให้กรรมการทีพ่้นจากต�าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการทีไ่ด้รับเลือกตั้งใหม่

จะเข้ารับหน้าที่		ทั้งนี้	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา	๑๖	(๓)	ภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๒๒ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 กรรมการตามมาตรา	 ๑๖	 (๓)	 พ้นจาก

ต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา	๑๕

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๒๐

 มาตรา ๒๓ 		 เมื่อต�าแหน่งกรรมการตามมาตรา	 ๑๖	 (๓)	 ว่างลงไม่เกินกึ่งหนึง่ของจ�านวน

กรรมการดังกล่าวทัง้หมด	 ก่อนครบวาระให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา	๒๐	เป็นกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต�าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง

	 ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการซึ่งได ้

รับเลือกตั้ง	 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีจ่�านวน

กรรมการดังกล่าวได้ว่างลงเกินกึ่งหนึ่ง

	 ถ้าวาระของกรรมการตามมาตรา	๑๖	(๓)	เหลอือยู่ไม่ถึงเก้าสบิวนั	คณะกรรมการจะให้มกีารเลอืก

หรือเลือกตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้

	 ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

 มาตรา ๒๔ 		 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		บรหิารกจิการสตัวแพทยสภาตามวตัถปุระสงค์และอ�านาจหน้าทีข่องสตัวแพทยสภาท่ีก�าหนด

ในมาตรา	๘	และมาตรา	๙

	 (๒)		แต่งต้ังคณะอนกุรรมการจรรยาบรรณ	คณะอนกุรรมการสอบสวน	และคณะอนกุรรมการอื่น

เพื่อท�ากจิการหรือพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ 	อันอยู่ในขอบเขตแห่งวตัถุประสงค์และอ�านาจหน้าท่ีของสตัวแพทยสภา

	 (๓)	จัดตั้งส�านักงานสาขาของสัตวแพทยสภา

	 (๔)	ออกข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วย

	 	 (ก)		การเป็นสมาชิก

	 	 (ข)		การก�าหนดโรคตามมาตรา	๑๓	(๕)

	 	 (ค)		การก�าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก	 ค่าบ�ารุง	 และค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากทีก่�าหนดไว ้

	 	 	 ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้

	 	 (ง)		การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา	๑๖	 (๓)	 การแต่งตั้งทีป่รึกษาตามมาตรา	๑๗	 และ 

	 	 	 การเลือกกรรมการเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ	ตามมาตรา	๑๘
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	 	 (จ)		การประชุมคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	คณะที่ปรึกษา	และสมาชิก

	 	 (ฉ)		การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาตามมาตรา	๑๗

	 	 (ช)		การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นตามมาตรา	๑๘	วรรคสอง

	 	 (ซ)		หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามมาตรา	๓๓

	 	 (ฌ)		คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามมาตรา	๓๔

	 	 (ญ)	แบบและประเภทใบอนุญาต	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบยีนการออก 

	 	 	 ใบอนุญาต	 อายุใบอนุญาต	 การต่ออายุใบอนุญาต	 การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

	 	 	 แสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง	ๆ	 หนังสือ 

	 	 	 แสดงวุฒิอืน่ในวิชาชีพการสัตวแพทย์	 การออกใบแทนใบอนุญาต	 หนังสืออนุมัติ	 หรือ 

	 	 	 วุฒิบัตร	หรือหนังสือแสดงวุฒิอื่นตามมาตรา	๓๑

	 	 (ฎ)	 การจัดตัง้	 การด�าเนนิการ	 และการเลิกสถาบันทีท่�าการฝึกอบรมเป็นผู้ช�านาญการ 

	 	 	 ในสาขาต่าง	ๆ	ของวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 	 (ฏ)	ข้อจ�ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามมาตรา	๓๕

	 	 (ฐ)	จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามมาตรา	๓๖

	 	 (ฑ)	การก�าหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

	 	 (ฒ)	 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีทีม่ีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษ 

	 	 	 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 	 (ณ)		เรื่องอื่น	ๆ 	อันอยู่ในขอบเขตแห่งวตัถปุระสงค์ของสตัวแพทยสภาหรอือยู่ในอ�านาจหน้าท่ี 

	 	 	 ของสัตวแพทยสภาตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

	 (๕)		ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 ข้อบังคับสัตวแพทยสภาตาม	(ก)	(ข)	(ค)	(ซ)	(ฌ)	(ญ)	(ฎ)	(ฏ)	(ฐ)	(ฑ)	และ	(ฒ)	เมื่อได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๒๕  	 นายกสตัวแพทยสภา	 อปุนายกสัตวแพทยสภา	 เลขาธิการ	 รองเลขาธิการ	

ประชาสัมพันธ์	และเหรัญญิก	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		นายกสัตวแพทยสภามีอ�านาจหน้าที่

	 	 (ก)	ด�าเนินกิจการของสัตวแพทยสภาให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

	 	 (ข)		เป็นผู้แทนสัตวแพทยสภาในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

	 	 (ค)		เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

	 	 นายกสัตวแพทยสภาอาจมอบหมายเป็นหนงัสอืให้กรรมการอ่ืนปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนตามท่ีเหน็

สมควรได้

	 (๒)		อุปนายกสัตวแพทยสภาคนทีห่นึ ่ง	 เป็นผู ้ช่วยนายกสัตวแพทยสภาในกิจการอันอยู่ใน

อ�านาจหน้าทีข่องนายกสัตวแพทยสภาตามทีน่ายกสัตวแพทยสภามอบหมาย	 และเป็นผู้ท�าการแทนนายก 

สัตวแพทยสภา	เมื่อนายกสัตวแพทยสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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	 (๓)		อุปนายกสัตวแพทยสภาคนทีส่อง	 เป็นผู ้ช่วยนายกสัตวแพทยสภาในกิจการอันอยู่ใน

อ�านาจหน้าทีข่องนายกสัตวแพทยสภาตามทีน่ายกสัตวแพทยสภามอบหมาย	 และเป็นผู้ท�าการแทนนายก 

สัตวแพทยสภา	เม่ือท้ังนายกสัตวแพทยสภาและอุปนายกสตัวแพทยสภาคนท่ีหนึ่งไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏบัิติ

หน้าที่ได้

	 (๔)		เลขาธิการมีอ�านาจหน้าที่

	 	 (ก)		ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สัตวแพทยสภาทุกระดับ

	 	 (ข)		ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสัตวแพทยสภา

	 	 (ค)		ดูแลรักษาทะเบยีนสมาชกิ	ทะเบียนผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์	และทะเบียนอื่น	ๆ	

ของสัตวแพทยสภา

	 	 (ง)		ควบคุม	ดูแลทรัพย์สินของสัตวแพทยสภา

	 	 (จ)		เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการ

	 	 (ฉ)		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 (๕)	 รองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ในอ�านาจหน้าทีข่องเลขาธิการ	 ตามที่

เลขาธิการมอบหมาย	และเป็นผู้ท�าการแทนเลขาธิการ	เมื่อเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

	 (๖)	 ประชาสัมพันธ์มีอ �านาจหน้าทีใ่นการประชาสัมพันธ์	 แนะน�า	 และเผยแพร่กิจการ 

ของสัตวแพทยสภาแก่สมาชิก	ประชาชน	และองค์กรอื่น

	 (๗)		เหรัญญิกมีอ�านาจหน้าที่ควบคุม	 ดูแล	 รับผิดชอบการบัญชี	 การเงิน	 และการงบประมาณ 

ของสัตวแพทยสภา

	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาตามมาตรา	๑๗	และผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นตามมาตรา	๑๘	วรรคสอง	ให้มี

อ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก�าหนด

หมวด ๔
การด�าเนินการของคณะกรรมการ

  

 มาตรา ๒๖  	 การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	ถ้าคะแนน

เสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 มตขิองท่ีประชมุในกรณีให้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพตามมาตรา	๑๕	(๔)	หรอืให้พกัใช้ใบอนญุาต

หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	 ๔๕	 วรรคสาม	 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดที่อยู่ในต�าแหน่ง

	 การประชุมคณะอนุกรรมการ	ให้น�าความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 การประชุมคณะที่ปรึกษา	ให้เป็นไปตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา



121พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

 มาตรา ๒๗			 สภานายกพิเศษจะเข้าฟังการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในทีป่ระชุม 

คณะกรรมการหรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังสัตวแพทยสภาในเรื่องใด	ๆ	ก็ได้

 มาตรา ๒๘  	 มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้	 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภานายกพิเศษก่อน	จึงจะด�าเนินการตามมตินั้นได้

	 (๑)		การออกข้อบังคับ

	 (๒)		การก�าหนดงบประมาณของสัตวแพทยสภา

	 (๓)		การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา	๑๕	(๔)

	 (๔)		การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือให้เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	 ๔๕	 วรรคสาม	

(๒)	(ค)	หรือ	(ง)

	 ให้นายกสัตวแพทยสภาเสนอมติตามวรรคหนึ่งต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชักช้า	 สภานายกพิเศษ

อาจมีค�าสัง่ยับยัง้มตินัน้ได้	 ในกรณีทีม่ิได้ยับยัง้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้รับมติทีน่ายกสัตวแพทยสภา

เสนอให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบมตินั้น

	 ถ้าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด	ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแต่

วันทีไ่ด้รับแจ้งค�าสั่งยับยั้ง	 ในการประชุมนัน้ถ้ามเีสยีงยนืยนัมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการ 

ทั้งคณะ	ก็ให้ด�าเนินการตามมตินั้นได้

หมวด ๕
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  

 มาตรา ๒๙ 		 ห้ามมิให้ผูใ้ดประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์	หรอืแสดงด้วยวธิใีด	ๆ 	ให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่า

ตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว	 โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยสภา	 เว้นแต ่

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	 (๑)		การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ทีก่ระท�าต่อสัตว์ของตนเอง	 ยกเว้นกรณีเป็นการ 

เลีย้งสัตว์เพื่อการพาณิชย์โดยมีขนาด	 ชนิด	 และจ�านวนสัตว์ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

	 (๒)		การรักษาพยาบาลสัตว์	 โดยไม่รับสินจ้างรางวัล	 และการกระท�าดังกล่าวต้องมิใช่เป็น 

การกระท�าทางศัลยกรรม	 การใช้รังสี	 การฝังเข็มเพือ่บ�าบัดโรคหรือระงับความรู้สึกหรือให้ยาควบคุมพิเศษ	

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	แล้วแต่กรณี

	 (๓)		นักเรียน	นักศึกษา	หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งท�าการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุมของ

สถาบันการศกึษาวชิาสตัวแพทยศาสตร์ของรฐั	หรอืท่ีได้รบัอนญุาตจากทางราชการให้จดัตั้งสถาบนัการศกึษา

หรือสถาบันทางสัตวแพทย์อื่นที่สัตวแพทยสภารับรอง		ทั้งนี้	ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัดหรือ

ผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 (๔)		ข้าราชการ	พนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 เทศบาล	 องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 กรุงเทพมหานคร	 เมืองพัทยา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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รปูแบบพเิศษอืน่ตามทีมี่กฎหมายก�าหนด	หรอืสภากาชาดไทย	ซึ่งกระท�าการประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์

ตามอ�านาจหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

	 (๕)		บุคคลซึ่งกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล	 กรุงเทพมหานคร	 เมืองพัทยา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอืน่ตามทีม่ีกฎหมาย

ก�าหนด	 หรือสภากาชาดไทย	 มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที ่

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 (๖)		การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของทีป่รึกษาหรือผู้เชี ่ยวชาญของทางราชการหรือ 

ผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางสตัวแพทย์อื่นท่ีสตัวแพทยสภารบัรอง	ซึ่งมีใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ		ทั้งนี้	โดยอนุมัติของคณะกรรมการ

 มาตรา ๓๐			 ห้ามมิให้ผู้ซึ ่งมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใช้ค�าหรือข้อความด้วยอักษร

ไทย	หรืออักษรต่างประเทศว่า	 สัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	 สัตวแพทย์หญิง	หรือนายสัตวแพทย์หญิง	หรือ 

ใช้อักษรย่อของค�าดงักล่าวประกอบกบัชื่อตวัหรอืชื่อสกลุของตน	หรอืใช้ค�าหรอืข้อความอ่ืนใดท่ีมคีวามหมาย

เช่นเดียวกัน	 หรือแสดงด้วยวิธีใด	 ๆ	 ซึ่งท�าให้ผู้อืน่เข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 รวมถึง

การใช้	จ้าง	วาน	หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวให้แก่ตน		ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา

 มาตรา ๓๑			 แบบและประเภทใบอนุญาต	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน	

การออกใบอนุญาต	 อายุใบอนุญาต	 การต่ออายุใบอนุญาต	 การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง 

ความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง	 ๆ	 และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพ

การสัตวแพทย์	 และการออกใบแทนใบอนุญาต	 หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร	 หรือหนังสือแสดงวุฒิอื ่น	 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา

 มาตรา ๓๒ 		 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 ให้แบ่งเป็นสองชั้น	 คือ	 ผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง	และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

 มาตรา ๓๓ 		 ผู้มีสิทธิขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ์

ตามมาตรา	๓๒	ต้องมีความรู้ดังนี้

	 (๑)		ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง	ต้อง

	 	 (ก) 	 ได ้รับปริญญาส ัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทยท ี ่

ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง	หรือ

	 	 (ข)		ได้รับปริญญาในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสถานศึกษาในต่างประเทศและ 

ได้รบัอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีในประเทศท่ีตนได้รบัปรญิญา	เว้นแต่เป็นผูซ้ึ่งมีสญัชาตไิทยอาจไม่ต้อง 

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผู้นั้นได้รับปริญญาก็ได้	แต่ต้องผ่านการสอบความรู้

ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา

	 (๒)		ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง	 ต้องมีความรู้ในวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยได้รับ

ปริญญาสาขาอ่ืนท่ีมิใช่สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	หรอืประกาศนยีบัตรจากสถานศกึษาท่ีสตัวแพทยสภารบัรอง	

และผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา
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 มาตรา ๓๔			 ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกแห่งสัตวแพทยสภา	 และ 

มีคุณสมบัติอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสัตวแพทยสภา

	 เมือ่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ	 ให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิน้สุดลง 

นับแต่วันที่พ้นจากสมาชิกภาพ

	 ให้ผู้ซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพตามวรรคสองส่งคืนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสิบห้าวันนับแต ่

วันทีพ่้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา	 ๑๕	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 หรือนับแต่วันทีท่ราบการพ้นจากสมาชิกภาพ 

ตามมาตรา	๑๕	(๔)	หรือ	(๕)

 มาตรา ๓๕ 		 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ�ากัด

และเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสัตวแพทยสภา

 มาตรา ๓๖ 		 ผู้ประกอบวชิาชพีการสัตวแพทย์ต้องรกัษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพการสตัวแพทย์

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสัตวแพทยสภา

 มาตรา ๓๗  	 บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์ผูใ้ดประพฤตผิดิ 

ข้อจ�ากัดหรือเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามมาตรา	 ๓๕	 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพตามมาตรา	 ๓๖	 มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้นั้น	 โดยท�าค�ากล่าวหาเป็น

หนังสือยื่นต่อสัตวแพทยสภา

	 กรรมการหรือบคุคลอืน่ทีพ่บหรือทราบว่าผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้ใดประพฤติผิด 

ข้อจ�ากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามมาตรา	 ๓๕	 หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพตามมาตรา	 ๓๖	 มสีทิธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้นัน้โดยท�าค�ากล่าวโทษ 

เป็นหนังสือยื่นต่อสัตวแพทยสภา

	 สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึง่หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลง	 เมื่อพ้นหนึ่งป ี

นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปีนับแต่

วันที่มีการประพฤติผิดในเรื่องดังกล่าว

	 การถอนค�ากล่าวหาหรอืค�ากล่าวโทษท่ีได้ย่ืนไว้แล้วไม่เป็นเหตใุห้ระงบัการด�าเนนิการตามพระราช

บัญญัตินี้

 มาตรา ๓๘ 	 เมือ่สัตวแพทยสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา	๓๗ 

ให้เลขาธิการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไม่ชักช้า

 มาตรา ๓๙			 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนกุรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิก	ประกอบด้วย	

ประธานคนหนึ่งและอนุกรรมการอีกจ�านวนไม่น้อยกว่าสองคน	มีอ�านาจหน้าที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่อง

ที่ได้รับตามมาตรา	๓๘	แล้วท�ารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณหลายคณะก็ได้

 มาตรา ๔๐ 		 เม่ือคณะกรรมการได้รบัรายงานและความเหน็ของคณะอนกุรรมการจรรยาบรรณ

แล้วให้คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าว	และมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
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	 (๑)	 ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

พิจารณา

	 (๒)	 ให้คณะอนกุรรมการสอบสวนท�าการสอบสวนในกรณทีีเ่ห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

นั้นมีมูล

	 (๓)		ให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นไม่มีมูล

 มาตรา ๔๑ 		 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก	 ประกอบด้วย	

ประธานคนหน่ึงและอนกุรรมการอีกจ�านวนไม่น้อยกว่าสองคน	มอี�านาจหน้าที่สอบสวน	สรปุผลการสอบสวน

และเสนอส�านวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

	 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนหลายคณะก็ได้

 มาตรา ๔๒			 ให้คณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการจรรยาบรรณ	และคณะอนกุรรมการสอบสวน

มีอ�านาจออกหนังสือเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาให้ถ้อยค�า	 และให้บุคคลใด	 ๆ	 ส่งเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชน์ 

แก่การด�าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าว

	 ในการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ	 และคณะอนุกรรมการ

สอบสวน	 ให้กรรมการ	 อนุกรรมการจรรยาบรรณ	 และอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา

 มาตรา ๔๓ 		 ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 

พร้อมทัง้ส่งส�าเนาเรื่องทีก่ล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ก่อนวันเริ่มท�าการสอบสวน

	 ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู ้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิท �าค�าชี ้แจงหรือน�าพยานหลักฐานใด	 ๆ	 มาให  ้

คณะอนุกรรมการสอบสวน

	 ค�าชี้แจงหรือพยานหลักฐาน	 ให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

ได้รบัแจ้งจากประธานอนกุรรมการสอบสวนหรอืภายในก�าหนดเวลาท่ีคณะอนกุรรมการสอบสวนจะขยายให้

 มาตรา ๔๔ 		 เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนท�าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว	 ให้เสนอส�านวน 

การสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า	เพื่อให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

 มาตรา ๔๕ 		 เม่ือคณะกรรมการได้รบัส�านวนการสอบสวนและความเหน็ของคณะอนกุรรมการ

สอบสวนแล้ว	ให้คณะกรรมการพิจารณาส�านวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

	 คณะกรรมการอาจให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท�าการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้

คณะกรรมการมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	 (๑)		ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ	 ในกรณีทีเ่ห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์มิได้ 

กระท�าผิดตามข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ	หรือ

	 (๒)		ลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้	ในกรณีท่ีเหน็ว่าผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์ได้กระท�า

ผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

	 	 (ก)		ว่ากล่าวตักเตือน
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	 	 (ข)		ภาคทัณฑ์

	 	 (ค)		พักใช้ใบอนุญาตมีก�าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร	แต่ไม่เกินสองปี

	 	 (ง)		เพิกถอนใบอนุญาต

	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๒๘	 ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี	้ ให้ท�าเป็นค�าสั่ง 

สัตวแพทยสภาพร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด	และให้ถือเป็นที่สุด

 มาตรา ๔๖  	 ให้เลขาธิการแจ้งค�าสั่งสัตวแพทยสภาตามมาตรา	๔๕	วรรคสี่	ไปยังผู้ถูกกล่าวหา

หรือผู้ถกูกล่าวโทษทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีมคี�าสัง่	และให้บันทึกข้อความตามค�าสั่งนั้นไว้ในทะเบียน

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งค�าสั่งตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๔๗	 	 ภายใต้บงัคับมาตรา	 ๒๙	 ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ซึง่อยู่ใน

ระหว่างถูกสัง่พักใช้ใบอนุญาตหรือซึง่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 หรือแสดงด้วย 

วธิใีด	ๆ 	ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผูมี้สทิธปิระกอบวชิาชีพดงักล่าวนบัแต่วนัท่ีทราบค�าสั่งสตัวแพทยสภาท่ีสั่งพกัใช้ 

ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

 มาตรา ๔๘ 		 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

กระท�าการฝ่าฝืนมาตรา	๔๗	ให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้น

 มาตรา ๔๙ 		 ผู้ประกอบวชิาชพีการสัตวแพทย์ซึ่งถูกสั่งเพกิถอนใบอนญุาตอาจขอรบัใบอนญุาต

อีกได้เมือ่พ้นสองปีนับแต่วันถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาต	 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาต

และปฏิเสธการออกใบอนุญาต	 ผู้นัน้จะยืน่ค�าขอรับใบอนุญาตได้อีกต่อเมือ่สิ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที ่

คณะกรรมการปฏเิสธการออกใบอนุญาต	ถ้าคณะกรรมการปฏเิสธการออกใบอนญุาตเป็นครั้งท่ีสองแล้วผูน้ั้น

เป็นอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตตลอดไป

	 ความในวรรคหนึง่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

การบ�าบัดโรคสัตว์ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทีย่ืน่ค�าขอรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

หมวด ๖
การก�ากับดูแล

  

 มาตรา ๕๐			 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าทีก่�ากับดูแลการด�าเนินงานของสัตวแพทยสภา	 และ 

การประกอบวชิาชพีการสัตวแพทย์	และสัง่ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัการด�าเนนิงาน

ของสัตวแพทยสภาและการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 มาตรา ๕๑ 		 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา	๕๐	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

มีอ�านาจดังต่อไปนี้
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	 (๑)	 เข้าไปในสถานทีท่�าการของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในเวลาท�าการของสถานทีน่ั้น

เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		เข้าไปในสถานที	่ หรือยานพาหนะใด	 ๆ	 ทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท�าความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินีใ้นระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	 หรือในเวลาท�าการของสถานทีน่ั้น

เพื่อตรวจค้นเอกสารหรือวัตถุใด	 ๆ	 ทีอ่าจใช้เป็นหลักฐานในการด�าเนินการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัตินี	้

ประกอบกับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้	 เอกสารหรือวัตถุดังกล่าวจะถูก

ยักย้าย	ซุกซ่อน	ท�าลาย	หรือท�าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

	 (๓)		ยึดเอกสารหรือวัตถุใด	 ๆ	 ทีอ่าจใช้เป็นหลักฐานในการด�าเนินคดีการกระท�าความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 ในการปฏบัิติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึง่	ให้บคุคลท่ีเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวก

ตามสมควร

 มาตรา ๕๒ 		 ในการปฏิบัติหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัว

	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบทีร่ัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

 มาตรา ๕๓ 		 ในการปฏิบัติหน้าที	่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา

หมวด ๗
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๕๔			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๙	หรือมาตรา	๔๗	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือ

ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๕ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๐	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึง่ปี	 หรือปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๖ 		 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๓๔	วรรคสาม	หรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๑	วรรคสอง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 มาตรา ๕๗			 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�าหรอืไม่ส่งเอกสารหรอืวตัถใุด	ๆ 	ตามท่ีเรยีกหรอืแจ้งให้ส่งตาม

มาตรา	๔๒	วรรคหน่ึง	โดยไม่มีเหตอัุนควร	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่เดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่พนับาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๕๘ 		 ผู้ใดเป็นผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัด 

โรคสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 อยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาและ 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 ผู้เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาตามวรรคหนึ่ง	 ต้องช�าระค่าขึ ้นทะเบียนสมาชิก	 ค่าบ�ารุงและ 

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับสัตวแพทยสภาตามมาตรา	 ๒๔	 (๔)	 (ค)	 

ใช้บงัคับ	 ถ้าไม่ช�าระภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ให้สมาชิกภาพของผู้นั ้นเป็นอันสิน้สุดลง	 และให้น�า 

มาตรา	๓๔	วรรคสองและวรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๕๙ 		 ผู้ใดได้ขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 และใบอนุญาตนั้นยังคงใช้ได้ในวันทีพ่ระราช

บัญญัตินีใ้ช้บังคับ	 ให้ถือว่าผู้นัน้ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตาม 

พระราชบัญญัตินี้ต่อไปดังนี้

	 (๑)		ผู้ใดได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง	ให้ถือว่าผู้นั้น

ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

	 (๒)		ผู้ใดได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ชั้นสอง	ให้ถือว่าผู้นั้น

ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

	 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตาม	 (๑)	 และ	 (๒)	 มีสิทธิประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้

ภายใต้เงื่อนไขทีก่�าหนดไว้ในพระราชบัญญตัิควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 และเงื่อนไขที่ก�าหนด

ไว้ในใบอนุญาต	 เท่าทีร่ะยะเวลายังเหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตนั้น	 เว้นแต่ผู้นั้นจะได้ขอขึ้นทะเบียนและ 

รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ	 ก็ให้ 

มีสิทธปิระกอบวชิาชพีการสัตวแพทย์ได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการจะมีค�าสั่งไม่ออกใบอนญุาตให้	และให้น�า

มาตรา	๓๔	วรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๖๐ 		 ในระยะเริ ่มแรกทีย่ังมิได้เลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการตามมาตรา	 ๑๖	 (๓)	 

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยอธบิดกีรมปศสัุตว์เป็นนายกสตัวแพทยสภา	และกรรมการตามมาตรา	๑๖	(๑)	

และ	(๒)	เป็นกรรมการ

	 การแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา	 ๑๖	 (๒)	 ให้กระท�าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เลือกกรรมการตามวรรคหนึ ่ง	 ท�าหน้าทีเ่ลขาธิการ	 รองเลขาธิการ	

ประชาสัมพันธ์	 และเหรัญญิก	 ต�าแหน่งละหนึ่งคน	 	 ทั้งนี้	 จนกว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวซึ่งได้รับการเลือก

ตามมาตรา	๑๘	วรรคสอง	เข้ารับหน้าที่

	 การเลือกตั ้งสมาชิกเป็นกรรมการตามมาตรา	 ๑๖	 (๓)	 ให้กระท�าให้แล้วเสร็จภายใน 

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 มาตรา ๖๑ 		 ค�าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์	และค�าขอ

แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว	 ซึ่งได้ยืน่ไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	

พ.ศ.	๒๕๐๕	ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้ถือปฏิบัติดังนี้

	 (๑)		ถ้าคณะกรรมการควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว	์

พ.ศ.	๒๕๐๕	ยังมิได้มีค�าส่ังอย่างหน่ึงอย่างใดเกี่ยวกบัค�าขอดงักล่าว	ให้ถอืว่าเป็นค�าขอที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราช

บญัญตันิี	้และเม่ือผู้ย่ืนค�าขอได้สมัครเข้าเป็นสมาชกิสตัวแพทยสภาแล้ว	ให้ด�าเนนิการเกี่ยวกบัค�าขอดงักล่าว

ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		ถ้าคณะกรรมการควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว	์

พ.ศ.	๒๕๐๕	 ได้มีค�าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค�าขอดังกล่าวแล้ว	การด�าเนินการเกี่ยวกับค�าขอนั้นให้อยู่

ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	พ.ศ.	๒๕๐๕	ต่อไปจนกว่าจะได้มีการ

ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์	และให้น�ามาตรา	๕๘	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๖๒ 		 การไต่สวนและการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ที ่อยู่ระหว่างด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์ 

พ.ศ.	๒๕๐๕	ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้	เว้นแต่

	 (๑)		กรณีท่ีได้มีการไต่สวนโดยถกูต้องตามพระราชบัญญตัคิวบคมุการบ�าบัดโรคสตัว์	พ.ศ.	๒๕๐๕	

เสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	แต่คณะกรรมการควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์ยังมิได้พิจารณา

วินิจฉัยมีค�าสัง่อย่างหนึง่อย่างใด	 ให้การไต่สวนนัน้เป็นอันใช้ได้	 และให้คณะกรรมการและเลขาธิการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา	๔๕	และมาตรา	๔๖	แห่งพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		กรณีทีไ่ด้มีการไต่สวนและคณะกรรมการควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์ได้พิจารณาวินิจฉัย 

มีค�าสั่งโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	พ.ศ.	๒๕๐๕	เสร็จไปแล้วก่อนวนัที่พระราช

บัญญัตน้ีิใช้บังคบั	แต่ยังมิได้มีการแจ้งค�าสัง่ให้ผู้รบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบการบ�าบดัโรคสตัว์ซึ่งถกูกล่าวหา

ทราบ	ให้การไต่สวนและการพิจารณาวินิจฉัยมีค�าสั่งนั้นเป็นอันใช้ได้	และให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา	๔๖	

แห่งพระราชบัญญัตินี้	และให้น�ามาตรา	๔๕	วรรคสี่	แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๖๓ 		 ภายใต้บังคบัมาตรา	๖๐	และมาตรา	๖๑	แห่งพระราชบัญญตันิี้	การใดอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด�าเนินการต่อไปส�าหรับการนั้น	ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด
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 มาตรา ๖๔ 		 ให้บรรดากฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับ 

พระราชบัญญัตินี	้ 	 ทั้งนี้	 จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจตาม 

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

				ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

					พันต�ารวจโท	ทักษิณ		ชินวัตร

														นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

	 (๑)		ค่าขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต

	 	 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

	 	 และค่าต่ออายุใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 (๒)		ค่าขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต

	 	 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

	 	 และค่าต่ออายุใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๓,๐๐๐	 บาท

	 (๓)		ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

	 	 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 ฉบับละ	 ๕๐๐	 บาท

	 (๔)		ค่าหนังสืออนุมัติ	หรือวุฒิบัตรแสดง

	 	 ความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

	 	 การสัตวแพทย์	และหนังสือแสดงวุฒิอื่นใน

	 	 วิชาชีพการสัตวแพทย์	 ฉบับละ	 ๒,๐๐๐	 บาท

	 (๕)		ค่าใบแทนใบอนุญาตตาม	(๑)	และ	(๒)

	 และใบแทนเอกสารตาม	(๔)	 ฉบับละ	 ๕๐๐	 บาท

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงวิชาชีพ 

การบ�าบัดโรคสัตว์มาเป็นวิชาชีพการสัตวแพทย์	และพระราชบัญญัติควบคุมการบ�าบัดโรคสัตว์	พ.ศ.	๒๕๐๕	

ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมวิชาชีพการบ�าบัดโรคสัตว์	 มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับ

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการประกอบ

วชิาชพีการสัตวแพทย์เสียใหม่	โดยให้มีองค์กรควบคมุการประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์ในรปูของสภาวชิาชพี	 

เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน	 และในขณะเดียวกัน 

ก็ให้สาขาวิชาชีพดังกล่าวท�าหน้าทีค่วบคุมและส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 และ

ควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหาย 

แก่ประชาชนซึ่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่มารับบริการจากบุคคลเช่นนั้น		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	
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พระราชบัญญัติ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม

พ.ศ. ๒๕๕๑
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยโคนมและผลิตภัณฑ์นม

	 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล	ซึ่งมาตรา	

๒๙	ประกอบกับมาตรา	 ๔๓	 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ 		 พระราชบัญญัติน้ีเรยีกว่า	“พระราชบญัญตัโิคนมและผลติภณัฑ์นม	พ.ศ.	๒๕๕๑”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “โคนม”	หมายความว่า	โคซึ่งตามปกติเลี้ยงไว้เพื่อการผลิตนม

	 “ผลิตภัณฑ์นม”	 หมายความว่า	 ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากการน�าน�้านมโค	 นมผงและนมคืนรูปมาผ่าน

ขบวนการผลิต	 โดยการแยกออกหรือเติมเข้าไปซึ่งวัตถุอืน่ใด	 หรือแยกมันเนยบางส่วนหรือเกือบทัง้หมด 

ออกจากนม

	 “อุตสาหกรรมนม”	หมายความว่า	การผลิต	ซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งน�้านมโค	เนื้อโคนม

และผลิตภัณฑ์จากน�้านมและเนื้อโคนม	ตลอดจนอาหารสัตว์	น�้าเชื้อ	ตัวอ่อน	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับ

การผลิตและการตลาด	การบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม	การผลิตผลิตภัณฑ์จากน�้านมและเนื้อโคนม	และ

การด�าเนินกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมนม

	 	๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนที่	๒๘	ก/หน้า	๑๔/๕	เมษายน	๒๕๕๑
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	 “น�้านมโค”	หมายความว่า	น�้านมที่รีดจากแม่โคหลังจากคลอดลูกแล้วสามวัน	 เพื่อให้ปราศจาก

น�้านมเหลือง	โดยมิได้แยกหรือเติมวัตถุอื่นใด	และยังไม่ผ่านกรรมวิธีการผลิตในขั้นตอนใด	ๆ

	 “น�าเข้า”	หมายความว่า	น�าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

	 “ส่งออก”	หมายความว่า	น�าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

	 “เกษตรกรโคนม”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ ่งประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเพื่อส่งน�้านมโคให้กับ 

ศูนย์รับน�้านมโคขององค์กรของรัฐ	องค์กรของเอกชนหรือสหกรณ์

	 “องค์กรเกษตรกรโคนม”	หมายความว่า	สมาคม	สหกรณ์	หรือกลุ่มเกษตรกรโคนมที่จดทะเบียน

เป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายแต่ไม่รวมถงึบรษัิทจ�ากดัหรอืห้างหุน้ส่วนจ�ากดัและห้างหุน้ส่วนสามัญท่ีมีเกษตรกร

โคนมเป็นผู้ถือหุ้น	หรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

	 “ผู้แทนองค์กรเกษตรกรโคนม”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรเกษตรกรโคนม

	 “ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์นม”	หมายความว่า	บุคคลหรอืนติบุิคคลท่ีท�าธรุกจิการผลติหรอืจ�าหน่าย

โคนมหรือผลิตภัณฑ์นม	หรือตามที่คณะกรรมการก�าหนด

	 “ผู้แทนผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์นม”	หมายความว่า	ผูซ้ึ่งเป็นตวัแทนผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์นม

	 “ผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม”	หมายความว่า	บุคคลหรือนิติบุคคลที่ท�าธุรกิจการผลิต

หรือจ�าหน่ายโคนมหรือผลิตภัณฑ์นม	หรือตามที่คณะกรรมการก�าหนด

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔ 		 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม”	

ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน	อธิบดีกรมปศุสัตว์	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

อธิบดีกรมการค้าภายใน	 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 เลขาธิการ 

คณะกรรมการอาหารและยา	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ผู ้อ�านวยการ

ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ	เลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจ�านวนสิบสองคนเป็นกรรมการ	ผูอ้�านวยการองค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจ�านวนสองคน	โดยมาจากผูแ้ทนองค์กร

เกษตรกรโคนมหนึ่งคน	 และผู้แทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหรือผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม

หนึ่งคน

	 การแต่งตั ้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้แต่งตัง้จากผู้เชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ 

ในด้านโคนมและผลติภณัฑ์นมจากสถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัวจิยัท่ีเกี่ยวข้องจ�านวนสองคน	ผูแ้ทนองค์กร

เกษตรกรโคนมจ�านวนห้าคน	ซึ่งเสนอโดยชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	และผู้แทนผู้ประกอบ

การผลิตภณัฑ์นมและผูแ้ทนผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนมจ�านวนห้าคน	ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีรฐัมนตรี

ก�าหนด	 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ทั้งนี้	 ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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	 ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 ท�าหน้าทีเ่กี่ยวกับการด�าเนินงานตามมติของ

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

 มาตรา ๕  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๓)		ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดทีไ่ด้

กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๔)		ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา	๗

	 (๕)		ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง	ผู้ด�ารงต�าแหน่งในทางการเมอืง	สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นหรือกรรมการที่ปรึกษา	หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

 มาตรา ๖ 		 กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสองปีและกรรมการผูท้รง

คุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๗  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	 ๖	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๔)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๕)		มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๕

	 (๖)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๗)		รฐัมนตรใีห้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี	มีความประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืหย่อนความสามารถ

 มาตรา ๘  	 ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึ่งพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระจะต้อง 

มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุแทนต�าแหน่งท่ีว่างลงและให้ผูไ้ด้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

แทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

	 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระในมาตรา	 ๖	 หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

 มาตรา ๙ 		 การประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อาจมาประชุมได้	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการเลือกกรรมการ 

ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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	 การวนิจิฉยัชี้ขาดโดยมติของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งเสยีงในการ

ลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๐  	 คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)		ก�าหนดนโยบาย	แผนงาน	มาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

	 (๒)		ก�าหนดนโยบายและแผน	 การผลิตและการจ�าหน่ายน�า้นมโคและผลิตภัณฑ์นมทัง้ภายใน

ประเทศและต่างประเทศ

	 (๓)		ก�าหนดปริมาณและเงื่อนไขการน�าเข้า	การส่งออกน�้านมโค	นมผงและผลิตภัณฑ์นม

	 (๔)		ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการค�านวณต้นทุนในการผลิตน�า้นมโคและก�าหนด

ราคาซื้อน�า้นมโคและผลิตภัณฑ์นม	 รวมทัง้ก�าหนดวันรับซื้อและวันหยุดรับซื้อน�้านมโคของผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์นม

	 (๕)		ก�าหนดระเบียบว่าด้วยเบีย้ปรับส�าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๖)		แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานตามพระราชบัญญัตินี้	 และอาจเชิญส่วนราชการ	

รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชนหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง	ค�าอธิบาย	ความเห็นหรือค�าแนะน�า	รวมทั้งขอเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง

	 (๗)		ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	องค์กรเกษตรกรโคนม	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม	และ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมในการก�าหนดมาตรฐานปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์	 สถานทีเ่ลี้ยงโคนม 

ศูนย์รวบรวมน�า้นมโคและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์	 รวมทัง้ระบบการขนส่ง	 เพื่อให้การผลิตและการตลาด

โคนมและผลิตภัณฑ์นมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน	และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑ์นม

	 (๘)		ก�าหนดข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศหรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๙)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นมและอุตสาหกรรมนมตามที่กฎหมายก�าหนด

 มาตรา ๑๑ 		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

							พลเอก	สุรยุทธ์		จุลานนท์

													นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ทีม่ีเสถียรภาพ	 และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ	 เพื ่อรักษาผลประโยชน์และให้เกิด 

ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ	ได้แก่	เกษตรกรโคนม	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

นมและผู้บริโภค	 รวมทัง้การพัฒนาอุตสาหกรรมนมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน�้านมโคในประเทศ 

ให้มีเสถียรภาพ	มีน�้านมที่มีคุณภาพ	และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้	ดังนั้น	ในการด�าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม	 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กร

เกษตรกรโคนม	ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์นม	และภาคราชการท่ีเกี่ยวข้อง		จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้





137พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

พ.ศ. ๒๕๕๗
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด

สวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๗”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “สัตว์”	 หมายความว่า	 สัตว์ทีโ่ดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน	 สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน	 สัตว์เลี้ยง

เพื่อใช้เป็นพาหนะ	 สัตว์เลีย้งเพื่อใช้เป็นเพื่อน	 สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร	 สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง 

หรอืสัตว์เล้ียงเพื่อใช้ในการอ่ืนใด		ทัง้นี	้ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรอืไม่กต็าม	และให้หมายความรวมถึงสตัว์ท่ีอาศยัอยู่

ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 “การทารุณกรรม”	 หมายความว่า	 การกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าใด	 ๆ	 ที่ท�าให้สัตว์ได้รับ 

ความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ	ได้รับความเจ็บปวด	ความเจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	หรืออาจมีผล

ท�าให้สัตว์นั้นตาย	และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ	สัตว์เจ็บป่วย	สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก�าลังตั้งท้อง

เพื่อแสวงหาประโยชน์	 ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ	 ใช้สัตว์ท�างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท�างานอันไม่สมควร

เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย	ชราหรืออ่อนอายุ

	 “การจัดสวัสดิภาพสัตว์”	 หมายความว่า	 การเลี้ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะ 

ที่เหมาะสม	มีสุขภาพอนามัยที่ดี	มีที่อยู่	อาหาร	และน�้าอย่างเพียงพอ

	 	๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๑/ตอนที่	๘๗	ก/หน้า	๔/๒๖	เมษายน	๒๕๕๗
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	 “เจ้าของสัตว์”	 หมายความว่า	 เจ้าของกรรมสิทธิ์	 และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว ์

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล	 ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์	 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย

	 “องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์”	หมายความว่า	คณะบุคคลหรือนิติบุคคล	ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร

จัดสวัสดิภาพสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 “สถานสงเคราะห์สัตว์”	หมายความว่า	สถานที่ส�าหรับใช้เลี้ยงสัตว์	หรือสถานที่ส�าหรับใช้ในการ

ให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง	สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ	หรือสัตว์ที่ถูกกระท�าการทารุณกรรม

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการป้องกนัการทารณุกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว์

	 “สัตวแพทย์”	 หมายความว่า	 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “นายทะเบียน”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมปศุสัตว์

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี	้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

  

 มาตรา ๕  	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม 

และการจดัสวสัดิภาพสตัว์”	ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	เลขาธกิาร

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อธิบดีกรมการศาสนา	 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 อธิบดีกรมประมง	 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ	 อธิบดีกรมอนามัย	 อธิบดีกรม

อุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ผู้อ�านวยการองค์การสวนสัตว์	

เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�านวนไม่เกินเจ็ดคน	เป็นกรรมการ

	 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง	ให้แต่งตั้งจากคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	ผู้แทนสมาคม

หรือมูลนิธิทีด่�าเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์	 ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ทีไ่ด ้

ขึ้นทะเบียนตามพระราชบญัญติันี	้ผู้แทนสถานสงเคราะห์สตัว์ท่ีได้ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญตันิี้	และผูซ้ึ่ง 

มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 หรือประสบการณ์ในด้านการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์		

ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
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 มาตรา ๖  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสี่ปี

	 ในกรณีทีร่ัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง

ก่อนวาระ	 หรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว 

ยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น	อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับ

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

	 การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุแทนต�าแหน่งท่ีว่างลงตามวรรคสอง	หากวาระท่ีเหลอือยู่มีไม่ถงึ

เก้าสิบวัน	รัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนก็ได้

	 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึง่	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่

ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนนิงานต่อไปจนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๗  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการผูท้รงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่งเม่ือ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		รฐัมนตรใีห้ออก	เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี	มีความประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืหย่อนความสามารถ

	 (๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๖)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๗)	 พ้นจากการเป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ผู ้แทนสมาคมหรือมูลนิธิทีด่�าเนินงาน 

หรือกิจกรรมเกี ่ยวกับการจัดสวัสดิภาพส ัตว ์ 	 ผู ้แทนองค ์กรจัดสวัสดิภาพสัตว ์ที ่ได ้ขึ ้นทะเบียน 

ตามพระราชบัญญัตินีห้รือผู้แทนสถานสงเคราะห์สัตว์ทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี	้ ในกรณีทีไ่ด้ 

รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น

 มาตรา ๘  	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เสนอนโยบาย	 แผน	 มาตรการ	 และแนวทางทีส่ร ้างความตระหนักในการป้องกัน 

การทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อรัฐมนตรี

	 (๒)	 เสนอความเห็นต ่อรัฐมนตรีในการแก ้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับการป ้องกัน 

การทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์

	 (๓)		เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและตดิตามการปฏบัิตกิารให้เป็นไปตามพระราชบัญญตันิี้

	 (๕)		พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๖)	 ปฏิบ ัติการอ ืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให ้เป ็นอ �านาจหน้าท ีข่องคณะกรรมการ 

หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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 มาตรา ๙ 	 	ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองครั้ง

	 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๐			 คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อปฏบัิตกิารอย่างหนึ่งอย่างใด

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 การประชุมคณะอนุกรรมการ	ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๙	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒
องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

  

 มาตรา ๑๑			 คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค์หรือด�าเนินกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ 

การป้องกนัการทารณุกรรมหรอืการจัดสวสัดิภาพสตัว์	และไม่มวีตัถปุระสงค์ในทางการเมืองหรอืแสวงหาก�าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียน

	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน	ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๒	 	 	 องค์กรจัดสวสัดิภาพสัตว์อาจได้รบัการสนบัสนนุจากกรมปศสุตัว์หรอืหน่วยงานอื่น

ของรัฐในการด�าเนินกิจกรรม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		การจัดเครือข่ายอาสาสมัครเพื ่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที ่

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		การประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วม 

ในการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

	 (๓)		การจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการป้องกันการทารุณกรรม	หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

	 (๔)		การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

	 (๕)		การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

 มาตรา ๑๓ 		 ในกรณีทีป่รากฏว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ใดด�าเนินกิจกรรมโดยฝ่าฝืน 

กฎหมายหรือด�าเนินการในทางการเมืองหรือแสวงหาก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือกระท�าการขัดต่อ 

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ให้นายทะเบียนมีอ�านาจออกค�าสั ่งเป็นหนังสือ 

และก�าหนดระยะเวลาให้ระงับการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว	หากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง

ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	 ให้นายทะเบียนมีอ�านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

นั้นได้
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หมวด ๓
สถานสงเคราะห์สัตว์

  

 มาตรา ๑๔ 		 เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ผู ้ซึ ่ง 

จดัตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ท่ีด�าเนินกจิกรรมในลักษณะท่ีไม่มวีตัถปุระสงค์ในทางการเมอืงหรอืไม่แสวงหาก�าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ต่อนายทะเบียน

	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน	ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๕		 ผู้ซึง่จัดตัง้สถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึน้ทะเบียนตามมาตรา	 ๑๔	 แล้ว	 อาจได้รับ

การสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 (๑)		ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

	 (๒)		การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์

	 (๓)		การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

 มาตรา ๑๖  	 ในกรณีทีป่รากฏว่าสถานสงเคราะห์สัตว์ที ่ได้ขึ ้นทะเบียนตามมาตรา	 ๑๔	 

ด�าเนินกิจกรรมในลักษณะทางการเมืองหรือแสวงหาก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 กระท�าการอันเป็น 

การทารุณกรรมสัตว์หรือไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม	 ให้นายทะเบียนมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือ 

และก�าหนดระยะเวลาให้สถานสงเคราะห์สัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม	 หากสถานสงเคราะห์สัตว ์

ไม่ปฏิบัติตามค�าสัง่ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	 ให้นายทะเบียนมีอ�านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของ 

สถานสงเคราะห์สัตว์นั้นได้

หมวด ๔
การอุทธรณ์

  

 มาตรา ๑๗  	 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค�าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตามมาตรา	๑๑	หรือมาตรา	๑๔	

ผู้ได้รับค�าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

 มาตรา ๑๘ 		 ในกรณีทีน่ายทะเบียนมีค�าสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามมาตรา	 ๑๓	 หรือ 

มาตรา	๑๖	ผู้ได้รับค�าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

	 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง	 เว้นแต่ผู ้อุทธรณ์จะร้องขอ 

และคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

 มาตรา ๑๙  	 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา	๑๗	และมาตรา	๑๘	ให้แล้วเสร็จ

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

	 ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขในการอุทธรณ์	 และในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	 ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการประกาศก�าหนด
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หมวด ๕
การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์

  

 มาตรา ๒๐  	 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร

 มาตรา ๒๑  	 การกระท�าดังต่อไปนี้	ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา	๒๐

	 (๑)		การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร		ทั้งนี้	เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร

	 (๒)		การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

	 (๓)		การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 (๔)		การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย	พิการ	หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยา

หรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน

	 (๕)		การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา

	 (๖)		การฆ่าสัตว์ในกรณทีีม่ีความจ�าเป็นเพือ่ป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ 

หรือสัตว์อื่น	หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน

	 (๗)		การกระท�าใด	 ๆ	 ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ์

โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระท�าได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์จากสตัวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีการสตัวแพทย์

	 (๘)		การตัด	หู	หาง	ขน	เขา	หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือการด�ารง

ชีวิตของสัตว์

	 (๙)		การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น

	 (๑๐)	การกระท�าอื่นใดที่มีกฎหมายก�าหนดให้สามารถกระท�าได้เป็นการเฉพาะ

	 (๑๑)	การกระท�าอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๖
การจัดสวัสดิภาพสัตว์

  

 มาตรา ๒๒  	 เจ้าของสัตว์ต้องด�าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสม 

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง	ให้ค�านึงถึงประเภท	ชนิด	ลักษณะ	สภาพ	และอายุของสัตว์

 มาตรา ๒๓  	 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย	ละทิ้ง	หรือกระท�าการใด	ๆ	ให้สัตว์พ้นจากการดูแล

ของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร

	 การกระท�าตามวรรคหนึง่	 ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์ 

จะน�าสัตว์ไปดูแลแทน
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 มาตรา ๒๔  	 การขนส่งสัตว์	 หรือการน�าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง	 เจ้าของสัตว์ 

หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจดัสวสัดภิาพสัตว์ให้เหมาะสม		ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขท่ีรฐัมนตรี

ประกาศก�าหนด

	 การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง	ให้ค�านึงถึงประเภท	ชนิด	ลักษณะ	สภาพ	และอายุของสัตว์

หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่

  

 มาตรา ๒๕  	 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจหน้าที	่

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์	 ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์	 ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์	 

หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า	 หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		เข้าไปในสถานทีใ่ด	 ๆ	 เพื่อด�าเนินการตรวจสอบ	 เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 

มีการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		สั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพื่อด�าเนินการตรวจสอบ	 เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า

มีการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากของสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือถูกทารุณกรรม	รวมทั้ง

เอกสาร	หลักฐาน	ยานพาหนะ	เครื่องมือ	อุปกรณ์	หรอืสิ่งของท่ีเกี่ยวข้องกบัการกระท�าความผดิตามพระราช

บัญญัตินี้	เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดี

	 (๕)		น�าสัตว์ทีถู่กทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ทีต่กอยู่ในภยันตราย	 ในกรณี 

ที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นไม่มีผู้ใดให้การรักษาหรือช่วยเหลือ

	 การเข้าไปในสถานทีต่าม	 (๒)	 เพื่อท�าการตรวจค้นต้องมีหมายค้น	 เว้นแต่มีเหตุอันควรเชือ่ว่า 

หากเนิน่ช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้	 จะมีการยักย้าย	 ซุกซ่อน	 หรือท�าลายหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องกับการ 

กระท�าความผิด	 ให้ด�าเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น	 แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาว่าด้วยการค้น

 มาตรา ๒๖  	 ในกรณีทีพ่บสัตว์ถูกปล่อย	 ละทิง้	 หรือไม่มีเจ้าของ	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

ด�าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม

 มาตรา ๒๗ 		 ในกรณีท่ีพบสัตว์ตกอยู่ในสภาพท่ีทกุข์ทรมานจากการเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็สาหสั

และสัตวแพทย์เหน็ว่าการให้สัตว์มีชวีติอยู่ต่อไปจะได้รบัความทุกข์ทรมานจนเกนิสมควรให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

มีอ�านาจสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้

	 การฆ่าสัตว์ตามวรรคหนึง่	 จะต้องด�าเนินการโดยสัตวแพทย์	 และในกรณีทีส่ัตว์นั้นมีเจ้าของ 

ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์
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 มาตรา ๒๘			 ในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๒๕	 ให้เจ้าของสัตว์ 

หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร

 มาตรา ๒๙ 		 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้	 พนักงานเจ้าหน้าทีต่้องแสดงบัตร 

ประจ�าตัวต่อเจ้าของสัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๐ 		 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตันิี้	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๘
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๓๑ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๒๐	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกิน 

สี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๓๒			 เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศก�าหนดตามมาตรา	๒๒	มาตรา	๒๔	หรือฝ่าฝืนมาตรา	๒๓	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

 มาตรา ๓๓ 		 ในกรณีที่ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดตามมาตรา	๓๑	หรือมาตรา	๓๒	หากศาล

เห็นว่าการให้สัตว์นั้นยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าของหรือของผู้กระท�าความผิดนั้นต่อไป	สัตว์นั้นอาจ

จะถกูทารณุกรรมหรอืได้รบัการจดัสวสัดภิาพสตัว์ท่ีไม่เหมาะสมอีก	ศาลอาจสั่งห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผูก้ระท�า

ความผิดนั้นครอบครองสัตว์ดังกล่าว	 และมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ครอบครอง

หรือดูแลสัตว์นั้นต่อไป

 มาตรา ๓๔ 		 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๘	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

 มาตรา ๓๕			 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ทีม่ ีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีหรือ 

ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้

	 เมือ่ผู้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนทีเ่ปรียบเทียบภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ไม่เกิน

สิบห้าวัน	ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ีเปรยีบเทียบ	หรอืเม่ือยินยอมแล้วไม่ช�าระเงนิค่าปรบัภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนดตามวรรคสอง	ให้ด�าเนินคดีต่อไป
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๓๖ 		 ในวาระเริ ่มแรก	 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต�าแหน่ง 

ตามมาตรา	๕	ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน	จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี ้

ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

				ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

				พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา

													นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้	 คือ	 เนื ่องจากสัตว์เป็นสิ ่งมีชีวิตทีม่ี 

ความรูสึ้กและเป็นองค์ประกอบส�าคัญของส่ิงแวดล้อม	จงึควรได้รบัการคุม้ครองมิให้ถกูกระท�าการทารณุกรรม	 

และเจ้าของสัตว์ซึ่งน�าสัตว์มาเลีย้งจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์	 ทัง้ใน

ระหว่างการเลีย้งดู	 การขนส่ง	 การน�าสัตว์ไปใช้งาน	 หรือใช้ในการแสดง	 	 ดังนั้น	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ ์

ในการป้องกันการทารณุกรรมและการจัดสวสัดิภาพสตัว์	เพื่อให้สตัว์ได้รบัการคุม้ครองตามธรรมชาตขิองสตัว์

อย่างเหมาะสม		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

พ.ศ. ๒๕๕๘
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ.	๒๕๕๘”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ให้ยกเลิก

	 (๑)		พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	พ.ศ.	๒๕๒๕

	 (๒)		พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

 มาตรา ๔ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “อาหารสัตว์”	หมายความว่า

	 (๑)	 วัตถุทีมุ่่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เลีย้งสัตว์	 โดยการให้กิน	 ดื่ม	 เลีย	 หรือน�าเข้าสู่ร่างกายสัตว์ 

โดยวิธีการใด	ๆ	หรือ

	 (๒)	วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

	 “อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ”	 หมายความว่า	 อาหารสัตว์ทีม่ีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์	 หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม	 ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการน�าเข้า 

เพื ่อขายต้องขึ ้นทะเบียน	 	 ทั้งนี้	 ตามทีรั่ฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

	 	๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๒/ตอนที่	๑๕ก/หน้า	๑/๕	มีนาคม	๒๕๕๘
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	 “ผลิต”	หมายความว่า	ท�า	ผสม	แปรสภาพ	ปรุงแต่ง	เปลี่ยนรูป	หรือแบ่งบรรจุ

	 “ขาย”	 หมายความว่า	 จ�าหน่าย	 จ่าย	 แจก	 แลกเปลี่ยน	 	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

และหมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย

	 “น�าเข้า”	หมายความว่า	น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

	 “ส่งออก”	หมายความว่า	น�าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

	 “ภาชนะบรรจุ”	หมายความว่า	วัตถุใด	ๆ	ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่ออาหารสัตว์โดยเฉพาะ

	 “ฉลาก”	 หมายความรวมถึง	 รูป	 รอยประดิษฐ์	 หรือข้อความใด	 ๆ	 ทีแ่สดงไว้ทีภ่าชนะบรรจ ุ

อาหารสัตว์

	 “ผู้รับใบอนุญาต”	 หมายความว่า	 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้	 ในกรณีทีน่ิติบุคคล 

เป็นผู้รับใบอนุญาต	ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ด�าเนินกิจการด้วย

	 “ผู้อนุญาต”	หมายความว่า	อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมปศุสัตว์

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี	้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนกังานเจ้าหน้าท่ีกบัออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมไม่เกนิอัตราท้ายพระราช

บัญญัตินี้	ยกเว้นค่าธรรมเนียม	และก�าหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๖  	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	 ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ

คณะกรรมการมีอ�านาจประกาศก�าหนด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	ชื่อ	ประเภท	ชนิด	ลักษณะ	คุณภาพ	หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	ตลอดจน

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย	น�าเข้าเพื่อขาย	หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น

	 (๒)	 ชื่อ	 ประเภท	 ชนิด	 ลักษณะ	 คุณภาพ	 หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ทีม่ิใช่อาหารสัตว์ 

ควบคุมเฉพาะตาม	 (๑)	 ตลอดจนหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย	 น�าเข้าเพื่อขาย 

หรือขายอาหารสัตว์นั้น

	 (๓)	ชื่อ	ประเภท	ชนิด	หรือลักษณะของอาหารสัตว์ที่ห้ามผลิต	น�าเข้า	หรือขาย		ทั้งนี้	จะก�าหนด

เงื่อนไขในการห้ามไว้ด้วยก็ได้

	 (๔)	ชื่อ	ประเภท	ชนิด	ลักษณะ	หรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์

	 (๕)	 คุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย	 ภาชนะ

บรรจุวัตถุทีห่้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ	 และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย	 ตลอดจนการเก็บรักษา 

อาหารสัตว์นั้น

	 (๖)	สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่น�าเข้าหรือส่งออก

	 (๗)	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๙
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 มาตรา ๗  	 ผู้ผลิตเพื่อขาย	น�าเข้าเพื่อขาย	หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา	๖	(๒)	ต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย	น�าเข้าเพื่อขาย	หรือขายอาหารสัตว์นั้น

 มาตรา ๘  	 ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 

ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน	และเกบ็รกัษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดตามมาตรา	๖	(๕)

ผู้ขายต้องเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๖	(๕)

หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

  

 มาตรา ๙  	 ให ้ม ีคณะกรรมการคณะหนึ ่งเรียกว ่า	 “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 

อาหารสัตว์”	 ประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
เป็นรองประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมการค้าภายใน	 อธิบดีกรมประมง	 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
อธิบดีกรมศุลกากร	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
และเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั ้งจ�านวนห้าคนเป็นกรรมการ	 ในจ�านวนนี ้จะต้องแต่งตั ้งจาก 
ผู้แทนสหกรณ์หนึ่งคน	ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายสองคน	และผูแ้ทนผูป้ระกอบธรุกจิภาคอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์สองคน
	 ให้ผู้อ�านวยการส�านักพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศสุตัว์เป็นกรรมการและเลขานกุาร

 มาตรา ๑๐ 		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสองปี
	 ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่งก่อนวาระ	รฐัมนตรอีาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้	และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
	 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึง่	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่
ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุซิึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนนิงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	 แต่จะด�ารงต�าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๑๑  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการผูท้รงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่ง	เม่ือ
	 (๑)		ตาย
	 (๒)		ลาออก
	 (๓)		รฐัมนตรใีห้ออก	เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี	มีความประพฤตเิสื่อมเสยี	หรอืหย่อนความสามารถ
	 (๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย
	 (๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
	 (๖)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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 มาตรา ๑๒ 		ให้คณะกรรมการมอี�านาจหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าหรอืให้ความเหน็แก่รฐัมนตรหีรอือธบิด	ี

แล้วแต่กรณี	ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 (๑)		การออกประกาศตามมาตรา	๖

	 (๒)		การวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา	๒๖	มาตรา	๔๐	และมาตรา	๕๐

	 (๓)		การพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา	๔๖	หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	๔๘

	 (๔)		การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย	หรืออธิบดีร้องขอ

 มาตรา ๑๓  	 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่ง 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ	ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชมุ

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๔  	 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

	 การประชุมคณะอนุกรรมการ	ให้น�ามาตรา	๑๓	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

  

 มาตรา ๑๕			 ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย	 หรือน�าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

ตามมาตรา	 ๖	 (๑)	 ให้ยืน่ค�าขออนุญาต	 และเมือ่ผู ้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิตเพือ่ขาย 

หรือน�าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้

	 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไข

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย

หรือน�าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๖	(๑)	ด้วย

 มาตรา ๑๖ 		 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย	 หรือน�าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามทีก่�าหนด 

ในประกาศตามมาตรา	๖	 (๑)	 อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ	 และประสงค์จะด�าเนินการต่อไป 

ต้องยืน่ค�าขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศนั้นมีผลใช้บังคับ	 เมื่อยื่นค�าขอดังกล่าวภายใน

ก�าหนดเวลาแล้ว	 ให้ด�าเนนิการต่อไปได้จนกว่าจะมคี�าสัง่ไม่อนุญาต	 	 ทั้งนี้	 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตเพือ่ขาย 

หรือน�าเข้าเพื่อขายอยู่แล้วไม่ต้องยื่นค�าขออนุญาตอีก
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 มาตรา ๑๗  	 ผู้ใดประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา	 ๖	 (๑)	 ให้ยืน่ 

ค�าขออนุญาต	และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้

	 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไข

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขในการขายอาหารสตัว์

ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๖	(๑)	ด้วย

 มาตรา ๑๘  	 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามทีก่�าหนดในประกาศตามมาตรา	 ๖	 (๑)	 

อยู่ก่อนวันทีป่ระกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ	 และประสงค์จะด�าเนินการต่อไป	 ต้องยื่นค�าขออนุญาตภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ	 เมื่อยื่นค�าขอดังกล่าวภายในก�าหนดเวลาแล้ว	 ให้ด�าเนินการ

ต่อไปได้จนกว่าจะมีค�าสั่งไม่อนุญาต		ทั้งนี้	ผู้ได้รับใบอนุญาตขายอยู่แล้วไม่ต้องยื่นค�าขออนุญาตอีก

 มาตรา ๑๙ 		 เมื ่อได้รับค�าขอตามมาตรา	 ๑๕	 มาตรา	 ๑๖	 มาตรา	 ๑๗	 หรือมาตรา	 ๑๘ 

ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต	 หรือมีหนังสือแจ้งค�าสั ่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน

	 ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นที่ผู้อนุญาตไม่อาจออกใบอนุญาต	 หรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่	 ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน	 แต่ต้องมีหนังสือ 

แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั ้งให้ผู ้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๒๐ 		 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต	 น�าเข้า	 หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ 

เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต

	 (๑)		เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

	 (๓)		มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

	 (๔)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๕)		ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดหรือค�าสั ่งทีช่อบด้วยกฎหมายให้จ�าคุก 

ในความผิดทีก่ฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท�าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ	หรือตามพระราชบัญญัตินี ้

เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

	 (๖)		ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๗)		มสีถานทีผ่ลติ	 สถานที่น�าเข้า	 สถานทีข่าย	 หรือสถานทีเ่ก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต	 การขาย	 หรือการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 และการควบคุมหรือรักษา

คุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	ซึ่งมีลักษณะและจ�านวนตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ในกรณนีติิบุคคลเป็นผู้ขออนญุาต	 ผู้จัดการ	 หรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด�าเนินกิจการ 

ต้องมีคุณสมบัติตาม	(๒)	และ	(๓)	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม	(๔)	(๕)	หรือ	(๖)
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 มาตรา ๒๑ 		บทบัญญัติตามมาตรา	๑๕	มาตรา	๑๖	มาตรา	๑๗	และมาตรา	๑๘	ไม่ใช้บังคบัแก่ 

	 (๑)		กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือรัฐวิสาหกิจ	ที่ผลิตเพื่อขาย	น�าเข้าเพื่อขาย	หรือขายอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

	 (๒)		การผลติเพื่อขาย	การน�าเข้าเพื่อขาย	หรอืการขายอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะเพื่อเป็นตวัอย่าง

ในทางวิชาการ	เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน	หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ

	 (๓)		สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย	 ซึ่งผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อใช้

เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกของตน	หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน

	 ผู้ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งให้ผู ้อนุญาตทราบ	 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๒ 		 ประเภทของใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้

	 (๑)		ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

	 (๒)		ใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

	 (๓)		ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

	 ให้ผู้รบัใบอนญุาตตาม	(๑)	เป็นผู้รบัใบอนญุาตตาม	(๓)	ส�าหรบัอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะท่ีตนผลติ	

และผู้รับใบอนุญาตตาม	(๒)	เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม	(๓)	ส�าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนน�าเข้าด้วย

 มาตรา ๒๓  			ใบอนุญาตตามมาตรา	๒๒	ให้คุม้กนัถึงลกูจ้าง	หรอืตวัแทนของผูร้บัใบอนญุาตด้วย

	 ให้ถือว่าการกระท�าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตทีไ่ด้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง	

เป็นการกระท�าของผู้รับใบอนุญาตด้วย	 เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการ

สุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้

 มาตรา ๒๔ 		 ใบอนุญาตตามมาตรา	๒๒	ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้

	 (๑)		ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

	 (๒)		ใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

	 (๓)		ใบอนญุาตขายอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะให้ใช้ได้จนถงึวนัสิ้นปีปฏทิินแห่งปีท่ีออกใบอนญุาต

 มาตรา ๒๕  	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต	ให้ยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุ	 เมื่อได้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว	 ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาต 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น	 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องกระท�าให้เสร็จภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน

	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน	 จะยืน่ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต 

และขอผ่อนผัน	 โดยแสดงเหตุผลทีม่ิได้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในก�าหนดก็ได้	 แต่การขอผ่อนผัน 

ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา	๗๗	หรือมาตรา	๗๘	แล้วแต่กรณี

	 การขอต่ออายุใบอนุญาตเมือ่ล่วงพ้นก�าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันทีใ่บอนุญาตสิ ้นอาย ุ

จะกระท�ามิได้
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 มาตรา ๒๖ 		 ในกรณีท่ีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนญุาต	หรอืไม่อนญุาตให้ต่ออายุใบอนญุาต	ผูข้อรบั

ใบอนุญาต	หรอืผูข้อต่ออายุใบอนญุาตมีสทิธอุิทธรณ์เป็นหนงัสอืต่อรฐัมนตรภีายในสามสบิวนันบัแต่วนัได้รบั

หนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต	หรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 ในกรณีทีผ่ ู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 ก่อนทีร่ัฐมนตรีจะมีค�าวินิจฉัยอุทธรณ ์

ตามวรรคสอง	รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อผู้อุทธรณ์ร้องขอ

หมวด ๓
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต

  

 มาตรา ๒๗  	 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหาร

สตัว์ควบคุมเฉพาะ	 หรือเป็นสถานทีเ่ก็บอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ	 ลักษณะ	 ขนาดของป้าย	 และข้อความ 

ที่แสดงในป้าย	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (๒)		จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ ่งทีอ่าจท�าให้ 

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ

	 (๓)		จัดให้มีการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีต่นผลิตก่อนน�าออกจากสถานทีผ่ลิต 

โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์	ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ให้ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าสามปี

	 (๔)		จัดให้มีฉลากส�าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 การแสดงฉลากและข้อความในฉลาก 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๘ 		 เพื ่อประโยชน์ในการส่งออก	 ผู ้ผลิตจะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื ่อ 

การส่งออกโดยมีคุณภาพ	มาตรฐาน	ฉลาก	หรือรายละเอียดอื่น	ๆ 	ตามที่ผู้สั่งซื้อก�าหนดก็ได้	แต่จะต้องปฏิบัต ิ

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 ห้ามผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร

 มาตรา ๒๙			 ให้ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)	 จัดให้มปี้ายไว้ในทีเ่ปิดเผยซึง่เห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานทีน่�าเข้า 

อาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ	หรอืเป็นสถานท่ีเกบ็อาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ	ลกัษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความ 

ที่แสดงในป้าย	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (๒)	 จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ ่งทีอ่าจท�าให ้

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ

	 (๓)	 จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตอาหารสัตว์แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์อาหารสัตว  ์

ควบคุมเฉพาะทุกครั้งที่น�าเข้า

	 (๔)	 จัดให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผู ้ผลิต	 หรือหน่วยงานอื ่น 

ทีห่น่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิตรับรอง	 หนังสือรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
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ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (๕)	 จัดให้มีฉลากส�าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 การแสดงฉลาก	 และข้อความในฉลาก 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๐ 		 เมือ่มีประกาศตามมาตรา	 ๖	 (๖)	 แล้ว	 ให้ผู ้น�าเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว ์

น�าอาหารสัตว์ทีต่นน�าเข้าหรือส่งออก	 แล้วแต่กรณี	 มาให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ	ณ	 ด่านตรวจสอบ 

อาหารสัตว์

	 การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีร่ัฐมนตรี

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๑			 ให้ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		จัดให้ม ีป ้ายไว ้ในทีเ่ป ิดเผยซึ ่งเห็นได้ง ่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที ่

ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 หรือเป็นสถานทีเ่ก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 ลักษณะ	 ขนาดของป้าย 

และข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (๒)	 จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ ่งทีอ่าจท�าให ้

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ

	 (๓)		รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	 ๒๗	 (๔)	 

หรือมาตรา	๒๙	(๕)	แล้วแต่กรณี	ให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน

	 (๔)		รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย	 ถ้าภาชนะบรรจุ

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะช�ารุด	ห้ามน�ามาขาย

 มาตรา ๓๒			 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย	ถูกท�าลายหรอืช�ารดุในสาระส�าคญั	ให้ผูร้บัใบอนญุาต

ยื่นค�าขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย	ถูกท�าลายหรือช�ารุด

	 การขอรับใบแทนตามวรรคหนึ ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๓ 		 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในทีเ่ปิดเผย 

ซึ ่งเห็นได้ง ่าย	 ณ	 สถานทีผ่ลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 สถานทีน่�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๓๔			 ผู้ รับใบอนุญาตซึ ่งประสงค์จะย้ายสถานทีผ่ลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

สถานทีน่�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	หรือสถานทีเ่ก็บอาหารสัตว ์

ควบคุมเฉพาะ	 แล้วแต่กรณี	 ต้องแจ้งการย้ายสถานทีด่ังกล่าวเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

	 ให้น �าหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขในเรื ่องการขออนุญาต	 และการออกใบอนุญาต 

ตามมาตรา	๑๕	และมาตรา	๑๗	มาใช้บังคับกับการย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	สถานที่น�าเข้า

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  
 มาตรา ๓๕	 	 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๑๕	 ทีป่ระสงค์จะผลิต	 หรือน�าเข้าอาหารสัตว ์
ควบคุมเฉพาะใด	ต้องน�าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	และเมื่อได้รับ 
ใบส�าคัญการขึ้นทะเบยีนอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว	 จึงจะผลิตหรือน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
นั้นได้	
	 การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
	 ความในวรรคหนึ่ง	 และวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ทีผ่ลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อน�าไปใช้เลีย้งสัตว์ของตนเอง	 	ทั้งนี้	 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๖ 		 เมื่อมีประกาศตามมาตรา	๖	 (๑)	 แล้ว	 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๖	 ซึ่งผลิต 
หรือน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใดอยู่ก่อนวันทีป่ระกาศดังกล่าวมผีลใช้บังคับ	 ต้องน�าอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภ่ายในหกสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับ	 หรือนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๑๖	 แล้วแต่กรณ	ี และให้ผลิตหรือน�าเข้า 
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นต่อไปได้	จนกว่าผู้อนุญาตจะแจ้งว่าไม่ออกใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะให้

 มาตรา ๓๗ 		 ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 ต้องผลิตหรือน�าเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

 มาตรา ๓๘  	การแก้ไขรายการในใบส�าคญัการข้ึนทะเบียนอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะให้กระท�าได้
เมือ่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
	 การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบส�าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๙			 ใบส�าคัญการขึ้นทะเบยีนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้ตลอดไป	 เว้นแต่ 
ถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน

 มาตรา ๔๐  	 อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีไ่ด้ขึ ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไว้แล้ว 
หากภายหลังปรากฏว่ามีการประกาศเปลี ่ยนแปลงตามมาตรา	 ๖	 (๑)	 หรือไม่มีการผลิตหรือน�าเข้า 
เกนิสองปี	หรอือาจเป็นอันตรายแก่สัตว์	ให้อธบิดีมีอ�านาจสัง่แก้ไข	ยกเลกิ	หรอืเพกิถอนใบส�าคญัการข้ึนทะเบียน 
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 ผู้รับใบอนุญาตซึง่ถูกสัง่ยกเลิกหรือเพิกถอนใบส�าคัญการขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เน่ืองจากไม่มีการผลติหรอืน�าเข้าเกนิสองปี	หรอือาจเป็นอนัตรายแก่สตัว์	มีสทิธอุิทธรณ์เป็นหนงัสอืต่อรฐัมนตรี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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	 การอุทธรณ์ตามวรรคสอง	ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียน

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

	 การแก้ไขรายการในใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง	ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

 มาตรา ๔๑ 		 ในกรณีท ีใ่บส �าคัญการขึ ้นทะเบียนอาหารสัตว ์ควบคุมเฉพาะสูญหาย 

ถูกท�าลาย	 หรือช�ารุดในสาระส�าคัญ	 ให้ผู้รับใบอนุญาตยืน่ค�าขอรับใบแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน 

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย	ถูกท�าลาย	หรือช�ารุด

	 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

ตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๕
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ

  

 มาตรา ๔๒  	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการทีไ่ด้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต	 พร้อมทัง้ส่งคืนใบอนุญาต	 และใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน 

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	 และให้ถือว่าใบอนุญาตและใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

ดังกล่าวสิ้นอายุนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการนั้น

	 การแจ้งเลกิกจิการตามวรรคหนึง่	ให้ระบจุ�านวนอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะท่ีเหลอือยู่และสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๔๓ 		 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต	 หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออาย ุ

ใบอนุญาต	 ต้องแจ้งจ�านวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีเ่หลืออยู่	 และสถานทีเ่ก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

นัน้ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีใ่บอนุญาตสิ ้นอายุ	 หรือวันทีผู่ ้อนุญาตไม่อนุญาต 

ให้ต่ออายุใบอนุญาต

	 การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๔๔  	 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ	 ไม่ต่ออายุใบอนุญาต	 หรือผู้อนุญาต 

ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 แล้วแต่กรณ	ี ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนทีเ่หลืออยู่ให้แก ่

ผู้รับใบอนุญาตอ่ืน	หรอืบุคคลท่ีผู้อนุญาตเหน็สมควรภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัแจ้งเลกิกจิการ	วนัท่ีใบอนญุาต 

สิน้อายุ	 หรือวันทีผ่ ู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 	 ทั้งนี้	 ผู ้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าว 

ให้ตามที่เห็นสมควร	แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน

	 เมือ่พ้นก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่	 และมีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีผู่้ขายต้องได้รับอนุญาต 

เหลืออยู่ 	 ห ้ามผู ้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว	 และให้ท�าลายอาหารสัตว  ์

ควบคุมเฉพาะนัน้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง	 และให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ 

ผู้อนุญาตทราบ		ทัง้นี	้การท�าลายให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีอธบิดกี�าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

	 การแจ้งตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
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 มาตรา ๔๕  	 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีผู่ ้รับใบอนุญาตตาย	 ให้ทายาทหรือผู ้ทีไ่ด้รับ 

ความยินยอมจากทายาท	แสดงความจ�านงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกจิการนั้นต่อไป	เมื่อได้รบัอนญุาตแล้ว 

ให้ผู้แสดงความจ�านงนัน้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ	 และให้ถือว่าผู้แสดงความจ�านง

เป็นผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย

	 การแสดงความจ�านง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 ให้น�าความในมาตรา	 ๔๔	 วรรคสองและวรรคสาม	 มาใช้บังคับกับกรณีทีท่ายาทผู้ครอบครอง 

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นไม่แสดงความจ�านงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

หมวด ๖
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

  

 มาตรา ๔๖			 เมือ่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๑๕	 หรือมาตรา	 ๑๗	 ผู้ใดไม่ปฏิบัต ิ

ตามพระราชบัญญติัน้ี	หรือกฎกระทรวง	หรอืประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญตันิี	้ผูอ้นญุาตโดยความเหน็ชอบ 

ของคณะกรรมการมีอ�านาจสั ่งพักใช้ใบอนุญาตมีก�าหนดครั้งละไม่เกินหนึ ่งร้อยยีส่ิบวัน	 แต่ในกรณ ี

ท่ีมีการฟ้องผู้รับใบอนญุาตต่อศาลว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตันิี	้ผูอ้นญุาตจะสั่งพกัใช้ใบอนญุาต

ไว้รอค�าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้

	 ผู้รบัใบอนุญาตซึ่งถกูสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกจิการตามใบอนญุาตนั้น	และในระหว่าง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้

 มาตรา ๔๗  	 ผ ู้อน ุญาตมีอ�านาจสัง่ยกเลิกค�าสั ่งพักใช ้ใบอนุญาตก่อนก�าหนดเวลาได ้ 

เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือกฎกระทรวง 

หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว

 มาตรา ๔๘			 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดกระท�าความผิดตามมาตรา	๕๖	(๑)	หรือฝ่าฝืน

ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาต	ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

	 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น

ก�าหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๔๙			 ค�าสัง่พักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ	 ในกรณีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว	 ให้ปิดค�าสั่งไว้

ในท่ีเปิดเผยและเหน็ได้ง่าย	ณ	สถานที่ท่ีระบุไว้ในใบอนญุาต	และให้ถือว่าผูร้บัใบอนญุาตได้รบัแจ้งค�าสั่งนัน้แล้ว

ตั้งแต่วันที่ปิดค�าสั่ง

 มาตรา ๕๐  	 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์

เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง	 ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค�าสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาต	เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น



158 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 มาตรา ๕๑  	 ผู้ถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ 

ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ห้ามขายตามมาตรา	 ๕๖	 ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่น	 หรือบุคคลทีผู่ ้อนุญาตเห็นสมควร

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งค�าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของรัฐมนตร ี

ทั้งนี้	ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร	แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน

	 ให้น�าความในมาตรา	๔๔	วรรคสองและวรรคสาม	มาใช้บังคบักบักรณท่ีีผูถู้กสั่งเพกิถอนใบอนญุาต

ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

หมวด ๗
ใบรับรอง

  

 มาตรา ๕๒ 		 เพื่อเป็นการจัดการผลิตอาหารสัตว์ทีด่ี	 ผู ้ผลิตอาหารสัตว์จะขอให้ผู้อนุญาต 

ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอื่นใดทีเ่กี ่ยวข้องกับอาหารสัตว์ก็ได้ 

โดยผู้ร้องขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

	 การก�าหนดชื ่อ	 ประเภท	 หรือชนิดของใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 

หรอืใบรบัรองอ่ืนใดท่ีเกีย่วข้องกบัอาหารสตัว์	ตลอดจนการขอใบรบัรองและการออกใบรบัรองตามวรรคหนึง่ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๕๓  	 ใบรับรองตามมาตรา	๕๒	ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้

	 (๑)	ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันออกใบรับรอง

	 (๒)	ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์นอกจาก	(๑)	ให้ใช้ได้เฉพาะครั้งเท่านั้น

 มาตรา ๕๔  	 ผู้อนุญาตมีอ�านาจสัง่เพิกถอนใบรับรองตามมาตรา	๕๒	 เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ 

ใบรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๕๒	วรรคสอง

 มาตรา ๕๕  	 การขอต่ออายใุบรับรองให้ยืน่ค�าขอก่อนใบรับรองสิ ้นอายุ	 เมื่อได้ยืน่ค�าขอ

ต่ออายุใบรับรองแล้ว	 ให้ใบรับรองเดิมใช้ต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองนั้น 

การอนุญาตหรือไม่อนญุาตให้ต่ออายุใบรบัรองจะต้องกระท�าให้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัค�าขอ	

ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน

	 การขอต่ออายุใบรับรองและการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับรอง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
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หมวด ๘
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

  

 มาตรา ๕๖  	 ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขาย	น�าเข้าเพื่อขาย	หรือขายอาหารสัตว์	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		อาหารสัตว์ปลอมปน

	 (๒)		อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ

	 (๓)		อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน

	 (๔)		อาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้

	 (๕)	 	อาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน

	 (๖)		อาหารสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๖	(๓)

 มาตรา ๕๗			 อาหารสัตว์ปลอมปน	ได้แก่

	 (๑)		อาหารสัตว์ตามมาตรา	๖	(๑)	ที่ใช้วัตถุอื่นเป็นส่วนผสมไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ยกเว้นวัตถุ

ซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด	หรือ

	 (๒)		อาหารสัตว์ตามมาตรา	๖	(๒)	ที่เพิ่ม	สับเปลี่ยน	ใช้วัตถุอื่นปน	หรือลดปริมาณวัตถุที่มีคุณค่า

 มาตรา ๕๘			 อาหารสัตว์เสือ่มคุณภาพ	 ได้แก่	 อาหารสัตว์ตามมาตรา	 ๖	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

	 (๑)		ล่วงอายุไปจากที่แสดงไว้ในฉลาก

	 (๒)		มีสิง่ใด	 ๆ	 ทีอ่าจเป็นพิษอันเกิดจากการแปรสภาพของอาหารสัตว์นั้นอันอาจเป็นอันตราย 

ต่อสัตว์	ตามลักษณะ	ชนิด	หรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (๓)		บรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้องห้ามตามมาตรา	๖	(๕)

 มาตรา ๕๙  	 อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน	ได้แก่	อาหารสตัว์ตามมาตรา	๖	(๑)	หรอื	(๒)	ท่ีมคีณุภาพ

หรือมาตรฐานไม่ถูกต้องตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๖๐			 ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าอาหารสัตว ์

ตามมาตรา	๖	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพไม่ได้	 เว้นแต่จะพิสูจน์ 

ได้ว่าตนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาหารสัตว์นั้นไม่เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ

 มาตรา ๖๑ 		 เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรา	๖	 (๑)	 หรือ	 (๒) 

ให้ถูกสุขลักษณะปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์	ให้อธิบดีมีอ�านาจ

	 (๑)	 ออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้ขายอาหารสัตว์ตามมาตรา	๖	 (๑)	 หรือ	 (๒)	

ปรับปรุงแก้ไขสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์

	 (๒)	 ออกค�าสัง่เป็นหนังสือให้ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้ขายอาหารสัตว์งดการผลิต	 น�าเข้าหรือ 

ขายอาหารสัตว์ตามมาตรา	๖	(๑)	ที่ผลิตหรือน�าเข้าโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์	หรือปรากฏผลจากการ

ตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา	๖	(๑)	หรือ	(๒)	ที่ไม่สมควรใช้เลี้ยงสัตว์
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	 (๓)		ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารสัตว์ให้ประชาชนทราบในกรณีทีเ่ป็นอาหารสัตว ์

ตามมาตรา	๕๖	หรือภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่ต้องห้ามตามมาตรา	๖	(๕)	

	 ประกาศตาม	(๓)	ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 (ก)		ในกรณีทีป่รากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า	 ให้ระบุชื่อผู้ด�าเนินการ	 สถานทีด่�าเนินการ 

พร้อมทัง้ชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั ้น	 และถ้าอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุ

ดังกล่าวมีชื ่อทางการค้าหรือล�าดับครั ้งทีผ่ลิตหรือน�าเข้า	 ให้ระบุชื่อทางการค้าและล�าดับครั ้งทีผ่ลิต 

หรือน�าเข้านั้นด้วย	แล้วแต่กรณี

	 	 (ข)		ในกรณีทีไ่ม่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู ้น�าเข้า	 แต่ปรากฏตัวผู ้ขาย	 ให้ระบุชื ่อผู ้ขาย 

และสถานที่ขาย	พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น

หมวด ๙
การโฆษณาอาหารสัตว์

  

 มาตรา ๖๒			 การโฆษณาอาหารสัตว์	ต้อง

	 (๑)		ไม่แสดงคุณประโยชน์	 คุณภาพ	 ปริมาณ	 มาตรฐาน	 ส่วนประกอบ	 หรือแหล่งก�าเนิด 

ของอาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง

	 (๒)		ไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว์

	 การโฆษณาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๖๓  	 ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาอาหารสัตว์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป 

ตามพระราชบญัญัตินี้	 อาจขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นในเรือ่งนั้นก่อนท�าการโฆษณาได้	 ในกรณนีี ้

ผู้อนุญาตจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่ผู้อนุญาตได้รับค�าขอ	 ถ้าไม่แจ้ง

ภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว	ให้ถือว่าผู้อนุญาตให้ความเห็นชอบแล้ว

	 การพิจารณาของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวง

	 การให้ความเห็นของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ถ้ามีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปไม่ตัดอ�านาจ 

ของผู้อนุญาตที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร

	 การใดท่ีได้กระท�าไปตามความเหน็ของผูอ้นญุาตท่ีให้ตามวรรคหนึง่	มิให้ถอืว่าการกระท�านั้นเป็น

ความผิดทางอาญา

 มาตรา ๖๔			 เพื่อประโยชน์ของผู้เลี้ยงสัตว์	ให้อธิบดีมีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ให้ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 ผู้ขาย	 หรือผู้ท�าการโฆษณา	 แก้ไข	 หรือระงับการโฆษณาอาหารสัตว ์

ที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา	๖๒

	 (๒)	 ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เลี้ยงสัตว์ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการโฆษณาทีไ่ด้กระท�า 

ไปแล้ว

	 (๓)	 ให้ผู้ผลิต	 ผู ้น�าเข้า	 ผู้ขาย	 หรือผู ้ท�าการโฆษณา	 ระงับการผลิต	 การน�าเข้า	 การขาย 

หรือการโฆษณาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณภาพ	หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
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หมวด ๑๐
พนักงานเจ้าหน้าที่

  

 มาตรา ๖๕ 		 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจ 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เข้าไปในสถานทีผ่ลิต	น�าเข้า	ขาย	หรอืเกบ็อาหารสตัว์	ในระหว่างเวลาท�าการของสถานท่ีนั้น	

เข้าไปในสถานที่เล้ียงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก	หรอืเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุก

อาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)	 ตรวจสอบอาหารสัตว์	 ภาชนะบรรจุ	 เอกสาร	 หรือสิ่งใด	 ๆ	 ทีเ่กี ่ยวข้องกับอาหารสัตว ์

รวมตลอดทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว์	หรือวิธีการเก็บรักษา

	 (๓)		น�าอาหารสัตว์หรือวัตถุทีส่งสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง 

เพื่อทดสอบ	ตรวจ	หรือวิเคราะห์

	 (๔)		ค้น	 ยึด	 หรืออายดัอาหารสตัว์	 ภาชนะบรรจุ	 เอกสาร	 หรือสิง่ใด	 ๆ	 เกีย่วกับอาหารสัตว์	 

ทั้งนี้	ตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

	 (๕)		มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด	 ๆ	 มาให้ถ ้อยค�า	 หรือส่งเอกสารและหลักฐานทีจ่�าเป็น 

เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง	ผู้รับใบอนุญาต	ผู้เลี้ยงสัตว์	และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอ�านวย

ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร

 มาตรา ๖๖  	 ในการปฏิบตัิหน้าทีต่ามมาตรา	 ๖๕	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่สดงบัตรประจ�าตัว 

ต่อผู้รับใบอนุญาต	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 บัตรประจ�าตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๖๗ 	 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๖๘			 ส ิง่ท ีย่ึดหรืออาย ัดไว ้ตามมาตรา	 ๖๕	 (๔)	 ให ้ตกเป ็นของกรมปศุสัตว ์ 

เมื่อปรากฏว่า

	 (๑)		ไม่ปรากฏเจ้าของ	หรอืไม่มีผู้มาแสดงตวัเป็นเจ้าของหรอืผูค้รอบครองภายในเก้าสบิวนันบัแต่

วันที่ได้ยึดหรืออายัด

	 (๒)		ในกรณทีีไ่ม่มกีารด�าเนนิคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู ้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งว่าไม่มีการด�าเนินคดี	หรือ

	 (๓)		ในกรณีทีม่ีการด�าเนินคดีและพนักงานอัยการมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี	 หรือศาลไม่ได้

พพิากษาให้รบิ	และผูเ้ป็นเจ้าของหรอืผูค้รอบครองมไิด้ร้องขอคนืภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งค�าสัง่

เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี	หรือวันที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุด	แล้วแต่กรณี
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 มาตรา ๖๙ 		 ถ้าสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา	๖๕	(๔)	เป็นของเสียง่าย	หรือเป็นของที่ใกล้
จะหมดอายุการใช้งานตามที่ก�าหนดไว้	หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย	หรือจะเสียค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น	 พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้น 
เสียก่อนคดีถึงทีสุ่ด	 หรือก่อนทีส่ิง่นัน้จะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้	 เงินทีไ่ด้จากการขายทอดตลาดเมื่อหัก 
ค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพนัท้ังปวงแล้ว	เหลือเงนิจ�านวนสทุธเิท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนัน้	โดยฝากไว้กบัธนาคาร
ของรัฐ

 มาตรา ๗๐			 เมือ่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าทีว่่า	 ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้ขายอาหารสัตว์	 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี	้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท�า 
ที่ฝ่าฝืน	หรือแก้ไข	หรือปรับปรุง	หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้		ในการนี้	หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร	พนักงาน 
เจ้าหน้าที่จะสัง่ให้ผู ้นัน้ส่งออกอาหารสัตว์นัน้เพือ่คืนให้แก่ผู ้ผลิตหรือผู ้จัดส่งอาหารสัตว์นัน้มาให้ 
หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด
	 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้ขายอาหารสัตว์ดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ถูกต้องได้	 ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถ	 หรือเพราะเหตุอื่นใด	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจ 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	ณ	สถานที่ที่ก�าหนด	เพื่อท�าลายหรือจัดการ 
ตามควรแก่กรณี
	 ในกรณีทีอ่าหารสัตว์นั้นอาจจ�าหน่ายได้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่�าเนินการขายทอดตลาดหรือ 
ขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับมอบ	 เงินทีข่ายได้เมือ่หักค่าใช้จ่ายในการ 
เก็บรักษา	การจ�าหน่าย	และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้ว	ให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ	แต่ถ้าพ้นก�าหนดเก้าสิบวัน
ดังกล่าวแล้วยังจ�าหน่ายไม่ได้	 และพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระ 
เกินควรก็ให้มีอ�านาจสั่งให้ท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี
	 ในกรณีทีต่้องท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี	 หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของอาหารสัตว์
มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจ�านวนนั้นแก่ทางราชการ

หมวด ๑๑
บทก�าหนดโทษ

  
 มาตรา ๗๑ 		 ผู้ใดผลิต	 น�าเข้า	 หรือขายอาหารสัตว์	 หรือใช้วัตถุทีห่้ามใช้ผสมในอาหารสัตว ์
อนัเป็นการฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา	 ๖	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๒			 ผู้ใดผลิตเพื ่อขาย	 น�าเข้าเพื ่อขาย	 หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา	 ๖	 (๒)	 
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๗	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับไม่เกินหนึ ่งหมืน่บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๓			 ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายหรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๘	 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มาตรา ๗๔			 ผูผ้ลิตหรอืน�าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะผูใ้ดไม่ปฏบัิตติามมาตรา	๑๕	วรรคหนึ่ง	

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ผลิตหรือน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผูใ้ดไม่ปฏบัิตติามมาตรา	๑๕	วรรคสาม	 ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๕  	 ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๑๗	 วรรคหนึ ่ง 

หรือวรรคสาม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๖			 ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา	 ๒๑	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

วธิกีาร	และเงื่อนไขท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดตามมาตรา	๒๑	วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน	

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๗			 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดผลิตหรือน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาต

สิน้อายุแล้วโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๕	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทนับแต่ 

วันถัดจากวันทีใ่บอนุญาตสิน้อายุจนถึงวันทีม่ายืน่ขอต่ออายุใบอนุญาต	 	 ทั้งนี้	 ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ 

ใบอนุญาตสิ้นอายุ

 มาตรา ๗๘			 ผู้รบัใบอนุญาตผู้ใดขายอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะภายหลงัใบอนญุาตสิ้นอายุแล้ว

โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๕	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันที่

ใบอนุญาตส้ินอายุจนถงึวนัท่ีมาย่ืนขอต่ออายุใบอนญุาต		ทัง้นี	้ไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัท่ีใบอนญุาตสิ้นอายุ

 มาตรา ๗๙ 		 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๗	 มาตรา	 ๒๙	 หรือมาตรา	 ๓๑	 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๘๐ 		 ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๘	 

วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๘	วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๑			 ผู ้น�าเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๓๐	 วรรคหนึ ่ง 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๒			 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๓๒	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๓๓	มาตรา	๓๔	

วรรคหนึ่ง	มาตรา	๔๑	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๔๒	หรือมาตรา	๔๓	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 มาตรา ๘๓			 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย	หรือน�าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ตามมาตรา	๖	 (๑)	อันเป็นการ

ฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๗	 หรือมาตรา	 ๕๖	 (๓)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	๕๖	(๓)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

หกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๔			 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา	๔๔	 วรรคสอง	 ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



164 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 มาตรา ๘๕			 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่พักใช้ใบอนุญาตผู้ใดไม่หยุดประกอบกิจการอันเป็นการ

ฝ่าฝืนมาตรา	๔๖	วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึ่งปี	หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาทหรอืท้ังจ�าท้ังปรบั

 มาตรา ๘๖ 		 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย	 หรือน�าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา	 ๕๗	 (๑)	 

หรืออาหารสตัว์ทีต่้องขึ้นทะเบียนแต่มไิด้ขึ ้นทะเบียนไว้	 อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 (๑)	 หรือ	 (๔)	 

แล้วแต่กรณี	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั ้งแต่หนึง่ปีถึงห้าปี	 หรือปรับตั ้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 (๑)	 หรือ	 (๔)	 แล้วแต่กรณ	ี 

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี	หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๗ 		 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย	 หรือน�าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา	 ๕๗	 (๒)	

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	๕๖	(๑)	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี	หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท

ถึงหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 (๑)	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๘			 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย	หรอืน�าเข้าเพื่อขายอาหารสตัว์เสื่อมคณุภาพซึ่งเป็นอาหารสตัว์

ตามมาตรา	 ๖	 (๑)	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 (๒)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั ้งแต่หกเดือนถึงสามป ี

หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 (๒)	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๙  	 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย	หรอืน�าเข้าเพื่อขายอาหารสตัว์เสื่อมคณุภาพซึ่งเป็นอาหารสตัว์

ตามมาตรา	 ๖	 (๒)	 อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 (๒)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกิน 

สี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	๕๖	(๒)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

หกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๙๐			 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย	หรือน�าเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานซึ่งเป็นอาหารสัตว์

ตามมาตรา	 ๖	 (๒)	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 (๓)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับ 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 (๓)	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๙๑  	 ผู้ใดผลิตเพื ่อขาย	 น�าเข้าเพื ่อขาย	 หรือขายอาหารสัตว์ทีอ่ธิบดีสั ่งเพิกถอน

ทะเบียนหรืออาหารสัตว์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๖	 (๓)	อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	๕๖	 (๕)	 

หรอื	(๖)	แล้วแต่กรณี	ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่หกเดอืนถึงสามปี	หรอืปรบัตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมืน่บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



165พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 มาตรา ๙๒ 		 ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรอืผู้ขายอาหารสตัว์	ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค�าสั่งของอธบิดี

ตามมาตรา	๖๑	(๑)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๙๓			 ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรอืผู้ขายอาหารสตัว์	ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค�าสั่งของอธบิดี

ตามมาตรา	๖๑	(๒)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๙๔			 ผ ู้ใดโฆษณาอาหารสัตว์อ ันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๖๒	 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๙๕  	 ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 ผู้ขาย	 หรือผู้ท�าการโฆษณาอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามค�าสัง่ของอธิบดีตามมาตรา	 ๖๔	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๙๖			 ผู้รับใบอนุญาต	 ผู้เลีย้งสัตว์	 หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง	 ผู้ใดไม่อ�านวยความสะดวก 

แก่พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ ่งปฏิบัติตามมาตรา	 ๖๕	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๙๗			 ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้ขายอาหารสัตว์	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	 ๗๐	 วรรคหนึง่	 หรือวรรคสอง	 แล้วแต่กรณี	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๙๘ 		 ในกรณีทีผู่้กระท�าความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล	

ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการ	 หรือการกระท�าของบุคคลใด	 หรือไม่สั่งการ 

หรอืไม่กระท�าการอนัเป็นหน้าท่ีที่ต้องกระท�าของกรรมการผูจ้ดัการ	ผูจ้ดัการ	หรอืบคุคลใดซึ่งต้องรบัผดิชอบ 

ในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น	ๆ	ด้วย

 มาตรา ๙๙ 		 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว	 หรือเป็นความผิด

ทีม่ีโทษปรับหรือจ�าคุกไม่เกินหนึง่ปี	 ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบ

ที่อธิบดีประกาศก�าหนด

	 เมือ่ผู้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีม่ีการ 

เปรียบเทียบแล้ว	ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๑๐๐			ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 

อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อน 

วันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้	 

ทั้งนี้	ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๐๑		 	 ใบอนุญาตผลิต	 น�าเข้า	 หรือขายอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ	 ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

ใบอนุญาตนั้น	หรือจนกว่าผู้อนุญาตจะมีค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาต	หรือเพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๑๐๒			ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ทีอ่อกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ	 ให้คงใช้แทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน 

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๐๓ 		ค�าขออนุญาต	 และค�าขอขึ้นทะเบียน	 ทีไ่ด้ยืน่ไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นค�าขออนุญาตหรือค�าขอ 

ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้โดยอนุโลม	 	 ทั้งนี้	 ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๐๔  	บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศทีอ่อกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ 

อาหารสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	ทีใ่ช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 

เพียงเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ

	 การด�าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ ่ง	 ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ภายในสองปีนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 หากไม่สามารถด�าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล 

ที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

				ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

				พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา

												นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

	 (๑)		ใบอนุญาตผลติอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรอืใบรบัรองระบบการประกนัคณุภาพอาหารสตัว์

	 	 (ก)		ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร

	 	 	 ไม่เกิน	๑๐	ตัน	ต่อชั่วโมง		 ฉบับละ		๒๐,๐๐๐		 บาท

	 	 (ข)		ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร

	 	 	 ส่วนที่เกิน	๑๐	ตัน	ต่อชั่วโมง	คิดเพิ่มจาก	(ก)

	 	 	 ตันละ	๑๐,๐๐๐	บาท	เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็นหนึ่งตัน

	 (๒)		ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์

	 	 เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร		 ฉบับละ			๒,๐๐๐		 บาท

	 (๓)		ใบอนุญาตน�าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ		 ฉบับละ		๕๐,๐๐๐		 บาท

	 (๔)	 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

	 	 (ก)	ขายส่งและขายปลีก		 ฉบับละ		 ๒,๐๐๐		 บาท

	 	 (ข)	ขายปลีก		 ฉบับละ		 ๑,๐๐๐		 บาท

	 (๕)		ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ		 ฉบับละ		๑๐,๐๐๐		 บาท

	 (๖)		การขอแก้ไขรายการในใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน

	 	 อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

	 	 (ก)		ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารสัตว์		 ครั้งละ		๑๐,๐๐๐		 บาท

	 	 (ข)		ในส่วนอื่น	ๆ		 ครั้งละ		 ๑,๐๐๐		 บาท

	 (๗)		ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส�าคัญ

	 	 การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ		 ฉบับละ		 ๕๐๐		 บาท

	 (๘)		การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

	 	 ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ

หมายเหตุ	 :-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์	พ.ศ.	๒๕๒๕	ได้ใช้บังคบัมาเป็นเวลานานแล้ว	บทบญัญตับิางประการไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั	 ซึง่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการเกีย่วกับอตุสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์	

ส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงและการขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารสัตว์	 	 ดังนั้น	

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	 และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค	สมควรปรับปรุง

กฎหมายว่าด้วยการควบคมุคณุภาพอาหารสัตว์	โดยเฉพาะการเพิ่มเตมิบทบญัญตัเิกี่ยวกบัการออกใบรบัรอง

ระบบการประกนัคณุภาพอาหารสัตว์	และใบรบัรองอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกบัอาหารสตัว์	การเลกิกจิการและการโอน

กิจการ	 รวมทั้งปรับปรุงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต	 การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว์	

บทก�าหนดโทษ	และอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้		
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พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ 		 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘”

 มาตรา ๒
๑
 		 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิก

	 (๑)		พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙

	 (๒)		พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

 มาตรา ๔ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “สัตว์”	หมายความว่า

	 (๑)		ช้าง	ม้า	โค	กระบือ	ลา	ล่อ	แพะ	แกะ	กวาง	สุกร	หมูป่า	สุนัข	แมว	กระต่าย	ลิง	ชะนี	และ

ให้หมายความรวมถึงน�้าเชื้อส�าหรับผสมพันธุ์	และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย

	 (๒)		สัตว์ปีกจ�าพวกนก	 ไก่	 เป็ด	 ห่าน	 และให้หมายความรวมถึงน�้าเชื้อส�าหรับผสมพันธุ์	 และ 

ไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์ด้วย

	 (๓)		สัตว์ชนิดอ่ืนตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด	และให้หมายความรวมถงึน�้าเชือ้ส�าหรบัผสมพนัธุ	์

เอ็มบริโอ	และไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย

	 “เอ็มบริโอ”	 หมายความว่า	 ตัวอ่อนของสัตว์ทีย่ังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นทีม่ีอวัยวะ	 และยัง 

ไม่ฝังตัวที่ผนังมดลูกของสัตว์นั้น

	 	๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๒/ตอนที่	๑๔ก/หน้า	๒๒/๒	มีนาคม	๒๕๕๘
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	 “ซากสัตว์”	 หมายความว่า	 ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ทีต่ายแล้ว	 สิ่งใด	 ๆ	 ทีไ่ด้จากสัตว ์

ทีม่ีชีวิตหรือสัตว์ทีต่ายแล้ว	 และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกทีท่�า	 ประกอบ	 หรือปรุงจากซากสัตว์หรือ 

สิ่งประดิษฐ์ส�าเร็จรูปที่ท�าจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 “โรคระบาด”	 หมายความว่า	 กาฬโรคเป็ด	 โรคไข้หวัดนก	 โรคแซลโมเนลลา	 โรคทริคิเนลลา	 

โรคนิวคาสเซิล	 โรคบรูเซลลา	 โรคปากและเท้าเปื่อย	 โรคพิษสุนัขบ้า	 โรครินเดอร์เปสต์	 โรคเลปโทสไปรา 

โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า	โรควัวบ้า	โรคสมองอักเสบนิปาห์	โรคอหิวาต์สุกร	โรคแอนแทรกซ์	โรคเฮโมรายิก

เซปทิซีเมีย	วัณโรค	และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 “พาหะของโรคระบาด”	หมายความว่า

	 (๑)		สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด	 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับ

เชื้อโรคระบาด	ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้

	 (๒)		ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม	(๑)

	 (๓)		ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด

	 “เขตควบคุมโรคระบาด”	หมายความว่า	ท้องที่ที่ด�าเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด	เพื่อก�าหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด

	 “เขตปลอดโรคระบาด”	หมายความว่า	เขตควบคุมโรคระบาดที่สามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์

	 “เขตกนัชนโรคระบาด”	หมายความว่า	ท้องที่ท่ีด�าเนนิการป้องกนัและควบคมุมิให้โรคระบาดหรอื

เชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร

	 “เครื่องหมายประจ�าตัวสตัว์”	 หมายความว่า	 เครือ่งหมายซึง่พนักงานเจ้าหน้าที่	 สารวัตร	 หรือ

สัตวแพทย์ท�าหรือสัง่ให้เจ้าของท�าไว้ทีต่ัวสัตว์หรือซากสัตว์	 หรือยานพาหนะ	 อาคารสถานที	่ ภาชนะ 

สิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง	เพื่อประโยชน์ในการจ�าแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์

	 “เจ้าของ”	 หมายความว่า	 เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง	 ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏ

เจ้าของหรือไม่สามารถหาเจ้าของได้	ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง	ผู้ให้ที่อยู่อาศัย	และผู้ควบคุมสัตว์ด้วย

	 “ด่านกักกันสัตว์”	หมายความว่า	ที่ส�าหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดตามที่อธิบดี

ประกาศก�าหนด

	 “อายัด”	หมายความว่า	ห้ามจ�าหน่าย	จ่าย	โอน	หรือเคลื่อนย้าย

	 “สัตวแพทย์”	หมายความว่า

	 (๑)	นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์

	 (๒)		ผู้ซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี	้ และต้องมี

คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 “สารวตัร”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรฐัมนตรแีต่งตั้งให้เป็นสารวตัรเพื่อปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญตันิี้	

และต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 “นายทะเบียน”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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	 “ผู้ว่าราชการจังหวัด”	หมายความรวมถึง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมปศุสัตว์

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ 		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี	้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	นายทะเบียน	สารวัตร	และสัตวแพทย์	ออกกฎกระทรวงก�าหนด 

ค่าธรรมเนียมไม่เกนิอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี	ยกเว้นค่าธรรมเนยีม	และก�าหนดกจิการอ่ืน	กบัออกประกาศ

และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวง	ประกาศ	และระเบียบนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๖ 	 ให้อธบิดมีีอ�านาจออกประกาศและระเบยีบเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

	 ประกาศและระเบียบนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด

  
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

  

 มาตรา ๗ 		 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	 ให้เจ้าของสัตว์	 ดังต่อไปนี	้

ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

	 (๑)	ช้าง	ม้า	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	กวาง	สุกร	หมูป่า

	 (๒)	สุนัข	แมว

	 (๓)	นก	ไก่	เป็ด	ห่าน

	 (๔)	สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง		ทัง้นี	้ในกฎกระทรวงดงักล่าวให้ค�านงึถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัสภาพ

ของสัตว์	และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด

 มาตรา ๘ 	 	 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	 ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์	

ดังต่อไปนี	้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนดจ�านวนสัตว์หรือซากสัตว์	 

ลักษณะของยานพาหนะ	และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์

	 (๑)		ช้าง	ม้า	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	กวาง	สุกร	หมูป่า

	 (๒)		นก	ไก่	เป็ด	ห่าน	รวมถึงไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์

	 (๓)		ซากสัตว์ของสัตว์ตาม	(๑)	หรือ	(๒)

	 (๔)		สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
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 มาตรา ๙ 	 ในท้องทีใ่ดเมื ่ออธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

ในสัตว์ชนิดใด	ให้อธบิดปีระกาศก�าหนดให้ท้องท่ีน้ันท้ังหมดหรอืบางส่วนของท้องท่ีต้องมกีารท�าเครื่องหมาย 

ประจ�าตัวสัตว์ส�าหรับสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดนั้น

	 การท�าเครือ่งหมายประจ�าตวัสตัว์	ลกัษณะ	ราคา	และการยกเว้นราคาเครือ่งหมายประจ�าตวัสตัว์	

และการด�าเนินการก่อนหรือหลังการท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด

	 ในกรณีทีป่ระกาศตามวรรคสองก�าหนดให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าทีท่�าเครื่องหมาย 

ประจ�าตัวสัตว์	 หรือด�าเนินการก่อนหรือหลังการท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์	 ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์

ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว

 มาตรา ๑๐			 ห้ามมิให้ผู้ใด

	 (๑)		ท�าเครื ่องหมายประจ�าตัวสัตว์ปลอม	 หรือแปลง	 หรือแก้ไขเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว ์

ที่แท้จริงเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		ใช้เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ปลอม	หรือเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ที่มีการแปลงหรือแก้ไข

	 (๓)		ท�าลายเครือ่งหมายประจ�าตัวสตัว์	 ใช้หรือยนิยอมให้ผู้อืน่ใช้เครือ่งหมายประจ�าตัวสัตว์ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจ�าแนก	หรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์

 มาตรา ๑๑  	 ให้เจ้าของสตัว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 สารวัตร	 หรือสัตวแพทย์	 ภายในเวลา

สิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย	เมื่อมีกรณี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด

	 (๒)	 มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ

	 (๓)		ในหมู่บ้านเดียวกัน	 หรือบริเวณใกล้เคียงกัน	 มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกัน 

ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน

	 การแจ้งและการด�าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง	 และการก�าหนดชนิด	 จ�านวน 

และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม	(๒)	และ	(๓)	ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

	 เมือ่มีสัตว์ตามวรรคหนึ่งป่วย	 ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทัง้หมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู	่ 

และห้ามมิให้เจ้าของสตัว์หรอืบคุคลอ่ืนใดเคลื่อนย้ายสตัว์ป่วยไปจากบรเิวณนัน้	เม่ือมีสตัว์ตามวรรคหนึง่ตาย

ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั ้นให้คงอยู่	 ณ	 ทีท่ีส่ัตว์นั ้นตาย	 และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคล 

อืน่ใดเคลือ่นย้าย	 ช�าแหละ	 หรือกระท�าการอืน่ใดแก่ซากสัตว์นั้น	 เว้นแต่มีการด�าเนินการกับสัตว์ป่วย 

หรือตายตามทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนดตามวรรคสอง	 หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วย 

หรือตายโดยโรคระบาด	หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๑๒			 เมือ่ได้มีการแจ้งตามมาตรา	 ๑๑	 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย 

โดยโรคระบาด	พนักงานเจ้าหน้าท่ี	หรอืสารวตัรมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนงัสอืให้เจ้าของสตัว์จดัการ	ดงัต่อไปนี้

	 (๑)		กักขัง	แยก	หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก�าหนด

	 (๒)		ฝัง	หรือเผาซากสัตว์นั้น	ณ	ที่ที่ก�าหนด	ถ้าการฝัง	หรือเผาไม่อาจท�าได้ให้ท�าลายโดยวิธีอื่น

ตามที่เห็นสมควร
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	 (๓)		กักขัง	แยก	หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง	หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือ
ตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก�าหนด

 มาตรา ๑๓			 เมือ่ได้มีการแจ้งตามมาตรา	 ๑๑	 หรือตรวจพบ	 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด	นอกจากสัตวแพทย์มีอ�านาจตามมาตรา	๔๐	แล้ว	 ให้มีอ�านาจตรวจสัตว์
หรือซากสัตว์	รวมทั้งออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		กักขัง	แยก	หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก�าหนด	หรือให้ได้
รับการรักษาตามที่เห็นสมควร
	 (๒)		ฝัง	หรอืเผาซากสัตว์น้ันท้ังหมดหรอืแต่บางส่วน	ณ	ทีท่ีก่�าหนด	ถ้าการฝังหรอืเผาไม่อาจท�าได้
ให้ท�าลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
	 (๓)		กักขัง	 แยก	 หรือย้ายสัตว์ทีอ่ยู่ร่วมฝูง	 หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ทีป่่วยหรือสงสัยว่าป่วย 
หรือตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก�าหนด	หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร
	 (๔)		ท�าลายสัตว์ท่ีเป็นโรคระบาดหรอืมีเหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นโรคระบาด	หรอืสตัว์หรอืซากสตัว์
ท่ีเป็นพาหะของโรคระบาด	ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีอธบิดปีระกาศก�าหนด		ทัง้นี	้ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของ
สัตว์หรอืซากสตัว์ไม่ต�า่กว่าสามในส่ีของราคาสัตว์หรอืซากสตัว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องท่ีก่อนเกดิโรคระบาด	
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 เว้นแต่กรณีทีเ่จ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้จงใจกระท�า
ความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
	 (๕)		ก�าจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่ก�าหนด
	 (๖)		ท�าความสะอาดและท�าลายเชื้อโรคระบาดในท่ีท่ีมเีชื้อโรคระบาดหรอืสงสยัว่ามีเชื้อโรคระบาด
ตามวิธีการที่ก�าหนด

 มาตรา ๑๔ 		 เมือ่มีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในทีด่ินของบุคคลใด	 โดยรู้ว่าเป็น 
โรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ	ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	สารวัตร	หรือสัตวแพทย์
ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาทีท่ราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย	 และให้น�าความในมาตรา	 ๑๑	 วรรคสอง 
มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม
	 ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย	ช�าแหละ	หรือกระท�าการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	
เว้นแต่มีการด�าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนดตามมาตรา	 ๑๑	 วรรคสอง	 หรือ
สัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด	หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น
	 ในกรณีท่ีสัตว์หรอืซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	เป็นโรคระบาดหรอืมีเหตอัุนควรสงสยัว่าเป็นโรคระบาด
ให้สัตวแพทย์ท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น	 และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด	หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป
	 เมือ่ปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง	 ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของทีด่ินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
ที่จ�าเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๕			 เมือ่พนักงานเจ้าหน้าที	่ สารวัตร	 หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่า 
มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ	หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของ	
พนักงานเจ้าหน้าที	่ สารวัตร	 หรือสัตวแพทย์มีอ�านาจกักสัตว์ทีป่่วยหรือตายนั้นไว้ตามทีเ่ห็นสมควรภายใน

บริเวณนั้น
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	 ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื ่อนย้าย	 ช�าแหละ	 หรือกระท�าการอืน่ใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตาม 

วรรคหนึง่	 จนกว่าสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย ์

สั่งเป็นอย่างอื่น

	 ในกรณีท่ีสตัว์หรอืซากสตัว์ตามวรรคหนึ่งเป็นโรคระบาด	หรอืมีเหตอัุนควรสงสยัว่าเป็นโรคระบาด

ให้สัตวแพทย์ท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น	 และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด	หรือจัดการ

โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป

	 เม่ือปรากฏเจ้าของสตัว์ในภายหลงั	ให้กรมปศสุตัว์มีสทิธเิรยีกร้องค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นเท่าท่ีจ่ายจรงิ

จากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๖ 		 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ทีฝ่ังไว้แล้วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์	หรือเป็นการด�าเนินการโดยสัตวแพทย์

ส่วนที่ ๒
เขตปลอดโรคระบาด

  

 มาตรา ๑๗ 		 ในท้องทีใ่ดเมือ่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคใด 

ในสัตว์ชนิดใด	 ให้รัฐมนตรีประกาศก�าหนดท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาดหรือ 

เขตกันชนโรคระบาดส�าหรับโรคนัน้ในสัตว์ชนิดนัน้	 และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ทีห่้ามเคลื่อนย้าย

ไว้ในประกาศด้วย

	 ก่อนการประกาศก�าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง	 ให้รัฐมนตร ี

ประกาศก�าหนดท้องที่นัน้เป็นเขตควบคุมโรคระบาด	 และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด	 รวมทัง้ 

ชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย

	 เม่ือได้ประกาศเป็นเขตควบคมุโรคระบาดตามวรรคสองแล้ว	ให้อธบิดปีระกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด

 มาตรา ๑๘  	 เมือ่ได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด	 เขตปลอดโรคระบาด	 หรือเขตกันชน 

โรคระบาดตามมาตรา	 ๑๗	 แล้ว	 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามทีร่ะบุในประกาศดังกล่าว 

เข้าในหรือผ่านเขตนั้น	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้ง

ที่มีการเคลื่อนย้าย

 มาตรา ๑๙ 		 ภายในเขตควบคุมโรคระบาด	 เขตปลอดโรคระบาด	 หรือเขตกันชนโรคระบาด 

ถ้าปรากฏว่ามีโรคระบาด	 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด	 สัตวแพทย์จะประกาศเขตโรคระบาด

ชั่วคราวตามมาตรา	 ๒๐	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาด	 หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

ตามมาตรา	๒๑	แล้วแต่กรณี	ก็ได้
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	 เม่ือสามารถควบคุมโรคระบาดน้ันในเขตโรคระบาดได้	หรอืไม่มีเหตอัุนควรสงสยัว่ามโีรคระบาดนั้น

ในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด	 แล้วแต่กรณี	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสัง่ยกเลิกประกาศเขตโรคระบาด	 หรือ 

เขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามวรรคหนึง่โดยเร็ว	 และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องทีน่ั ้นทราบ	 ในกรณ ี

ทีเ่ขตดังกล่าวเคยเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา	 ๑๗	 วรรคหนึง่	 ให้ถือว่าเขตนั้นเป็นเขตควบคุม 

โรคระบาดตามมาตรา	๑๗	วรรคสอง

ส่วนที่ ๓
เขตโรคระบาด

  

 มาตรา ๒๐ 		 ในกรณีท่ีสัตวแพทย์เห็นว่า	โรคระบาดท่ีตรวจพบในท้องที่ท่ีรบัผดิชอบจะระบาด

ออกไป	 หรือท้องทีอ่ืน่ทีต่ิดต่อกับท้องทีน่ัน้จะระบาดเข้ามา	 และท้องทีท่ีร่ับผิดชอบนั้นยังไม่มีการประกาศ 

ให้เป็นเขตโรคระบาด	 หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา	 ๒๑	 ให้สัตวแพทย์มีอ�านาจประกาศก�าหนด 

เขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องทีท่ีร่ับผิดชอบมีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากทีท่ีต่รวจพบโรคระบาดนั้น	และ 

ให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด	รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย

	 ประกาศตามวรรคหนึ่ง	ให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศ	และให้ปิดไว้	ณ	ส�านักงานเขต

ที่ว่าการอ�าเภอ	 ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ส�านักงานเทศบาล	ที่ท�าการก�านัน	 ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน	

และที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น

 มาตรา ๒๑  	 ในท้องทีจ่ังหวัดใดมหีรือสงสัยว่ามีโรคระบาด	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจ

ประกาศก�าหนดท้องทีจ่ังหวัดนั้นทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด	 หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด	 

แล้วแต่กรณี	 และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด	 รวมทัง้สัตว์และซากสัตว์ทีห่้ามเคลื่อนย้ายไว้ใน 

ประกาศด้วย

	 ประกาศตามวรรคหนึ่ง	 ให้ปิดไว้	 ณ	 ศาลากลางจังหวัด	 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	 

ศาลาว่าการเมืองพัทยา	ส�านักงานเขต	ที่ว่าการอ�าเภอ	ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ที่ท�าการองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ส�านักงานเทศบาล	ที่ท�าการก�านัน	ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน	ที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น	และ

ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

 มาตรา ๒๒  	 เมือ่ได้ประกาศก�าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา	 ๒๐	 หรือประกาศ

ก�าหนดเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา	๒๑	ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

ตามทีก่�าหนดในประกาศดังกล่าว	 เข้า	 ออก	 ผ่าน	 หรือภายในเขตนั้น	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 

จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ�าเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย

 มาตรา ๒๓			 ภายในเขตโรคระบาด	หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา	๒๑	เมื่อสามารถ

ควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้	 หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้นในเขตเฝ้าระวัง 

โรคระบาด	แล้วแต่กรณี	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาด	หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด

โดยเร็ว	และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ
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หมวด ๒
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต

  

 มาตรา ๒๔			 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอนัเกิดจากการค้าสัตว์หรือ

ซากสัตว์	 ผู้ใดท�าการค้าหรือหาก�าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้	 ต้องได้รับใบอนุญาต

จากนายทะเบียน

	 (๑)		ช้าง	ม้า	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	กวาง	สุกร	หมูป่า	สุนัข	แมว

	 (๒)		นก	ไก่	เป็ด	ห่าน	รวมถึงไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์

	 (๓)		ซากสัตว์ของสัตว์ตาม	(๑)	หรือ	(๒)

	 (๔)		สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดี

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๕			 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากน�้าเชื้อส�าหรับ

ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์	ผู้ใดขาย	จ�าหน่าย	จ่าย	แจก	แลกเปลี่ยน	หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน�้าเชื้อส�าหรับ

ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของช้าง	ม้า	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	กวาง	สุกร	หมูป่า	หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก�าหนด	หรอืมีพ่อพนัธุข์องสัตว์ดงักล่าวเพือ่ให้บรกิารผสมพนัธุแ์ก่สตัว์ของบคุคลอ่ืนโดยวธิธีรรมชาติ

ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

	 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดี

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๖ 		 ใบอนุญาตตามมาตรา	 ๒๔	 และมาตรา	 ๒๕	 ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันทีอ่อก 

ใบอนุญาต	ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต	ให้ยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ	เมื่อได้ยื่น

ค�าขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดี

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๗  	 ในกรณีทีผ่ ู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามมาตรา	 ๒๔	 หรือ 

มาตรา	๒๕	ให้ยื่นค�าขอต่อนายทะเบียน	และให้การโอนมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

	 การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดี

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๘ 		 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	ตาย	และมีทายาทหรือ

ผูไ้ด้รบัความยนิยอมจากทายาท	ยืน่ค�าขอแสดงความจ�านงต่อนายทะเบยีนภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ร้บั

ใบอนญุาตตายเพื่อขอประกอบกจิการท่ีผูต้ายได้รบัอนญุาตนั้นต่อไป	เม่ือได้รบัอนญุาตจากนายทะเบยีนแล้ว	

ให้ผู้แสดงความจ�านงน้ันประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าใบอนญุาตนั้นสิ้นอายุ	ในกรณเีช่นว่านี้	ให้ถือว่าผูแ้สดง

ความจ�านงเป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	แล้วแต่กรณี	ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย
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	 การขอแสดงความจ�านงและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดี
ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๙  	 ในกรณีท่ีใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔	หรอืมาตรา	๒๕	สญูหาย	ช�ารดุหรอืถกูท�าลาย
ในสาระส�าคัญ	 ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียน	 และยืน่ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย	ช�ารุด	หรือถูกท�าลายดังกล่าว
	 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดี
ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๐  	 ในกรณีท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔	หรอืมาตรา	๒๕	ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการในใบอนุญาต	ให้ยื่นค�าขอต่อนายทะเบียน
	 การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนญุาต	และรายละเอยีดของรายการท่ีขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๑  	 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	 ผู้ใดน�าเข้า	 ส่งออก	 หรือ 
น�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์	 ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้ง 
ที่น�าเข้าส่งออกหรือน�าผ่านราชอาณาจักร
	 การขออนุญาต	 การออกใบอนุญาต	 และวิธีการน�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักร 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๒ 		 ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๓๑	ปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 (๑)		ท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ก่อนการน�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ 
หรือซากสัตว์	และให้น�าความในมาตรา	๙	วรรคสอง	และวรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 (๒)		น�าสัตว์หรือซากสัตว์ทีไ่ด้ด�าเนินการตาม	 (๑)	 เข้า	 ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามที ่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนด	และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๓  	 เม่ือปรากฏว่าท้องทีใ่ดภายนอกราชอาณาจกัรมีหรอืสงสยัว่ามีโรคระบาด	ให้อธบิดี
มีอ�านาจประกาศเพื่อชะลอการน�าเข้าหรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องทีน่ั้นได้ครั้งละ
ไม่เกินเก้าสิบวัน	 หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศก�าหนดห้ามการน�าเข้า	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักร 
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้

 มาตรา ๓๔  	 ภายใต้บังคับมาตรา	๑๘	และมาตรา	๒๒	เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและควบคมุ
โรคระบาด	ผู้ใดน�าสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์	และ 
ให้น�าความในมาตรา	 ๙	 วรรคสอง	 และวรรคสาม	 มาใช้บังคับโดยอนุโลม	 และต้องได้รับใบอนุญาต 
จากสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ต้นทางทุกครั้ง
	 (๑)		ช้าง	ม้า	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	กวาง	สุกร	หมูป่า	หรือน�้าเชื้อส�าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ
ของสัตว์ดังกล่าว
	 (๒)		นก	ไก่	เป็ด	ห่าน	หรือน�้าเชื้อส�าหรับผสมพันธุ์	หรือไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์
	 (๓)		ซากสัตว์ของสัตว์ตาม	(๑)	หรือ	(๒)

	 (๔)		สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
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	 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต	 การตรวจโรคและท�าลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ 

ตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด

	 การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง	 สัตวแพทย์จะก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับยานพาหนะ	 และการใช้

เส้นทาง	หรือเงื่อนไขอื่นตามที่จ�าเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้

 มาตรา ๓๕			 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๓๔	 ต้องน�าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์	 

ทั้งนี้	ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๖			 ผู้ใดประสงค์จะให้มีการด�าเนนิการเกี่ยวกบัการขออนญุาตตามพระราชบญัญตันิี้

ในต่างประเทศหรือนอกสถานทีท่�าการโดยปกติ	 ในวันหยดุราชการหรือนอกเวลาราชการ	 ให้ผู้นัน้จัดหา 

ยานพาหนะและรบัผิดชอบช�าระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ�าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏบิตังิานดงักล่าว

ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ�าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๗ 		 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากใบอนุญาตน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า	 ออก	 หรือ 

ผ่านราชอาณาจักร	 และค่าทีพ่ักสัตว์หรือซากสัตว์ที่น�าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 ให้หักไว้

เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า	ออก	หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจ�านวน

ไม่เกนิร้อยละห้าสิบของเงนิค่าธรรมเนียมดงักล่าว	ส่วนท่ีเหลอืให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ		ทัง้นี	้ตามระเบยีบ

ที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๓
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต

  

 มาตรา ๓๘ 		 เม่ือปรากฏว่าผู้รบัใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔	หรอืมาตรา	๒๕	ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิติ

ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	แล้วแต่กรณี	 

หากสัตวแพทย์เห็นสมควร	 ให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต	

และนายทะเบยีนมีอ�านาจสัง่พักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน	 	 ทั้งนี้	 ในค�าสัง่ดังกล่าวจะก�าหนด

เงื่อนไขเท่าที่จ�าเป็นให้ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้

	 ในกรณทีีม่ ีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อศาลว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	แล้วแต่กรณี	นายทะเบียนจะสั่งพักใช้ 

ใบอนุญาตนั้นไว้จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้

	 ห้ามมิให้ผู้รบัใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔	หรอืมาตรา	๒๕	ซึ่งถกูสั่งพกัใช้ใบอนญุาตประกอบกจิการ

ตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้นั้น

	 ให้นายทะเบียนมีอ�านาจส่ังเพกิถอนใบอนญุาตในกรณท่ีีผูร้บัใบอนญุาตฝ่าฝืนค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาต

ตามวรรคหนึ่ง	หรือกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด
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 มาตรา ๓๙ 		 นายทะเบียนมีอ�านาจสั่งเพิกถอนค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนก�าหนดเวลาได้	 

เมือ่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนดตาม 

มาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก�าหนดตามมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	แล้ว

หมวด ๔
อ�านาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร

  

 มาตรา ๔๐ 		 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	 เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัย 

ว่ามีเชื้อโรคระบาด	หรือพาหะของโรคระบาด	ให้สัตวแพทย์มีอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจ�านวนสัตว์หรือซากสัตว์	

และถ้าเห็นสมควรจะให้น�าสัตว์หรือซากสัตว์นัน้มาเพื่อให้สัตวแพทย์ท�าการตรวจโรค	 เก็บตัวอย่างป้องกัน 

โรคระบาด	หรือท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์	ก็ได้

	 (๒)		สั ่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้	 ณ	 ทีท่ีเ่ห็นสมควร 

ตามความจ�าเป็นเพื่อตรวจโรค

	 (๓)		เรียกตรวจยานพาหนะ	หรือเข้าไปในอาคาร	 หรือสถานทีอ่ื่นใดเพื่อตรวจโรค	 เก็บตัวอย่าง

ป้องกนัโรคระบาด	หรอืท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์		ในการนี	้ให้สตัวแพทย์มีอ�านาจสั่งเป็นหนงัสอืให้เจ้าของ

ยานพาหนะ	อาคาร	หรือสถานที่อื่นใด	ท�าความสะอาดและท�าลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 

ในทีท่ีม่ีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด	 ตามวิธีการทีก่�าหนด	 	 ทั้งนี้	 การเข้าไปในอาคารหรือ 

สถานที่ดังกล่าว	 ให้กระท�าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก	หรือในเวลาท�าการของอาคารหรือสถานทีน่ั้น	

และหากยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ	จะด�าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้

	 (๔)		ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์	 หรือสิง่ของใด	 ๆ	 ทีเ่ป็นของกลาง	 และถูกยึดหรืออายัดไว้ตาม 

พระราชบญัญตัินีห้รือตามกฎหมายอืน่	 ในกรณีทีส่ัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะ 

ของโรคระบาด	ให้มีอ�านาจด�าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด	ค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจหรือการด�าเนินการดังกล่าว	ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ

	 (๕)	 ท�าลายสิง่ของใด	 ๆ	 ทีม่ ีเชื ้อโรคระบาดหรือมีเหตุอ ันควรสงสัยว ่ามีเชื ้อโรคระบาด 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด		ทั้งนี้	ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 เว้นแต่กรณีทีเ่จ้าของได้จงใจกระท�าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราช

บัญญัตินี้

	 การด�าเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร

	 ในการปฏบิติัการตามพระราชบญัญัติน้ี	ให้สตัวแพทย์เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๔๑ 		 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	ให้สารวัตรมีอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เข้าไปในส�านกังานหรือสถานประกอบการของผู ้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๒๔	 หรือ 

มาตรา	๒๕	เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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	 (๒)		เข้าไปในอาคาร	 หรือสถานทีอ่ืน่ใด	 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี	้ เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ทีเ่กี ่ยวกับการกระท�า 

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้	 หรือพยานหลักฐานอื ่นทีเ่กี ่ยวข้อง	 หรือจับกุมผู ้กระท�าความผิดตาม 

พระราชบัญญัตินี้	โดยไม่ต้องมีหมายค้น	ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก�าลังกระท�าในอาคารหรือสถานที่นั้น

	 	 (ข)		เมื่อบุคคลที่ได้กระท�าความผิดซึ่งหน้า	ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป	หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น

	 	 (ค)		เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี ้	 หรือพยานหลักฐานอืน่ที ่เกี ่ยวข้อง	 ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั ้น 

ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้	 สัตว์หรือซากสัตว์หรือ 

พยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย	ท�าลาย	หรือท�าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

	 	 (ง)		เมือ่ผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่	 และการจับนั้นมหีมายจับหรือจับได้ 

โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้

	 (๓)		สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด	 เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี	้ หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		จับกุมผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ	 เมือ่ปรากฏว่ามีการ 

กระท�าความผิดซึ่งหน้า	 หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้	 เพื่อส่งพนักงาน

สอบสวนด�าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 (๕)		ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์	 เอกสาร	 หรือพยานหลักฐานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้การเป็นไปตาม 

พระราชบัญญัตินี้	หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๖)		ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์	 ยานพาหนะ	 เอกสาร	 หรือพยานหลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

กับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้		ทั้งนี้	ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา	๔๒	วรรคสาม

	 ในการนี้	 ให้สารวัตรมีอ�านาจสอบถามข้อเท็จจริง	 หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่	หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้

	 การด�าเนินการตาม	(๑)	หรือ	(๒)	ให้กระท�าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก	หรือในเวลาท�าการ

ของส�านกังานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๒๔	หรือมาตรา	 ๒๕	หรือของอาคาร

หรือสถานที่นั้น		ทั้งนี้	หากยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ	จะด�าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้

	 การด�าเนินการตาม	 (๑)	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบทีอ่ธิบดีก�าหนด	 ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย 

ต้องก�าหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป	 การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของ

ส�านักงานหรือสถานประกอบการ	และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา

	 การค้นและการจับตามมาตรานี้	ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 การด�าเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร
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 มาตรา ๔๒  	 ให้สารวัตรมีอ �านาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที ่น�าเข ้าหรือน�าผ่าน 

ราชอาณาจกัร	เม่ือสัตว์หรอืซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอนัควรสงสยัว่าเป็นโรคระบาดหรอืเป็นพาหะของโรคระบาด

	 ในกรณีท่ีสัตว์หรอืซากสัตว์ตามวรรคหน่ึงเป็นโรคระบาดหรอืเป็นพาหะของโรคระบาด	ให้สตัวแพทย์ 

ท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น	หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

	 ในกรณีทีส่ัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้น�าเข้าหรือน�าผ่านราชอาณาจักร	 โดยไม่ได้รับ 

ใบอนุญาตตามมาตรา	๓๑	หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๓๒	หรือมาตรา	๓๓	ให้ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 กรณีทีส่ัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด 

ให้สารวัตรมีอ�านาจสั่งให้เจ้าของ	 ผู้น�าเข้าหรือน�าผ่าน	 ส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง 

ทั้งนี้	การด�าเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

	 (๒)		กรณีทีว่ิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระท�าได้โดยง่าย	 หรือไม่คุ้มค่าในอันทีจ่ะพิสูจน์ว่าสัตว ์

หรอืซากสัตว์ดงักล่าวเป็นโรคระบาดหรอืเป็นพาหะของโรคระบาด	ให้สตัวแพทย์ท�าลายสตัว์หรอืซากสตัว์นั้น	

หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด	 อายัด	 หรือท�าลาย	 ให้เจ้าของ	 ผู้น�าเข้าหรือน�าผ่านสัตว์หรือซากสัตว์ 

เป็นผู้รับผิดชอบ

 มาตรา ๔๓  	 สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา	 ๔๒	 วรรคสาม	 (๑)	 ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว ์

ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		ไม่ปรากฏเจ้าของ	 ผู้น�าเข้าหรือน�าผ่าน	 หรือไม่มีผู ้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้น�าเข้าหรือ 

น�าผ่านภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว		ทั้งนี้	การออกประกาศให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

	 (๒)		เจ้าของ	 ผู้น�าเข้าหรือน�าผ่านไม่ส่งกลับ	 หรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน

เวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค�าสั่งให้ส่งกลับ

	 ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา	๔๒	วรรคสาม	(๑)	เป็นของเสียง่าย	หรือถ้าเก็บไว้จะเป็น 

การเสี่ยงต่อความเสียหาย	หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น	สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย

จากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนทีส่ิง่นั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้	 	 ทั้งนี้	 ให้น�าความใน 

มาตรา	๔๖	วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 เมือ่พ้นก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่แล้ว	 ให้สารวัตรทีไ่ด้รับมอบหมายจากอธิบดีมอี�านาจจัดการ

ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง		ทั้งนี้	ให้น�าความในมาตรา	๔๗	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๔ 		 ในการปฏบัิติการตามพระราชบัญญตันิี	้ให้สารวตัรเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรอื

ต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 มาตรา ๔๕ 		 ในการปฏิบัติหน้าทีข่องสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้แสดง

บัตรประจ�าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 บัตรประจ�าตัวตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก�าหนด
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หมวด ๕
การขายทอดตลาด และการจ่ายเงินสินบน

  
 มาตรา ๔๖ 		 สิง่ทีย่ึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา	 ๔๑	 (๖)	 ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์	 ในกรณี 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)		ไม่ปรากฏเจ้าของ	 หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้มีการ
ประกาศหาตัวเจ้าของ		ทั้งนี้	การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
ก�าหนด
	 (๒)		ไม่มีการด�าเนินคดี	 และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง 
ค�าสั่งว่าไม่มีการด�าเนินคดี
	 (๓)		มีการด�าเนินคดี	 และพนักงานอัยการมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษา 
ให้ริบ	 และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันทีท่ราบค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือ 
วันที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุด	แล้วแต่กรณี
	 ในกรณีทีส่ิ่งทีย่ึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา	 ๔๑	 (๖)	 เป็นของเสียง่าย	 หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการ 
เสีย่งต่อความเสียหาย	 หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น	 สารวัตรทีไ่ด้รับมอบหมาย 
จากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนคดีถึงทีสุ่ด	 หรือก่อนที่สิง่นัน้จะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ 
เงินค่าของสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว	 เหลือเงินจ�านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น	 โดยฝากไว้กับธนาคาร
ของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง

 มาตรา ๔๗ 		 สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา	๔๑	(๖)	เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์
ตามมาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึง่	 สารวัตรทีไ่ด้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ�านาจจัดการขายทอดตลาด	 และให้หัก
เงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการด�าเนินการใด	ๆ	เพื่อให้สัตว์หรือซากสัตว์ของกลางปลอดจาก 
โรคระบาด	เหลือเท่าใดให้หกัไว้ไม่เกนิกึ่งหน่ึงเพื่อจ่ายเป็นเงนิสนิบน	ส่วนท่ีเหลอืให้น�าส่งเป็นเงนิรายได้แผ่นดนิ	
การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 มาตรา ๔๘  	 ในกรณทีีม่กีารจับกุมผู ้กระท�าความผิด	 เมือ่พนักงานอยัการร้องขอให้ศาล 
สัง่จ่ายเงินสินบนแก่ผู้น�าจับร้อยละยีส่ิบห้าของจ�านวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางทีศ่าลสั่งริบ 
ส่วนที่เหลือให้น�าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

 มาตรา ๔๙ 		 การขายทอดตลาดตามมาตรา	 ๔๖	 วรรคสอง	 มาตรา	 ๔๗	 หรือมาตรา	 ๔๘	 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๕๐  	 ในกรณีท่ีมีของกลางตามมาตรา	๔๗	หรอืมาตรา	๔๘	แต่ขายทอดตลาดของกลาง
ไม่ได้	 หรือในกรณีที่ไม่มีของกลาง	 ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับทีไ่ด้ช�าระต่อศาล	 หรือค่าปรับจากการ
เปรยีบเทียบไม่เกนิกึ่งหนึ่งของจ�านวนเงนิค่าปรบัดงักล่าว	การจ่ายเงนิสนิบนให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรฐัมนตรี
ก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 มาตรา ๕๑ ในกรณีทีไ่ม่มีผู้มารับเงินสินบนตามมาตรา	 ๔๗	 มาตรา	 ๔๘	 หรือมาตรา	 ๕๐	 

ภายในห้าปี	ให้น�าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
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หมวด ๖
การอุทธรณ์

  

 มาตรา ๕๒			 ในกรณีทีน่ายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา	 ๒๔	 หรือมาตรา	 ๒๕	 

ไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา	๒๖	หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา	๒๙	ผู้ยื่นค�าขอมีสิทธิอุทธรณ์

ค�าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�าสั่งนั้น

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 ในกรณีทีน่ายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 ก่อนทีร่ัฐมนตรีจะมีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ตามวรรคสอง	รัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีค�าขอของผู้อุทธรณ์

 มาตรา ๕๓			 ในกรณีทีน่ายทะเบียนมีค�าสั ่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	 ๓๘	 

ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงถกูสั่งพกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนญุาต	 มีสทิธอุิทธรณ์เป็นหนงัสอืต่อรฐัมนตรภีายในสามสบิวนั

นับแต่วันที่ทราบค�าสั่ง

	 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง	 ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งพักใช้หรือค�าสั่งเพิกถอน 

ใบอนุญาต

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๕๔ 		 การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา	 ๕๒	 และมาตรา	 ๕๓	 ให้รัฐมนตรีพิจารณา

อุทธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัค�าอุทธรณ์	ถ้ามเีหตจุ�าเป็นไม่อาจพจิารณาให้แล้วเสรจ็ 

ภายในระยะเวลาดังกล่าว	 ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก�าหนดระยะเวลานั้น	 	 ในการนี ้

ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันทีค่รบ

ก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว

หมวด ๗
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๕๕ 		 เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๗	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท	 หรือทัง้จ�าทั้งปรับ	 และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่า 

จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 มาตรา ๕๖			 เจ้าของสัตว์หรอืซากสัตว์ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา	๘	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ

หนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๗			 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๙	วรรคสาม	ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๕๘			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๐	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึง่ปี	 หรือปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มาตรา ๕๙  	 เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏบัิตติามมาตรา	๑๑	วรรคหนึง่	ไม่ด�าเนนิการตามมาตรา	๑๑	

วรรคสอง	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๑๑	 วรรคสาม	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	 หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๐			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๑๑	วรรคสาม	มาตรา	๑๔	วรรคสอง	หรือมาตรา	๑๕	วรรคสอง	

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๑ 		 เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั ่งของพนักงานเจ้าหน้าที	่ หรือสารวัตร 

ตามมาตรา	๑๒	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๒ 		 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา	 ๑๓	

หรือประกาศหรือค�าสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา	๔๐	(๑)	หรือ	(๒)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๓  	 เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๑๔	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๖๔ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๖	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึง่ปี	 หรือปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๕ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๘	หรือมาตรา	 ๒๒	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือ 

ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๖  	 ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา	๒๔	วรรคหนึ่ง	หรอืมาตรา	๒๕	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข

ที่อธิบดีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๒๔	วรรคสอง	หรือมาตรา	๒๕	วรรคสอง	แล้วแต่กรณี	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๗			 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๒๔	หรือมาตรา	 ๒๕	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๙	

วรรคหนึ่ง	หรือมาตรา	๓๐	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๖๘			 ผู้ใดน�าเข้า	 ส่งออกหรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได ้

รบัใบอนุญาตตามมาตรา	๓๑	วรรคหน่ึง	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสองปี	หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท	หรอื

ทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๙ 		 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๓๑	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๓๒	หรือฝ่าฝืนประกาศ

ของอธิบดีทีอ่อกตามมาตรา	 ๓๓	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึง่ปี	 หรือปรับไม่เกินสองหมืน่บาท	 หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๐ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีทีอ่อกตามมาตรา	 ๓๓	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มาตรา ๗๑		 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๓๔	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๓๔	 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขทีส่ัตวแพทย์ก�าหนด 

ในใบอนุญาตตามมาตรา	๓๔	วรรคสาม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๒ 		 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๓๔	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๓๕	 ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๓  	 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๓๘	วรรคสาม	

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๔ 		 เจ้าของยานพาหนะ	 อาคารหรือสถานทีผู่้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของสัตวแพทย์

ตามมาตรา	๔๐	(๓)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๕ 		 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที	่ สารวัตร	 หรือ

สตัวแพทย์ตามพระราชบญัญติันี	้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินสองหมืน่บาท	 หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดไม่อ�านวยความสะดวกตามสมควรในการปฏบัิตหิน้าท่ีของสตัวแพทย์ตามมาตรา	๔๐	วรรคสอง	

หรือสารวัตรตามมาตรา	๔๑	วรรคหก	หรือไม่ให้ถ้อยค�า	ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม

มาตรา	๔๑	วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๖			 ในกรณีทีผู่ ้กระท�าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล	

ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการ	 หรือการกระท�าของบุคคลใด	 หรือไม่สั่งการ 

หรือไม่กระท�าการอันเป็นหน้าทีท่ีต่้องกระท�าของกรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 

ในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น	ๆ	ด้วย

 มาตรา ๗๗			 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ทีม่ีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึง่ปี	 ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้	 และเมือ่ผู้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับ 

ตามจ�านวนทีเ่ปรียบเทียบภายในระยะเวลาทีก่�าหนดแล้ว	 ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๗๘ 		 เมือ่ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระท�าความผิดตามมาตรา	 ๕๘	 

มาตรา	๖๕	มาตรา	๖๖	มาตรา	๖๘	มาตรา	๖๙	มาตรา	๗๐	มาตรา	๗๑	หรือมาตรา	๗๒	ให้ศาลมีอ�านาจ 

สั่งริบสัตว์	ซากสัตว์	ยานพาหนะ	เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	ภาชนะบรรจุ	หรืออุปกรณ์

ทีเ่กี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดเสยีทัง้สิน้	 เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อืน่ซึ่งมไิด้รู้เห็นเป็นใจด้วย 

ในการกระท�าความผิด
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	 ในกรณีที่ศาลสั่งให้รบิทรพัย์สนิตามวรรคหนึง่แล้ว	หากปรากฏในภายหลงัโดยค�าร้องของเจ้าของ

แท้จริงว่า	ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าความผิด	ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว	

แต่ค�าร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระท�าต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุด

	 ส่ิงท่ีศาลสั่งริบตามวรรคหน่ึง	ให้ตกเป็นของกรมปศสุตัว์	และให้สารวตัรท่ีได้รบัมอบหมายจากอธบิดี

มอี�านาจด�าเนินการขายทอดตลาดตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดตามมาตรา	๔๙	 

หรือจัดการอย่างอื่นตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๗๙  	 ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	ให้ใช้ได้

ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ	และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี้	ให้ย่ืนค�าขอก่อนใบอนญุาตสิ้นอายุ

 มาตรา ๘๐ 		 ค�าขออนุญาตใด	 ๆ	 ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	

และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา	ให้ถือว่าเป็นค�าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม	และถ้าค�าขอ

อนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค�าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้	 นายทะเบียนมีอ�านาจสั่งให้

แก้ไขเพิ่มเติมค�าขออนุญาตเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้

 มาตรา ๘๑  	 กฎกระทรวง	ประกาศ	หรือระเบียบ	ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	

พ.ศ.	๒๔๙๙	ท่ีใช้อยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบัให้คงใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรอืแย้งกบับทบญัญตัิ

แห่งพระราชบัญญติันี	้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง	ประกาศ	หรอืระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญตันิี้ข้ึนใช้บังคบั

	 การด�าเนินการออกกฎกระทรวง	ประกาศ	หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง	ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	หากไม่สามารถด�าเนินการได้	ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล

ที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

						พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา

															นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
  
	 (๑)		ค�าขออนุญาต	หรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาตตาม
	 	 มาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	 ฉบับละ	 ๑๐๐		 บาท
	 (๒)		ใบอนุญาตท�าการค้าหรือหาก�าไร
	 	 ในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ตามมาตรา	๒๔
	 	 ในกรณีต่อไปนี้
	 	 (ก)		น�าเข้าในราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๒๐,๐๐๐		 บาท
	 	 (ข)		ส่งออกนอกราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๒๐,๐๐๐		 บาท
	 	 (ค)		น� าเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๓๐,๐๐๐		 บาท
	 	 (ง)		ภายในราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๔,๐๐๐		 บาท
	 	 (จ)		ภายในจังหวัด	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐		 บาท
	 (๓)		ใบอนุญาตท�าการค้าหรือหาก�าไร
	 	 ในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ตาม
	 	 มาตรา	๒๔	ในลักษณะต่อไปนี้
	 	 (ก)	 น�าเข้าในราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๔,๐๐๐		 บาท
	 	 (ข)		ส่งออกนอกราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๔,๐๐๐		 บาท
	 	 (ค)		น� าเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐		 บาท
	 	 (ง)		ภายในราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท
	 	 (จ)		ภายในจังหวัด	 ฉบับละ	 ๒๐๐		 บาท
	 (๔)		ใบอนุญาตขาย	จ�าหน่าย	จ่าย	แจก	แลก
	 	 เปลี่ยน	หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน�้าเชื้อส�าหรับ
	 	 ผสมพันธุ์	เอ็มบริโอ	หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์
	 	 เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่น
	 	 โดยวิธีธรรมชาติ	ตามมาตรา	๒๕	ในกรณี
	 	 ต่อไปนี้
	 	 (ก)		ส่งออกนอกราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๘,๐๐๐		 บาท
	 	 (ข)		ภายในราชอาณาจักร	 ฉบับละ	 ๒,๐๐๐		 บาท
	 (๕)		ใบอนุญาตน�าสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
	 	 (ก)		ช้าง	 	 	 เชือกละ	 ๒,๕๐๐		 บาท
	 	 (ข)		ม้า	โค	กระบือ	ลา	แพะ	แกะ	สุกร	 ตัวละ	 ๑,๐๐๐		 บาท
	 	 (ค)		สุนัข	แมว	กระต่าย	ลิง	ชะนี	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 (ง)		นกกระจอกเทศ	นกอีมู	 ตัวละ	 ๒,๐๐๐		 บาท
	 	 (จ)		ไก่	เป็ด	ห่าน	และสัตว์ปีกชนิดอื่น	 ตัวละ	 ๕๐		 บาท
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	 	 (ฉ)		สัตว์ชนิดอื่น	 ตัวละ	 ๑,๐๐๐		 บาท
	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ไม่สะดวก
	 	 	 	 	 	 ในการนับจ�านวนให้คิดเป็น
	 	 	 	 	 	 กิโลกรัมละ	 ๑,๐๐๐		 บาท
	 	 (ช)		น�้าเชื้อส�าหรับผสมพันธุ์	 โดสละ	 ๑๐๐		 บาท
	 	 (ซ)		เอ็มบริโอ	 ตัวละ	 ๑,๐๐๐		 บาท
	 	 (ฌ)		ไข่นกกระจอกเทศ	ไข่นกอีมู
	 	 	 ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์	 ฟองละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 (ญ)		ไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์	 ฟองละ	 ๕๐		 บาท
	 (๖)		ใบอนุญาตน�าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
	 	 (ก)		ช้าง	 	 	 เชือกละ	 ๕๐๐,๐๐๐		 บาท
	 	 (ข)		ม้า	โค	กระบือ	ลา	ล่อ	แพะ	แกะ	สุกร	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 (ค)		สุนัข	แมว	กระต่าย	ลิง	ชะนี	 ตัวละ	 ๒๕๐		 บาท
	 	 (ง)		นกกระจอกเทศ	นกอีมู	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 (จ)		ไก่	เป็ด	ห่าน	และสัตว์ปีกชนิดอื่น	 ตัวละ	 ๒๕		 บาท
	 	 (ฉ)		สัตว์ชนิดอื่น	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ไม่สะดวก
	 	 	 	 	 	 ในการนับจ�านวนให้คิดเป็น
	 	 	 	 	 	 กิโลกรัมละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 (ช)		น�้าเชื้อส�าหรับผสมพันธุ์	 โดสละ	 ๕๐		 บาท
	 	 (ซ)		เอ็มบริโอ	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 (ฌ)		ไข่นกกระจอกเทศ	ไข่นกอีมู
	 	 	 ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์		 ฟองละ	 ๕๐		 บาท
	 	 (ญ)		ไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์		 ฟองละ	 ๒๕		 บาท
	 (๗)		ใบอนุญาตน�าสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
	 	 (ก)		ช้าง	 	 	 เชือกละ	 ๒๐๐,๐๐๐		 บาท
	 	 (ข)		ม้า	โค	กระบือ	ลา	ล่อ	แพะ	แกะ	สุกร	 ตัวละ	 ๑,๐๐๐		 บาท
	 	 (ค)		สุนัข	แมว	กระต่าย	ลิง	ชะนี	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 (ง)		นกกระจอกเทศ	นกอีมู	 ตัวละ	 ๒๕๐		 บาท
	 	 (จ)		ไก่	เป็ด	ห่าน	และสัตว์ปีกชนิดอื่น	 ตัวละ	 ๕๐		 บาท
	 	 (ฉ)		สัตว์ชนิดอื่น	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ไม่สะดวก
	 	 	 	 	 	 ในการนับจ�านวนให้คิดเป็น	
	 	 	 	 	 	 กิโลกรัมละ	 ๕๐๐		 บาท
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	 	 (ช)		น�้าเชื้อส�าหรับผสมพันธุ์	 โดสละ	 ๕๐		 บาท
	 	 (ซ)	 เอ็มบริโอ	 ตัวละ	 ๒๐๐		 บาท
	 	 (ฌ)		ไข่นกกระจอกเทศ	ไข่นกอีมู
	 	 	 ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์		 ฟองละ	 ๕๐		 บาท
	 	 (ญ)		ไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์		 ฟองละ	 ๕		 บาท
	 (๘)		ใบอนุญาตน�าซากสัตว์เข้ามาใน
	 	 ราชอาณาจักร	 กิโลกรัมละ	 ๑๐๐		 บาท
	 (๙)		ใบอนุญาตน�าซากสัตว์ออกนอก
	 	 ราชอาณาจักร	 กิโลกรัมละ	 ๕		 บาท
	 (๑๐)		ใบอนุญาตน�าซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร	 กิโลกรัมละ	 ๕		 บาท
	 (๑๑)		ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔
	 	 หรือมาตรา	๒๕	 ฉบับละ	 ๑๐๐		 บาท
	 (๑๒)		การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔
	 	 หรือมาตรา	๒๕	 ครั้งละ								เท่ากับค่าธรรมเนียม
	 	 	 	 	 	 															ส�าหรับใบอนุญาตนั้น
	 (๑๓)		การโอนใบอนุญาตตามมาตรา	๒๔
	 	 หรือมาตรา	๒๕	 ครั้งละ	 ๑๐๐		 บาท
	 (๑๔)		การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต
	 	 ตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	 ครั้งละ	 ๑๐๐		 บาท
	 (๑๕)		ค่าท�าลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์
	 	 (ก)		สัตว์	 	 	 ตัวละ	 ๕๐		 บาท
	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ไม่สะดวก
	 	 	 	 	 	 ในการนับจ�านวนให้คิดเป็น	
	 	 	 	 	 	 กิโลกรัมละ	 ๕๐		 บาท
	 	 (ข)		ซากสัตว์	 กิโลกรัมละ	 ๑		 บาท
	 (๑๖)		ค่าที่พักสัตว์ที่น�าเข้ามาในหรือส่งออกไป
	 	 นอกราชอาณาจักร
	 	 (ก)		ช้าง	 	 	 เชือกละ	 ๕,๐๐๐		 บาท
	 	 (ข)		ม้า	โค	กระบือ	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 (ค)		สุกร	 	 	 ตัวละ	 ๓๐๐		 บาท
	 	 (ง)		สุนัข	แมว	 ตัวละ	 ๑,๐๐๐		 บาท
	 	 (จ)		แพะ	แกะ	 ตัวละ	 ๒๐๐		 บาท
	 	 (ฉ)		ไก่	เป็ด	ห่าน	และสัตว์ปีกชนิดอื่น	 ตัวละ	 ๕๐		 บาท
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	 	 (ช)		สัตว์ชนิดอื่น	 ตัวละ	 ๕๐๐		 บาท
	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ไม่สะดวก
	 	 	 	 	 	 ในการนับจ�านวนให้คิดเป็น
	 	 	 	 	 	 กิโลกรัมละ	 ๕๐๐		 บาท
	 (๑๗)		ค่าที่พักซากสัตว์ที่น�าเข้ามาในหรือส่งออก
	 	 ไปนอกราชอาณาจักร
	 	 (ก)		โค	กระบือ	สุกร	 กิโลกรัมละ	 ๑๐	 บาท
	 	 (ข)		แพะ	แกะ	 กิโลกรัมละ	 ๕		 บาท
	 	 (ค)		ไก่	เป็ด	ห่าน	และสัตว์ปีกชนิดอื่น	 กิโลกรัมละ	 ๕		 บาท
	 	 (ง)		สัตว์ชนิดอื่น	 กิโลกรัมละ	 ๑๐		 บาท
	 (๑๘)		ค�าขออื่น	ๆ	 	 ฉบับละ	 ๕๐		 บาท
	 	 ในการค�านวณน�้าหนัก	ถ้ามีเศษของกิโลกรัม	ตั้งแต่	๕๐๐	กรัมขึ้นไป	ให้คิดเป็น	๑	กิโลกรัม	 
ถ้าไม่ถึง	๕๐๐	กรัม	ให้ปัดทิ้ง

หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีพ่ระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 

พ.ศ.	๒๔๙๙	ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์

ในปัจจุบนั	 เพือ่ให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดทีเ่กิดกับสัตว์	 และการท�างานของสัตวแพทย์	 สารวัตร	

และพนักงานเจ้าหน้าทีม่ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น	 อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	 และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมทัง้ปรับปรุงบทก�าหนดโทษและอัตรา 

ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

พ.ศ. ๒๕๕๙
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑			 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่าย 

เนื้อสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๙”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับเมื ่อพ้นก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ศ.	๒๕๓๕

 มาตรา ๔  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “สัตว์”	หมายความว่า	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	นกกระจอกเทศ	ไก่	 เป็ด	ห่าน	และสัตว์อื่น 

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 “การประกอบกจิการฆ่าสัตว์”	หมายความว่า	การด�าเนนิการฆ่าสตัว์ในโรงฆ่าสตัว์เพื่อการจ�าหน่าย

เนื้อสัตว์

	 “เนื้อสัตว์”	หมายความว่า	 เนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ตายแล้วและยังมิได้ปรุงแต่งให้เป็นอาหาร	

หรือมิได้ปรุงแต่งเพื่อให้คงอยู่ไม่เน่าเปื่อย	ทั้งที่ช�าแหละแล้วและยังมิได้ช�าแหละ

	 “ช�าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์”	หมายความว่า	การแยกเนื้อสัตว์ตามขั้นตอนจากสัตว์ที่ตายแล้ว

เป็นส่วนต่าง	ๆ	ที่บริโภคได้และบริโภคไม่ได้	เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

	 “การจ�าหน่ายเนื้อสัตว์”	 หมายความว่า	 การน�าเนื้อสัตว์ออกขาย	 จ่าย	 แจก	 แลกเปลี่ยน	 ให	้ 

โดยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า	และให้หมายความรวมถึงการมีไว้ในครอบครองซึ่งเนื้อสัตว์เพื่อการจ�าหน่าย

ด้วย

	 	๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๓/ตอนที่	๘๕ก/หน้า	๙/๒๖	มีนาคม	๒๕๕๙
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	 “โรงพักสัตว์”	หมายความว่า	สถานที่พักสัตว์หรือกักสัตว์ก่อนท�าการฆ่าตามพระราชบัญญัตินี้

	 “โรงฆ่าสัตว์”	หมายความว่า	สถานที่ที่ก�าหนดให้ท�าการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

	 “คณะกรรมการประจ�า จังหวัด”	 หมายความว ่า	 คณะกรรมการพิจารณาแผนงาน 

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ�าจังหวัด

	 “จังหวัด”	ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย

	 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	หมายความว่า	เทศบาล	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	กรงุเทพมหานคร	

เมืองพัทยา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง	แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 “พนักงานตรวจโรคสัตว์”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออธิบดี 

แต่งตั้งให้มีอ�านาจหน้าที่ตรวจโรคสัตว์	หรือตรวจเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “พนักงานท้องถิ่น”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 “นายทะเบียน”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนประจ�าจังหวัด

	 “ผู้อนุญาต”	หมายความว่า	อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

	 “ใบอนุญาต”	หมายความว่า	ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมปศุสัตว์

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕			 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ�านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ 

ปฏบัิตกิารตามพระราชบญัญติันี	้เว้นแต่การออกกฎกระทรวงก�าหนดอากรและค่าธรรมเนยีมไม่เกนิอตัราท้าย

พระราชบัญญัตินี้	รวมทั้งการลดหรือยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้	ให้เป็นอ�านาจของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 และการออกประกาศ

ตามมาตรา	๔๒	ให้เป็นอ�านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

  

 มาตรา ๖  	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบ

กจิการฆ่าสัตว์”	ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานกรรมการ	อธบิดกีรมการขนส่ง

ทางบก	อธิบดีกรมการค้าภายใน	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	อธิบดีกรมควบคุมโรค	อธิบดีกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง	อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม	อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	อธบิดกีรมอนามยั	เลขาธกิาร

คณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค	ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรอืผูแ้ทน	ประธานสภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทยหรอืผู้แทน	และนายกสัตวแพทยสภา	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	และผูท้รงคณุวฒิุซึ่งรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�านวนไม่เกินห้าคน	เป็นกรรมการ

	 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึง่	 ต้องมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 หรือประสบการณ์ในด้าน 

การค้า	การลงทุน	การตลาด	การเลี้ยงสัตว์	หรือการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

 มาตรา ๗  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี

	 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง 

ก่อนวาระ	 หรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว 

ยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับ 

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

	 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ ่ง	 หากยังมิได้แต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิขึ ้นใหม ่

ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนนิงานต่อไปจนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	 แต่จะด�ารงต�าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๘  					นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการผูท้รงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่งเม่ือ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ออก	เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี	มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย	หรือหย่อนความสามารถ

	 (๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๕)	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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 มาตรา ๙  	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ให้ค�าแนะน�าต่อรฐัมนตรใีนการก�าหนดมาตรการเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารประกอบ

กิจการฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)	 ให้ค�าแนะน�าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการออกกฎกระทรวง 

ตามมาตรา	๑๔

	 (๓)		พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		ก�ากับดูแลการอนญุาตและการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด 

ในพระราชบัญญัตินี้

	 (๕)		แต่งต้ังคณะอนกุรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบัิตกิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย

	 (๖)		ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่บัญญัติให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง

คณะกรรมการ	หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 มาตรา	๑๐			 การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๑ 		 ในการประชุมคณะกรรมการ	ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย	

กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในเรื่องนั้น

 มาตรา ๑๒			 การประชุมคณะอนกุรรมการ	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๑๐	 และมาตรา	 ๑๑	 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๓ 		 ในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญตันิี	้ให้คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการ

มีอ�านาจออกค�าสัง่เป็นหนังสือเรียกผู้ซึ ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด	ๆ	 มาเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาได้

 มาตรา ๑๔			 เพื่อประโยชน์ในการก�ากบัดแูลการประกอบกจิการฆ่าสตัว์และก�าหนดมาตรการ

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบกจิการฆ่าสตัว์สามารถปฏบัิตติามพระราชบัญญตัฉิบับนี้ได้	ให้รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจออกกฎกระทรวง	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ก�าหนดชนิดของสัตว์

	 (๒)		ก�าหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์

	 (๓)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับทีต่ั้ง	 เนื้อที่	 แผนผัง	 และการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์	 ซึ ่งต้อง 

มีโรงพักสัตว์ด้วย

	 (๔)		ก�าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์	วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
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	 (๕)		ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และมาตรฐานเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรือการช�าแหละและ

ตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ

	 (๖)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายใน

โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์	 เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ	 การจัดให้มีการรวบรวมหรือก�าจัดขยะมูลฝอย 

และสิง่ปฏิกูล	 การระบายน�า้ทิ้ง	 การระบายอากาศ	 รวมถึงการจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญและ

ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดจากสัตว์	 และสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์และ

โรงพักสัตว์

	 (๗)		ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และมาตรฐานการขนส่งสัตว์ไปยังโรงฆ่าสัตว์และการ

ขนส่งเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ไปยังสถานที่ช�าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์หรือจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

	 (๘)		ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ทีเ่ข้าสู่โรงฆ่าสัตว์	 และเนื้อสัตว์ทีอ่อกจาก 

โรงฆ่าสัตว์	เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืนเนื้อสัตว์

	 (๙)		ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน	 การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์

	 การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึง่	ให้สามารถก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	หรอืเงื่อนไขให้แตกต่าง

กันได้ตามชนิดของสัตว์และประเภทของโรงฆ่าสัตว์

หมวด ๒
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์

  

 มาตรา ๑๕ 		 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการฆ่าสัตว์	เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

	 การออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๖ 		 ผู้ซึ่งประสงค์จะประกอบกจิการฆ่าสตัว์	ให้ย่ืนค�าขอรบัใบอนญุาตต่อนายทะเบียน

พร้อมด้วยแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		วัน	เดือน	ปี	ที่ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการฆ่าสัตว์

	 (๒)		ชื่อและทีอ่ยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต	 หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต้องยืน่เอกสาร 

แสดงการเป็นนิติบุคคลด้วย

	 (๓)		สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์

	 (๔)		รายละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์	 โรงพักสัตว์	 และการด�าเนินการฆ่าสัตว์	 ตามทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา	๑๔	(๑)	(๒)	(๓)	(๕)	และ	(๖)

 มาตรา ๑๗ 		 ในการพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๑๖	 ให้มีคณะกรรมการประจ�า

จังหวัด	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	 และให้ความเห็นเกี่ยวกับค�าขอ

รับใบอนุญาต	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ในกรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานกรรมการ	 

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ	 ผู้แทนกรมควบคุมโรค	 ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ผู้แทนกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรม	ผู้แทนกรมอนามัย	ผู้แทนส�านักอนามัยกรุงเทพมหานคร	และผู้อ�านวยการเขตของพื้นที่ที่ระบุ

ในค�าขอรับใบอนุญาต	เป็นกรรมการ

	 (๒)		ในจังหวัดอืน่นอกจากกรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด	 เป็นประธาน

กรรมการ	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด	 ท้องถิ่นจังหวัด	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวดั	อุตสาหกรรมจงัหวดั	ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นท่ีท่ีระบใุนค�าขอ

รับใบอนุญาต	และผู้แทนหอการค้าจังหวัด	เป็นกรรมการ

	 ให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ

	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๑๐	 มาตรา	 ๑๑	 และมาตรา	 ๑๓	 มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการประจ�าจังหวัดโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๘		 	เม่ือนายทะเบียนได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาต	และได้ตรวจสอบค�าขอรบัใบอนญุาต

และแผนงานการประกอบกจิการฆ่าสตัว์ตามมาตรา	๑๖	รวมท้ังเอกสารและหลกัฐานว่าถกูต้องครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา	๑๕	แล้ว	ให้เสนอคณะกรรมการ

ประจ�าจังหวัดที่โรงฆ่าสัตว์นั้นตั้งอยู่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

	 การพจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานการประกอบกจิการฆ่าสตัว์ตามวรรคหนึ่ง	ให้คณะกรรมการ

ประจ�าจงัหวดัพจิารณาแผนงานดังกล่าวว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

ทีอ่อกตามมาตรา	 ๑๕	 หรือไม่	 โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที ่

คณะกรรมการประจ�าจังหวัดได้รับค�าขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

 มาตรา ๑๙ 		 เมื่อด�าเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์	 และติดตั้งเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว	 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งให้ 

คณะกรรมการประจ�าจังหวัดตรวจสอบว่าการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์เป็นไปตามแผนงาน 

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ทีไ่ด้รับความเห็นชอบหรือไม่	 และกรณีที่เห็นว่าโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว ์

ทีก่่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ทีไ่ด้รับ 

ความเห็นชอบได้	ให้เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาต่อไป

 มาตรา ๒๐  	 ให้ผ ู้อนุญาตพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการประจ�าจังหวัด

 มาตรา ๒๑ 		 ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

 มาตรา ๒๒ 		 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ณ	โรงฆ่าสัตว์

ของตน

 มาตรา ๒๓  	 การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยืน่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย	ุ และเมือ่ได้ยืน่ค�าขอแล้ว 

ให้ถือว่าผู้ยืน่ค�าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาต	 จนกว่าจะมีค�าสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

หรือพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา	๒๗

	 การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 มาตรา ๒๔ 		 การโอนใบอนุญาตให้บุคคลอื่น	ให้กระท�าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
	 การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๕ 		 ในกรณีทีผู่้รับใบอนุญาตซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาตาย	 และทายาทมีความประสงค์ 
จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไป	 ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีหนังสือแสดงความจ�านงและแจ้งชื่อของ
ทายาทที่จะประกอบกจิการแทนให้นายทะเบยีนทราบภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัท่ีผูร้บัใบอนญุาตตาย	ถ้ามิได้ 
แสดงความจ�านงภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ
	 ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึง่	 ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกซึ่งเข้าประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ตามใบอนุญาตนัน้เป็นผู ้รับใบอนุญาต	 และเมือ่มีการแสดงความจ�านงตามวรรคหนึ ่ง 
ให้นายทะเบียนจดแจ้งชื่อของทายาทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบกิจการแทนโดยให้ใบอนุญาตใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุ
	 การแสดงความจ�านงตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 ในกรณีทีท่ายาทมิได้แสดงความจ�านงเป็นผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์แทนผู้รับใบอนุญาตทีต่าย 
ตามวรรคหนึง่	 ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีหน้าทีท่�าความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และ 
โรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพทีไ่ม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 
ทีอ่ยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง	 และให้น�า
บทบัญญัติมาตรา	๒๘	วรรคสอง	และวรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๖			 ในกรณีใบอนุญาตสญูหาย	เสยีหาย	หรอืถูกท�าลาย	ให้ผูร้บัใบอนญุาตย่ืนค�าขอรบั
ใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย	เสียหาย	หรือถูกท�าลาย
	 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๗  	 ในกรณีท่ีผู้ขอรบัใบอนญุาตหรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่เหน็ด้วยกบัค�าสัง่ของผูอ้นญุาต
ตามมาตรา	 ๒๐	 มาตรา	 ๒๓	 หรือมาตรา	 ๒๔	 ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�าสั่ง
	 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ่
ได้รับอุทธรณ์
	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๒๘  	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการฆ่าสัตว์	 ต้องมีหนังสือแจ้ง 
ให้นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการ	 และต้องท�าความสะอาดเรียบร้อย 
ภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพกัสัตว์ให้อยู่ในสภาพท่ีไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพและอนามยัของประชาชน
หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก�าหนด
	 ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตมไิด้ด�าเนินการหรอืด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียน
ก�าหนดตามวรรคหน่ึง	ให้นายทะเบียนหรอืผู้ซึ่งนายทะเบยีนมอบหมายเข้าด�าเนนิการแทน	โดยผูร้บัใบอนญุาต
จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ด�าเนินการดังกล่าว

	 ให้ผู้รบัใบอนุญาตส่งคนืใบอนุญาตแก่นายทะเบยีนภายในสามสบิวนันบัแต่วนัเลกิประกอบกจิการ
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 มาตรา ๒๙			 ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือมิได้รับการต่ออายุใบอนุญาต	ให้ผู้รับใบอนุญาต

มีหน้าทีท่�าความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพทีไ่ม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือนับแต่วันที่มีค�าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๒๘	วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓
การฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

  

 มาตรา ๓๐ 		 ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์	 ส�าหรับ 

โรงฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนือ้สัตว์ทีต่ั้งอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 เว้นแต่โรงฆ่าสัตว์ 

เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย	ให้อธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์

	 การแต่งตั ้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	 ต้องแต่งตั ้งจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสตัวแพทย์หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนือ้สัตว์ตามหลักสูตร

ท่ีกรมปศสัุตว์หรอืสตัวแพทยสภาให้การรบัรอง	และบคุคลท้ังสองประเภทดงักล่าวต้องได้รบัการขึน้ทะเบยีน

ไว้กับกรมปศุสัตว์

 มาตรา ๓๑			 ผู้ใดประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	 ให้แจ้งชนิดและจ�านวนสัตว์ 

ทีจ่ะฆ่า	 แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า	 วันและเวลาทีจ่ะฆ่าสัตว์	 และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น 

และเสียอากรการฆ่าสตัว์ตามอัตราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	และหากเป็นกรณกีารฆ่าสตัว์เพือ่การส่งออกด้วย

ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

	 เมือ่ได้เสียอากรการฆ่าสัตว์ตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให้พนักงานท้องถิ่นออกหลักฐานการรับแจ้ง 

เป็นหนังสือให้แก่ผู้ซึ่งแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง	 โดยต้องก�าหนดจ�านวนสัตว์	 แหล่งทีม่าของสัตว ์

ท่ีจะฆ่า	วนัและเวลาในการฆ่าสตัว์	เว้นแต่การฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีออกหลกัฐาน

การรับแจ้ง

	 การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 ให้เป็นไป 

ตามแบบหลักเกณฑ์	 และวิธีการทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๒ 		 ผู้ทีเ่สียอากรการฆ่าสัตว์ตามมาตรา	 ๓๑	 วรรคหนึ่งแล้ว	 ต้องน�าสัตว์ไปยัง 

โรงพักสัตว์	 และจะต้องฆ่าสัตว์นั้นตามหลักฐานการรับแจ้งทีพ่นักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้

ตามมาตรา	๓๑	วรรคสอง

 มาตรา ๓๓  	 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากพนักงานตรวจโรคสัตว์
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 มาตรา ๓๔  	 ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ท�าการตรวจโรคสัตว์ก่อนการฆ่าสัตว์	 และในกรณ ี

ทีพ่นักงานตรวจโรคสัตว์มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ทีจ่ะฆ่านั้นเป็นโรค	 หรือมีสารตกค้างทีเ่ป็นอันตราย 

ต่อผู้บริโภค	หรือมีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร		ทั้งนี้	ตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	ให้พนกังานตรวจโรคสัตว์มีอ�านาจสั่งงดการฆ่าสตัว์และแยกสตัว์นั้นไว้เพื่อตรวจพสิจูน์ได้

	 ในกรณีท่ีได้ท�าการตรวจพสูิจน์แล้วพบว่าสตัว์ท่ีจะฆ่านั้นไม่เป็นโรค	ไม่มีสารตกค้างท่ีเป็นอนัตราย

ต่อผู้บริโภค	หรือมีความเหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร	 ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์มีค�าสั่งให้ฆ่าสัตว์

นั้นได้

	 ในกรณีทีป่รากฏว่าสัตว์ที ่จะฆ่านั ้นเป็นโรค	 หรือมีสารตกค้างทีเ่ป็นอันตรายต่อผู ้บริโภค 

หรือมีลักษณะไม่เหมาะสมทีจ่ะใช้เนือ้สัตว์นัน้เป็นอาหาร	 ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์มีค�าสั่งงดการฆ่าสัตว์ 

และแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่	แล้วแต่กรณี	เพื่อคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์แก่ผู้ที่ประสงค์

จะฆ่าสัตว์นั้น

	 ในกรณีทีเ่กิดโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ทีจ่ะฆ่าเป็นโรคระบาด	 ให้พนักงาน 

ตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ

ก�าหนด

 มาตรา ๓๕  	 เมือ่ได้ฆ่าสัตว์แล้ว	 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ก่อนท่ีพนักงาน

ตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์นั้น

	 ในกรณีทีป่รากฏว่าสัตว์ทีฆ่่านัน้เป็นโรค	 หรือมีสารตกค้างทีเ่ป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	 หรือมี

ลักษณะไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เน้ือสัตว์น้ันเป็นอาหารตามท่ีอธบิดปีระกาศตามมาตรา	๓๔	วรรคหนึ่ง	ให้พนกังาน

ตรวจโรคสัตว์มีอ�านาจท�าลายเนื้อสัตว์นัน้ทัง้หมดหรือบางส่วน	 หรือสั่งให้จัดท�าให้เป็นเนื้อสัตว์ทีเ่หมาะสม 

ส�าหรับการบริโภคก่อนได้

	 การรับรองให้จ�าหน่ายเนือ้สัตว์	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีก�าหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๖ 		 ผู้ใดประสงค์จะจ�าหน่ายเนือ้สัตว์ของสัตว์ทีต่ายโดยมิได้ถูกฆ่า	 ให้น�าเนือ้สัตว์นัน้ 

ซึ่งอยู่ในสภาพท่ียังมิได้ช�าแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์ไปให้พนกังานตรวจโรคสตัว์ตรวจ	หรอืในกรณีท่ีไม่สามารถ

น�าเนือ้สัตว์ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจได้	 จะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื้อสัตว์นั้นก็ได้		 

ทั้งนี้	ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 การตรวจเนือ้สัตว์ของสัตว์ทีต่ายโดยมิได้ถูกฆ่า	 และการรับรองให้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ดังกล่าว 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๗ 		 ห้ามมิให้ผู้ใดช�าแหละและตัดแต่งเนือ้สัตว์เพือ่การจ�าหน่ายเนือ้สัตว์ทีม่ิได้ 

รับการรับรองให้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๘ 		 ห้ามมิให้ผู้ใดจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ทีม่ิได้รับการรับรองให้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ตาม 

พระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา ๓๙  	 ห้ามมิให้ผู้ใดฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

	 ในกรณทีีป่รากฏว่าท้องทีใ่ดไม่มีโรงฆ่าสัตว์	 หรือกรณีทีม่ีเหตุผลสมควรเป็นพิเศษ	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศก�าหนดสถานทีฆ่่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์

นอกโรงฆ่าสัตว์เป็นครั้งคราว	และมิให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ

	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๓๑	 และมาตรา	 ๓๔	 มาใช้บังคับกับการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว ์

เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรานี้โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๐ 		 เมือ่ได้ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรา	 ๓๙	 แล้ว	 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเนื้อสัตว์ 

ออกจากสถานที่ที่ท�าการฆ่าสัตว์ก่อนที่พนักงานตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์นั้นแล้ว

	 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ทีฆ่่านั้นเป็นโรค	 หรือมีสารตกค้างทีเ่ป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	 หรือ 

มีลักษณะไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เน้ือสตัว์น้ันเป็นอาหารตามท่ีอธบิดปีระกาศตามมาตรา	๓๔	วรรคหนึง่	ให้พนกังาน 

ตรวจโรคสัตว์มีอ�านาจท�าลายเนื้อสัตว์นัน้ทัง้หมดหรือบางส่วน	 หรือสั่งให้จัดท�าให้เป็นเนื้อสัตว์ทีเ่หมาะสม

ส�าหรับการบริโภคก่อนได้

	 เจ้าของสตัว์ท่ีแจ้งการฆ่าสตัว์นอกโรงฆ่าสตัว์ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการรบัรองให้จ�าหน่ายเนื้อสตัว์

ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 การรบัรองให้จ�าหน่ายเน้ือสัตว์ของสัตว์ท่ีฆ่านอกโรงฆ่าสตัว์	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ

เงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๔๑			 ให้ผู้ทีแ่จ้งความประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรา	 ๓๑	 

วรรคหนึ่ง	ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าตามมาตรา	๓๖	วรรคหนึ่ง	

และผู้ท่ีแจ้งความประสงค์จะฆ่าสตัว์นอกโรงฆ่าสตัว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสตัว์ในท้องท่ีตามประกาศที่ออกตาม

มาตรา	๓๙	วรรคสอง	เสียค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าพาหนะ	และค่าใช้จ่ายของพนักงานตรวจโรคสัตว์

	 อัตรา	 การช�าระ	 และการเบิกจ่ายค่าเบี ้ยเลี ้ยง	 ค่าพาหนะ	 และค่าใช้จ่ายของพนักงาน 

ตรวจโรคสัตว์ตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบ 

ของกระทรวงการคลังโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๔๒ 		 การช�าระอากรการฆ่าสัตว์	การคนืเงนิอากรการฆ่าสตัว์	และการช�าระค่าธรรมเนยีม

การรับรองให้จ�าหน่ายเนือ้สัตว์	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๔๓ 		 อากรการฆ่าสัตว์	 และค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์	 ทีเ่รียกเก็บ 

ตามพระราชบญัญัตินีใ้นเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด	 ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น
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หมวด ๔
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต

  

 มาตรา ๔๔ 		 เมือ่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก 

ตามมาตรา	๑๔	(๕)	(๖)	หรอื	(๘)	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนงัสอืให้ผูร้บัใบอนญุาตปฏบัิติ

ให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร

	 ในกรณีทีก่ารประกอบกิจการตามใบอนุญาตหรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ตามวรรคหนึ่ง	 เป็นเหตุให้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

หรือสิง่แวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	 พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดการประกอบกิจการ 

ฆ่าสตัว์ไว้เป็นการชัว่คราวและให้ผู ้รับใบอนุญาตด�าเนินการตามความจ�าเป็นเพื ่อแก้ไขหรือระงับเหตุ 

แห่งอันตรายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก�าหนดก็ได้

	 ในกรณีท่ีผูร้บัใบอนุญาตไม่ด�าเนินการตามค�าสั่งของพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรอืด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็

ตามระยะเวลาทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีก่�าหนดตามวรรคสอง	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ข้าด�าเนินการแทนโดยผู้รับ 

ใบอนุญาตต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ด�าเนินการดังกล่าว

	 ในกรณีทีผู่้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

รายงานต่อผู้อนุญาต

 มาตรา ๔๕ 		 ให้ผู้อนญุาตมอี�านาจสัง่พักใช้ใบอนุญาต	 เมือ่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค�าสั่งตามมาตรา	๔๔

	 ค�าสัง่พักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึง่	 ให้มีก�าหนดเวลาครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งให้

ผู้รับใบอนุญาตทราบ	 โดยผู้อนุญาตจะเพิกถอนค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนครบก�าหนดก็ได้	 เมือ่เหตุในการ

ออกค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตสิ้นสุดลง

 มาตรา ๔๖ 		 ให้ผู้อนุญาตมีอ�านาจส่ังเพกิถอนใบอนญุาตได้	เมื่อปรากฏว่าผูร้บัใบอนญุาตฝ่าฝืน

ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาต	หรือผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและได้กระท�าการอันเป็นเหตุให้ต้องถูก

พักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา	๔๕	อีกภายในหนึ่งปี

 มาตรา ๔๗  	 ก่อนสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา	๔๕	หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	๔๖	

ผู้อนุญาตอาจมีหนังสือเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนดก่อนก็ได้

	 การส่งหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งให้ส่งแก่ผู้รับใบอนุญาต	 ในกรณีทีไ่ม่พบตัวผู้รับใบอนุญาต 

ให้ปิดหนังสือเตือนไว้	 ณ	 สถานทีป่ระกอบกิจการฆ่าสัตว์ทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต 

ได้ทราบค�าเตือนนั้นแล้วตั้งแต่วันปิดหนังสือเตือน

 มาตรา ๔๘ 		 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ ์

เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัท่ีทราบค�าสัง่	และให้น�าบทบัญญัตมิาตรา	๒๗	วรรคสอง	

และวรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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 มาตรา ๔๙  	 เมื่อค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	๔๖	ยุติเป็นที่สุดแล้ว	ให้ผู้รับใบอนุญาต 

ท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาตมีหน้าที่ต้องท�าความสะอาดเรยีบร้อยภายในโรงฆ่าสตัว์และโรงพกัสตัว์ให้อยู่ในสภาพ

ท่ีไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพและอนามัยของประชาชนหรอืสิ่งแวดล้อมท่ีอยูบ่รเิวณใกล้เคยีงให้แล้วเสรจ็

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

	 ในกรณีทีผู่ ้รับใบอนุญาตทีถู่กเพิกถอนใบอนุญาตมิได้ด�าเนินการหรือด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบียนก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย 

เข้าด�าเนินการแทน	โดยผู้รบัใบอนุญาตที่ถกูเพกิถอนใบอนญุาตจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ด�าเนนิการดงักล่าว

	 ให้ผู้รับใบอนุญาตทีถู่กเพิกถอนใบอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่

  

 มาตรา ๕๐  	 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี ้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจ 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เข้าไปในสถานทีท่ี ่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้ 

รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้	

	 (๒)		เข้าไปในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ทีไ่ด้รับใบอนุญาตในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง

พระอาทติย์ตก	 หรือในเวลาท�าการของสถานทีน่ัน้	 เพือ่ตรวจสอบและควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		เข้าไปในสถานทีช่�าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์หรือจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ในเวลาท�าการของ 

สถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		สั่งให้หยุดยานพาหนะเพื่อตรวจสอบในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๕)		เข้าไปในยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื ้อสัตว์เพื ่อตรวจสอบมาตรฐานตาม 

กฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา	 ๑๔	 (๗)	 หรือเมือ่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 (๖)		ยึดหรืออายัดสัตว์	 เนื้อสัตว์	 เอกสาร	 หลักฐาน	 ยานพาหนะ	หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการ 

กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดี

	 (๗)		มีหนังสือเรียกผู้รับใบอนุญาต	 ผู้ช�าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์	 ผู้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์	 หรือ 

ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวกับการกระท�าความผิดตาม 

พระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์แก่การด�าเนินคดี

	 (๘)		จับกุมบุคคลที่กระท�าความผิดซึ่งหน้าตามพระราชบัญญัตินี้
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	 การเข้าไปในสถานท่ีตาม	(๑)	เพื่อท�าการค้นต้องมหีมายค้น	เว้นแต่มเีหตอัุนควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้า

กว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย	 ซุกซ่อน	 หรือท�าลายหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด 

ให้ท�าการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น	 แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย 

การค้น

	 ให้อธิบดีมีอ�านาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม	(๑)	 (๒)	 (๓)	 (๔)	 (๕)	และ	 (๖)	ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

	 ให้อธิบดีมีอ�านาจสัง่ท�าลายหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีเ่ห็นสมควรต่อเนื ้อสัตว์ 

ทีพ่นกังานเจ้าหน้าที่ยดึหรืออายดัตาม	 (๖)	 โดยให้บันทกึรายละเอยีด	 จ�านวน	 น�้าหนักไว้เพือ่เป็นหลักฐาน 

ในการด�าเนินคดี	และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท�าลาย

 มาตรา ๕๑ 		 ในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๕๐	 ให้ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้ช�าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์	ผู้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์	หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร

 มาตรา ๕๒ 		 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี ้	 พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ้องแสดง 

บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามแบบทีอ่ธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

 มาตรา ๕๓ 		 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตันิี้	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

	 เพื ่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี	้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๕๔ 		 ผู้ใดไม่ปฏบัิตติามค�าส่ังของคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการตามมาตรา	๑๓	

หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสัง่ของคณะกรรมการประจ�าจังหวัดตามมาตรา	๑๗	 วรรคสาม	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๕ 		 ผ ู้ ใดฝ ่าฝ ืนหรือไม ่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท ีอ่อกตามมาตรา	 ๑๔	 (๗)	 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๖ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๕	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๓๗	 หรือมาตรา	 ๓๙	 วรรคหนึ่ง 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๗ 		 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๒	มาตรา	๒๕	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๒๖	

วรรคหนึ่ง	มาตรา	๒๘	วรรคสาม	หรือมาตรา	๔๙	วรรคสาม	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท



204 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 มาตรา ๕๘ 		 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา	 ๑๔	 (๔)	 

หรือไม่แจ้งเลิกประกอบกิจการตามมาตรา	๒๘	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๕๙ 	 	 ผู้รับใบอนุญาตหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับใบอนุญาตทีม่ีหน้าที ่

ต้องท�าความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ตามมาตรา	๒๕	วรรคสี่	มาตรา	๒๘	วรรคหนึ่ง

มาตรา	 ๒๙	 วรรคหนึง่	 หรือมาตรา	 ๔๙	 วรรคหนึ่ง	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าทีด่ังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 

ระยะเวลาทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือทีน่ายทะเบียนก�าหนด	แล้วแต่กรณ	ี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๐ 		 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๓๑	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๓๒	หรือมาตรา	๓๖	วรรคหนึ่ง	

ต้องระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวของสัตว์	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		โคหรือกระบือ	ตัวละไม่เกินห้าหมื่นบาท

	 (๒)		แพะ	แกะ	สุกร	หรือนกกระจอกเทศ	ตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท

	 (๓)		ไก่	เป็ด	ห่าน	ตัวละไม่เกินหนึ่งพันบาท

	 (๔)		สัตว์อื่น	ตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท

 มาตรา ๖๑ 		 ผู้รับใบอนุญาตผู ้ใดฆ่าสัตว์เกินจ�านวนสัตว์ที ่ผู ้ประสงค์จะฆ่าได้แจ้งไว้ตาม 

มาตรา	 ๓๑	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษปรับตามอัตราทีก่�าหนดในมาตรา	 ๖๐	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 

แล้วแต่กรณี	เรียงตามรายตัวสัตว์ที่ฆ่าเกินจ�านวน

 มาตรา ๖๒				 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๓๓	มาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๓๘	หรอืมาตรา	๔๐	วรรคหนึ่ง 

หรือฝ่าฝืนค�าสัง่ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามมาตรา	 ๓๔	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๓ 	 ผู้ใดฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์โดยฝ่าฝืนมาตรา	๓๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 และ 

มาตรา	๓๔	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๔			 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน 

ตรวจโรคสัตว์ซึ ่งปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี	้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดไม่อ�านวยความสะดวกตามสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่	หรือไม่ปฏิบัติ

ตามค�าสัง่ของพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งปฏิบัติการตามมาตรา	 ๕๐	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ 

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๕ 		 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ทีม่ีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี	ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้

	 เม่ือผูต้้องหาได้ช�าระเงนิค่าปรบัตามจ�านวนที่เปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดแล้ว	ให้ถอืว่า

คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๖๖  	 ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์

และจ�าหน่ายเนือ้สัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป	 จนกว่าจะได้ 

มีค�าสั่งแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๖๗ 		 ใบอนุญาตหรอืการอนุญาตใด	ๆ 	ท่ีได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญตัคิวบคมุการฆ่าสตัว์

และจ�าหน่ายเน้ือสตัว์	พ.ศ.	๒๕๓๕	และยังมีผลใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั	ให้ถอืว่า

เป็นใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้

	 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๖๘ 		 บรรดาค�าขออนุญาตท่ีได้ย่ืนไว้ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัว์และจ�าหน่าย

เนือ้สตัว์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ก่อนหรือในวันทีพ่ระราชบญัญัตินีใ้ช้บังคับ	 ให้ด�าเนินการกับค�าขออนุญาตดังกล่าว 

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๖๙ 		 บรรดากฎกระทรวง	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และค�าสัง่ทีอ่อกตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 จนกว่าจะม ี

กฎกระทรวง	ประกาศ	ระเบียบ	และค�าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 การด�าเนินการออกกฎกระทรวง	 ประกาศ	 ระเบียบ	 และค�าสั่งตามวรรคหนึ่ง	 ให้ด�าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	หากไม่สามารถด�าเนินการได้	 ให้รัฐมนตรี

รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

				ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

					พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา

													นายกรัฐมนตรี
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อัตราอากรและค่าธรรมเนียม
  

	 (๑)		อากรการฆ่าสัตว์

	 	 (ก)		โค		 	 ตัวละ		 ๒๐		 บาท

	 	 (ข)		กระบือ		 ตัวละ		 ๒๕		 บาท

	 	 (ค)		สุกรหรือนกกระจอกเทศ		 ตัวละ		 ๑๕		 บาท

	 	 (ง)		สุกรที่มีน�้าหนักต�่ากว่า	๒๒.๕	กิโลกรัม		 ตัวละ		 ๑๐		 บาท

	 	 (จ)		แพะหรือแกะ		 ตัวละ		 ๑๐		 บาท

	 	 (ฉ)	 	ไก่	เป็ด	หรือห่าน		 ตัวละ		 ๒๐		 สตางค์

	 	 (ช)		สัตว์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง		 ตัวละ		 ๒๐		 บาท

	 (๒)		ค่าธรรมเนียมการรบัรองให้จ�าหน่ายเนื้อสตัว์ของสตัว์ท่ีตายโดยมไิด้ถูกฆ่าหรอืฆ่านอกโรงฆ่าสตัว์

	 	 (ก)		โค		 	 ตัวละ		 ๒๐		 บาท

	 	 (ข)	 กระบือ		 ตัวละ		 ๒๕		 บาท

	 	 (ค)		สุกรหรือนกกระจอกเทศ		 ตัวละ		 ๑๕		 บาท

	 	 (ง)		สุกรที่มีน�้าหนักต�่ากว่า	๒๒.๕	กิโลกรัม		 ตัวละ		 ๑๐		 บาท

	 	 (จ)		แพะหรือแกะ		 ตัวละ		 ๑๐		 บาท

	 	 (ฉ)		ไก่	เป็ด	หรือห่าน		 ตัวละ		 ๒๐		 สตางค์

	 	 (ช)		สัตว์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง		 ตัวละ		 ๒๐		 บาท

	 (๓)		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

	 	 (ก)		ใบอนุญาต		 ฉบับละ		 ๕๐๐		 บาท

	 	 (ข)		การต่ออายุใบอนุญาต		 ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

	 	 	 	 	 ใบอนุญาต

	 	 (ค)		การโอนใบอนุญาต		 ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม

	 	 	 	 	 ใบอนุญาต

	 	 (ง)		ใบแทนใบอนุญาต		 ฉบับละ		 ๑๐๐		 บาท
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีก่ฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

การฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเน้ือสัตว์ซึ่งใช้บังคบัมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๕	มีสาระส�าคญัและรายละเอยีดบางประการ

ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

ฆ่าสัตว์ท่ียังขาดเอกภาพ	ระบบการควบคมุและตรวจสอบสขุอนามยัในกระบวนการฆ่าสตัว์ยังไม่ได้มาตรฐาน

และไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการขนส่งเนือ้สัตว์	 	 ดังนั้น	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีเอกภาพ 

โดยให้หน่วยงานทีเ่กี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่ต้น	 และสร้างระบบการควบคุม 

ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์	 รวมถึงการช�าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว ์

เพื่อการจ�าหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	และเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้						
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พระราชบัญญัติ
รักษาคลอง ศก ๑๒๑๑

 

  

	 มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ให้ประกาศให้ทราบทัว่กัน

ว่า	 การเพาะปลูกก็ดี	 การค้าขายไปมาก็ดี	 ในพระราชอาณาเขตนี	้ ทางน�้าล�าคลองเป็นส�าคัญ	 และในเวลานี ้

คลองก็มีอยู่แล้วเป็นอันมากแต่ช�ารุดตื้นเขินไปเสียโดยมาก	 เหตุเพราะยังมิได้จัดการรักษาให้พอเพียง 

ทรงพระราชด�าริจะบ�ารุงและรักษาคลองเก่าที่มีอยู่แล้ว	 และทีจ่ะขุดขึ้นใหม่ให้เรียบร้อยถาวร	 เพื่อให้เป็น

ประโยชน์และสะดวกแก่ธุระของราษฎรยิ่งขึ้น	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติไว้	ดังนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้	ให้เรียกว่าพระราชบัญญัติรักษาคลอง	รัตนโกสินทร	ศก	๑๒๑

 มาตรา ๒
๒
  	 เมื่อจะใช้พระราชบัญญัตินี้ส�าหรับคลองใดจะได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา

 มาตรา ๓ 		 เม่ือได้ใช้พระราชบัญญตันิีใ้นคลองใดแล้ว	ให้ยกเลกิพระราชก�าหนดกฎหมายเดมิ

ที่ขัดกับพระราชบัญญัตินี้เสีย	มิให้ใช้ในคลองนั้นสืบไป

 มาตรา ๔ 		 ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธกิารมีอ�านาจท่ีจะตั้งเจ้าพนกังานส�าหรบัรกัษาคลอง

ตามพระราชบัญญัตินี้ได้

 มาตรา ๕  	 ถ้าเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเห็นว่าคลองใดสมควรจะมีถนนหลวง 

ริมคลองเพื่อให้มหาชนสัญจรไปมา	 หรือเพื่อเป็นทางโยงเรือได้โดยสะดวกฝั่งละเท่าใด	 ให้เสนาบดีกระทรวง 

เกษตราธิการมีอ�านาจทีจ่ะยกเว้นทีร่ิมคลองนัน้แต่ฝั ่งเดียวก็ดี	 หรือทั้ง	 ๒	 ฝั ่งก็ดี	 ไว้เป็นถนนหลวงได ้

ตามเห็นสมควร	 จะก�าหนดเนือ้ทีย่นืขึน้ไปเท่าใด	 ถ้าและที่ทีต่้องการตามความในมาตรานีเ้ป็นทีม่ีเจ้าของ 

ถือกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว	ก็ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ�านาจที่จะจัดซื้อที่นั้น

ได้อย่างซื้อที่ท�าการหลวง	เช่น	ที่ท�าการรถไฟ	เป็นต้น

 มาตรา ๖  	 ถ้าหากว่าสามารถจะท�าได้อย่างอื่นแล้ว	ห้ามมใิห้ผูห้นึ่งผูใ้ดเอาหยากเย่ือ	ฝุน่ฝอย

หรือสิง่โสโครกเททิง้ในคลอง	 และห้ามมิให้เททิง้สิ่งของดังกล่าวมาแล้วลงในทางน�้าล�าคู	 ซึ่งเลื่อนไหลมาลง 

คลองได้	ถ้าผู้ใดกระท�าผิดต่อมาตรานี้	ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน	๒๐	บาท	หรือจ�าคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง	หรือทั้งปรับ

และจ�าทั้งสองสถาน

 มาตรา ๗  	 การทีจ่ะพาสัตว์พาหนะ	 คือ	 ช้าง,	 ม้า,	 โค,	 กระบือ,	 ข้ามคลองนั้น	 ให้ขึ้นลงได้ 

ทีท่่าซึ่งก�าหนดไว้ให้เป็นทีส่�าหรับข้ามสัตว์พาหนะ	 ห้ามมใิห้ผู้หนึ่งผู้ใดพาสัตว์พาหนะขึน้ลงในคลองนอกจาก 

ท่าข้ามเป็นอันขาด	ถ้าผู้ใดกระท�าผิดต่อมาตรานี้	ผู้นั้นมีโทษ	ให้ปรับผู้นั้นรายตัวสัตว์พาหนะ	เป็นเงินไม่เกิน

ตัวละ	๑๐	บาท

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๙/ตอนที่	-/หน้า	๕๘๑/๑๙	ตุลาคม	๑๒๑

	 ๒
	มาตรา	๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาคลอง	(ฉบับที่	๒)	พุทธศักราช	๒๔๘๓
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 มาตรา ๘ 		 ถ้าผู้หน่ึงผู้ใดละเลยปล่อยให้สตัว์พาหนะมาท�าแปลงในถนนหลวง	ให้ปรบัผูน้ัน้	ๆ 	

รายตัวสัตว์	เป็นเงินไม่เกินตัวละ	๑	บาท

 มาตรา ๙  	 ห้ามมิให้ผ ู้หนึง่ผ ู้ใดกระท�าให้คลองและฝั ่งคลอง	 หรือถนนหลวงเสียไป 

ด้วยประการใด	 ๆ	 ถ้าผู้ใดกระท�าผิดต่อมาตรานี	้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน	๒๐	บาท	หรือจ�าคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง	 

หรือทั้งปรับและจ�าด้วยทั้งสองสถาน	และต้องท�าสิ่งซึ่งเสียหายให้คืนดีด้วยอีกโสด	

 มาตรา ๑๐  	 ถ้าคลองใดได้จัดการซ่อมแซมและรักษาให้เป็นการสะดวกแก่การไปมา 

ของมหาชนแล้ว	 ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ�านาจที่จะตั ้งกฎข้อบังคับก�าหนดพิกัดอัตรา 

เก็บค่ารักษาคลองนั้น	 ๆ	 จากเรือแพทีอ่าศัยไปมาในคลองนั้นได้ตามเห็นสมควร	 และให้มีอ�านาจทีจ่ะเลิก 

หรือจะเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรานั้นเมื่อใดอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๑๑  	 ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ�านาจทีจ่ะตั้งกฎข้อบังคับในการที่จะท�า

สะพานข้ามคลอง	 หรือสะพานท่าน�า้ในคลอง	 และก�าหนดขนาดแพทีจ่ะล่องในคลอง	 และก�าหนดให้จอด 

เรือแพในล�าคลอง	เพื่ออย่าให้กีดขวางแก่การไปมาของมหาชนได้

 มาตรา ๑๒ 		 ให้เสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิาร	มอี�านาจท่ีจะตั้งกฎข้อบงัคบัส�าหรบัรกัษาการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 บรรดากฎ	 ข้อบังคับเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ตั ้งขึ ้นประกอบกับพระราชบัญญัตินี 	้ เม ือ่ได ้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 ให ้ใช ้ได ้ 

เหมือนเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๓
๓
		 ใหเ้สนาบดีกระทรวงเกษตราธกิารและเสนาบดีกระทรวงคมนาคมเปน็เจ้าหน้าที่

รักษาและจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 ประกาศมา	ณ	วันที่	๑๔	ตุลาคม	รัตนโกสินทร์	ศก	๑๒๑	เป็นวันที่	๑๒๓๙๐	ในรัชกาลปัจจุบันนี้

	 ประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง	ร.ศ.	๑๒๑
๔

	 พระราชบัญญัติรักษาคลอง	(ฉบับที่	๒)	พุทธศักราช	๒๔๘๓
๕
 

  

 

	 ๓
	มาตรา	๑๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง	ร.ศ.	๑๒๑

	 ๔
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๓๐/-/หน้า	๔๙๗/๒๙	มีนาคม	๒๔๕๖

	 ๕
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๕๘/-/หน้า	๓๔/๓	มกราคม	๒๔๘๔
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พระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง
พุทธสักราช ๒๔๘๕

  
ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล

คนะผู้ส�าเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๐

และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๔)
อาทิตย์ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ นะ วันที่ ๑ กันยายน พุทธสักราช ๒๔๘๕
เป็นปีที่ ๙ ไนรัชกาลปัจจุบัน

	 โดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า	 สมควนส่งเสิมและควบคุมการชลประทานหลวงไห้ด�าเนิน 

ไปด้วยดี

	 จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภา 

ผู้แทนราสดร	ดังต่อไปนี้

	 ข้อความเบื้องต้น

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	พุทธสักราช	

๒๔๘๕”

 มาตรา ๒
๑
  	 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ห้ามมิให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรักสาคลอง	 ร.ส.	 ๑๒๑	 มาใช้ส�าหรับ

ทางน�้าชลประทานตามความในพระราชบัญญัตินี้

	 ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย	กฎ	และข้อบังคับอื่น	ๆ	ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้	

หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๕๙/ตอนที่	๖๒/หน้า	๑๖๗๖/๒๒	กันยายน	๒๔๘๕
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 มาตรา ๔  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “การชลประทาน”
๒
	 หมายความว่า	 กิจการทีก่รมชลประทานจัดท�าขึ้นเพื่อให้ได้มา	 ซึ่งน�้า 

หรือเพื่อกัก	 เก็บ	 รักษา	 ควบคุม	 ส่ง	 ระบายหรือแบ่งน�้าเพื่อเกษตรกรรม	การพลังงาน	 การสาธารณูปโภค	 

หรอืการอุตสาหกรรม	และหมายความรวมถงึการป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากน�้ากบัรวมถงึการคมนาคม 

ทางน�้าซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย

	 “ทางน�้าชลประทาน”	 หมายความว่า	 ทางน�้าทีร่ัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา	 ๕ 

ว่าเป็นทางน�้าชลประทาน

	 “เขตชลประทาน”	 หมายความว่า	 เขตที่ดินที่ท�าการเพาะปลูกซึ ่งจะได ้รับประโยชน์ 

จากการชลประทาน

	 “เขตงาน”	 หมายความว่า	 เขตทีด่ินทีใ่ช้ในการสร้างและการบ�ารุงรักษาการชลประทาน 

ตามที่เจ้าพนักงานได้แสดงแนวเขตไว้

	 “ประตูน�้า”	หมายความว่า	สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน�้าเพื่อให้เรือแพผ่านทางน�้าที่มีระดับต่างกันได้

	 “ท�านบ”	หมายความว่า	สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน�้าเพื่อกั้นไม่ให้น�้าไหลผ่านหรือข้ามไป

	 “ฝาย”	หมายความว่า	 สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทดน�้าในทางน�้าซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน	 โดยให้น�้า 

ที่เหลือจากความต้องการท้นขึ้นแล้วไหลข้ามไปได้

	 “เขื่อนระบาย”	 หมายความว่า	 สิง่ทีส่ร้างขึ้นเพื่อทดหรือกักน�้าในทางน�้าอันเป็นทีม่าแห่งน�้า 

ซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน	โดยมีช่องปิดเปิดได้

	 “ประตูระบาย”	หมายความว่า	สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน�้าเพื่อทด	กัก	กั้น	หรือระบายน�้า	ณ	ที่อื่น 

อันมิใช่ที่มาแห่งน�้าซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้

	 “ท่อเชื่อม”	หมายความว่า	สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้น�้าไหลลอดหรือข้ามสิ่งกีดขวาง

	 “สะพานทางน�้า”	หมายความว่า	สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้น�้าไหลข้ามทางน�้าหรือที่ต�่า

	 “ปูม”	 หมายความว่า	 สิง่ทีส่ร้างขึ้นเพื่อบังคับน�้าให้ไหลผ่านจากทางน�า้ในระดับหนึ่งตกไปสู ่

ทางน�้าอีกระดับหนึ่ง

	 “คันคลอง”	หมายความว่า	มูนดินที่ถมขึ้นเป็นคันยาวไปตามแนวคลอง

	 “ชานคลอง”	หมายความว่า	พื้นที่ระหว่างขอบตลิ่งกับเชิงคันคลอง

	 “พนัง”	หมายความว่า	สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นคันยาวไปตามพื้นดิน	เพื่อป้องกันอุทกภัย

	 “เจ้าพนักงาน”	 หมายความว่า	 เจ้าหน้าทีข่องกรมชลประทาน	 ซึ่งมีหน้าทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การชลประทาน	และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งอธิบดีได้แต่งตั้งตามความในพระราชบัญญัตินี้ด้วย

	 “นายช่างชลประทาน”	 หมายความว่า	 เจ้าพนักงานผู ้เป็นหัวหน้าควบคุมการก่อสร้าง 

หรือการบ�ารุงรักษาการชลประทาน

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมชลประทาน

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๒
	มาตรา	๔	นิยามค�าว่า	“การชลประทาน”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	 (ฉบับที่	๔)	

พ.ศ.	๒๕๑๘

 



213พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕

หมวด ๑
บททั่วไป

  

 มาตรา ๕  						เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญตันิี	้ทางน�้าชลประทานแบ่งออกเป็น	๔	ประเภท	คอื

	 ประเภท	๑		ทางน�้าที่ใช้ในการส่ง	ระบาย	กัก	หรือกั้นน�้าเพื่อการชลประทาน

	 ประเภท	๒	 ทางน�้าทีใ่ช้ในการคมนาคมแต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย	 เฉพาะภายในเขต 

ที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน

	 ประเภท	๓		ทางน�้าที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน

	 ประเภท	๔		 ทางน�้าอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน

	 ให้รฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษาว่าทางน�้าใดเป็นทางน�้าชลประทาน	และเป็นประเภทใด

 มาตรา ๖  	 นายช่างชลประทานมีอ�านาจใช้พื้นทีด่ินทีป่ราศจากสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในเขต 

การชลประทานได้เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาทีจ่�าเป็นแก่การชลประทาน	 โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ 

หรือผู้ครอบครองที่ดินนัน้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน	 แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดข้ึนต้องชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน

 มาตรา ๗  	 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน	 นายช่าง

ชลประทานมีอ�านาจทีจ่ะใช้ทีด่ินหรือสิ่งของของบุคคลใด	 ๆ	 ในทีใ่กล้เคียงหรือในบริเวณทีอ่าจเกิดอันตราย

ได้เท่าที่จ�าเป็น	แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 มาตรา ๘ 
๓
  	 รัฐมนตรีมอี�านาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทีด่ิน 

ในเขตชลประทานหรือจากผู้ใช้น�า้จากทางน�า้ชลประทาน	 ไม่ว่าผู้ใช้น�า้จะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน 

โดยออกเป็นกฎกระทรวงก�าหนด

	 (๑)		ทางน�า้ชลประทานแต่ละสายหรือแต่ละเขตทีจ่ะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที ่

แนวเขต

	 (๒)		เขตและท้องที่ซึ่งเป็นเขตชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่แนวเขต

	 (๓)		อัตราค่าชลประทานทีจ่ะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน 

หรือจากผู้ใช้น�้าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน

	 (๔)		อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น�้าเพื่อกิจการโรงงาน	การประปา	หรือกิจการอื่น

ในหรือนอกเขตชลประทาน

	 (๕)		หลักเกณฑ์	 ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บหรือช�าระค่าชลประทานตลอดจนการยกเว้น	

ลดหย่อน	หรือวิธีการผ่อนช�าระค่าชลประทาน

	 อัตราค่าชลประทานทีจ่ะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู ้ครอบครองทีด่ินในเขตชลประทาน 

หรือจากผู้ใช้น�้าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน	ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละห้าบาทต่อปี

	 ๓
	มาตรา	๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๑๘
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	 อัตราค่าชลประทานส�าหรับการใช้น�้าเพื่อกิจการโรงงาน	การประปา	หรือกิจการอื่น	ให้เรียกเก็บ

ได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์

 มาตรา ๘ ทวิ 
๔
 	ให้ต้ังทุนหมุนเวยีนขึน้ในกรมชลประทาน	เรยีกว่าทุนหมุนเวยีนเพื่อการชลประทาน

ค่าชลประทานท่ีเกบ็ได้ตามมาตรา	๘	 ให้น�าส่งเข้าบัญชีทุนหมนุเวยีนเพื่อการชลประทาน	 โดยไม่ต้องน�าส่งคลงั

เป็นเงินรายได้แผ่นดิน

	 การใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพื ่อการชลประทาน	 ให้กระท�าได้เฉพาะการชลประทาน 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

	 ภายในก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิน้ปีงบประมาณทุกปี	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานในราชกิจจานุเบกษา

	 รายงานการรับจ่ายเงินตามวรรคสี	่ เมือ่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	 ให้ท�า

รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี	เพื่อเสนอรัฐสภาทราบ

 มาตรา ๙  	 เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน	 ถ้าไม่สามารถจะท�าได้โดยวิธีอืน่ 

ให้เจ้าของท่ีดนิท่ีอยู่ห่างทางน�้าหรอืแหล่งน�้าใดมีสิทธทิ�าทางน�้าผ่านท่ีดนิของผูอ้ื่นได้	ในเม่ือนายช่างชลประทาน	

ข้าหลวงประจ�าจังหวัด	หรือนายอ�าเภอได้อนุญาตและก�าหนดให้โดยกว้างรวมทั้งที่ทิ้งดินด้วยไม่เกินสิบเมตร	

แต่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน�้านั้นผ่าน

	 ในการทีจ่ะให้อนุญาตและก�าหนดทางน�า้นั้น	 ให้ค�านึงถึงประโยชน์ของเจ้าของและผู้ครอบครอง

ที่ดินที่ทางน�้าผ่าน	และให้ก�าหนดให้ท�าตรงที่ที่จะเสียหายแก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินนั้นน้อยที่สุด

หมวด ๒
การก่อสร้าง

  

 มาตรา ๑๐  	 เจ้าพนักงานมีอ�านาจทีจ่ะเข้าไปในทีด่ินของบุคคลใด	 ๆ	 เพื่อท�างานส�ารวจ 

ตรวจสอบอันเกี่ยวกับการชลประทานได้	 ในเมือ่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร	 แต่ถ้าม ี

การเสียหายเกิดขึ้น	ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 มาตรา ๑๐ ทวิ 
๕
  (ยกเลิก)

 มาตรา ๑๑
๖
  	 เมื ่อม ีความจ�า เป ็นท ีจ่ะต ้องได ้มาซึ ่งอสั งหาริมทรัพย ์ เพื ่อประโยชน  ์

แก่การชลประทาน	ถ้ามไิด้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น	ให้ด�าเนนิการเวนคนืตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคนื

อสังหาริมทรัพย์

	 ในการโอนอสังหาริมทรัพย์ทีไ่ด้มาตามวรรคหนึ่ง	 โดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์

	 ๔
	มาตรา	๘	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๑๘

	 ๕
	มาตรา	๑๐	ทวิ	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๐

	 ๖
	มาตรา	๑๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๐
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 มาตรา ๑๒ 
๗
  	(ยกเลิก)

 มาตรา ๑๒ ทวิ
๘
 	(ยกเลิก)

หมวด ๓
การบ�ารุงรักษา

 

 มาตรา ๑๓
๙
  	 อธิบดีมอี�านาจแต่งตัง้บุคคลซึ่งมใิช่เจ้าหน้าทีข่องกรมชลประทาน	 ให้เป็น 

เจ้าพนักงานมีหน้าที่เก็บค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทาน	หรือดูแลรักษาทางน�้าชลประทาน	คันคลอง	ชานคลอง	

ท�านบ	พนัง	หมุดระดับหลักฐานหรอืส่ิงก่อสร้างทีใ่ช้ในการชลประทานตามท่ีอธบิดกี�าหนด	การแต่งตั้งดงักล่าว

ให้ปิดประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการชลประทานในเขตนั้นด้วย

 มาตรา ๑๓ ทวิ
๑๐

	 	 เมือ่เห็นสมควรให้โอนการชลประทานหลวงในท้องทีใ่ดหรือในเขต 

โครงการชลประทานหลวงใด	 ให้เป็นการชลประทานส่วนราษฎร	 ก็ให้กระท�าได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดเขตการชลประทานหลวงทีจ่ะโอนไปนั้น	 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศการโอนดังกล่าวแล้ว 

ให้ถอืว่าการชลประทานหลวงท่ีโอนไปน้ันเป็นการชลประทานส่วนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน

ราษฎร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเป็นต้นไป

 มาตรา ๑๓ ตรี
๑๑

	 	 ให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เก็บค่าบ�ารุงทางน�า้ชลประทาน	 หรือดูแลรักษา 

ทางน�้าชลประทาน	คันคลอง	ชานคลอง	ท�านบ	พนัง	หมดุระดบัหลกัฐานหรอืสิ่งก่อสร้างท่ีใช้ในการชลประทาน 

มีอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)		สั่งผู้ควบคุมเรือ	แพ	ที่ผ่านหรือจะผ่านทางน�้าชลประทานให้หยุด	หรือจอดเรือ	แพ	 ในเมื่อ 

มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		ตรวจบัตรค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทานหรอืหนงัสอืหรอืใบอนญุาตเดนิเรอืในทางน�้าชลประทาน

	 (๓)		จับบุคคลขณะกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๓ จัตวา
๑๒

 	 	 ในการปฏิบตัิตามมาตรา	 ๑๓	 ตรี	 ให้เจ้าพนักงานแสดงบัตรประจ�าตัว 

เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ

	 บัตรประจ�าตัวเจ้าพนักงาน	ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ๗
	มาตรา	๑๒	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๐

	 ๘
	มาตรา	๑๒	ทวิ	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๐

	 ๙
	มาตรา	๑๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗	 

	 ๑๐
	มาตรา	๑๓	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๔๙๗

	 ๑๑
	มาตรา	๑๓	ตรี	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 ๑๒
	มาตรา	๑๓	จัตวา	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗
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 มาตรา ๑๓ เบญจ
๑๓

	 	 ห้ามมิให้เรือยนต์หรือเรือกลไฟเดินในทางน�้าชลประทานประเภท	 ๑	

เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็น	 และห้ามมิให้เรือยนต์ 

หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน�้าชลประทานประเภท	 ๒	 เว้นแต่

จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

	 ใบอนุญาตเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน�า้

ชลประทานประเภท	๒	ให้ใช้ได้ถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	แห่งปีที่ออกใบอนุญาต

 มาตรา ๑๔
๑๔

  	รัฐมนตรีมีอ�านาจออกกฎกระทรวงเพื่อด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ก�าหนดเงื่อนไขการใช้เรือ	แพ	ในทางน�้าชลประทานประเภท	๑	และประเภท	๒

	 (๒)	 วางระเบียบการขอและการอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟในทางน� ้าชลประทาน 

ประเภท	 ๑	 	 และการขอและการออกใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสาร 

หรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน�้าชลประทานประเภท	๒

	 (๓)		ก�าหนดค่าบ�ารงุทางน�้าชลประทานท่ีจะเรยีกเกบ็จากผูใ้ช้เรอื	แพ	ผ่านประตนู�้า	ประตรูะบาย

หรือผ่านบริเวณท�านบ	 หรือประตูระบายโดยทางสาลี	่ ไม่เกินอัตราในบัญชี	 ก.	 ท้ายพระราชบัญญัตินี ้

และยกเว้นค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทานแก่เรือบางประเภท

	 (๔)	 ก�าหนดค่าบ�ารุงทางน�า้ชลประทานทีจ่ะเรียกเก็บจากผู ้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์ 

หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรอืสนิค้าหรอืรบัจ้างลากจงูในทางน�้าชลประทานประเภท	๒	เป็นรายปี 

ไม่เกินอัตราในบัญชี	ข.	ท้ายพระราชบัญญัตินี้

	 (๕)		ก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชี	ค.	ท้ายพระราชบัญญัตินี้

	 (๖)		ก�าหนดเครื ่องมือและวิธีทีจ่ะใช้ในการจับสัตว์น� ้า	 ตลอดจนก�าหนดเขตห้ามจับสัตว์น� ้า 

ในทางน�้าชลประทาน	เพื่อป้องกันความเสียหายแก่การชลประทาน

 มาตรา ๑๕
๑๕

  	เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน	อธิบดีมีอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)		ปิด	กั้น	หรือเปิดน�้าในทางน�้าชลประทาน

	 (๒)	 ขุดลอก	 ซ่อม	 หรือดัดแปลงแก้ไขทางน�้าชลประทาน	 หรือจัดให้มีสิ่งก่อสร้างขึ้น	 ในทางน�้า

ชลประทาน

	 (๓)		ห้าม	จ�ากัด	หรือก�าหนดเงื่อนไขในการน�าเรือ	แพ	ผ่านทางน�้าชลประทานตาม	(๑)	หรือ	(๒)

การใช้อ�านาจตามมาตรานี้	ให้ปิดประกาศไว้	ณ	ที่ชุมนุมชนในท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน	เว้นแต่กรณี

ฉุกเฉิน	อธิบดีมีอ�านาจด�าเนินการไปก่อนได้

	 ๑๓
	มาตรา	๑๓	เบญจ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 ๑๔
	มาตรา	๑๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗	  

	 ๑๕
	มาตรา	๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗
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 มาตรา ๑๖
๑๖

  	อธิบดีมีอ�านาจห้าม	 จ�ากัดหรือก�าหนดเงื่อนไขในการใช้เรือ	 แพ	 การใช้น� ้า 

การระบายน�้าหรือการอื่นในทางน�้าชลประทานประเภท	๔	โดยประกาศไว้	ณ	ที่ชุมนุมชนในท้องถิ่นล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

 มาตรา ๑๗  	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือเทศมนตรีในท้องทีซ่ึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีหน้าทีดู่แล

รักษาคันคลองและทางน�้าชลประทานอันอยู่ในเขตท้องที่หรือเขตเทศบาลนั้น

 มาตรา ๑๘  	 อธบิดมีีอ�านาจยกเว้นการเกบ็ค่าชลประทานแก่ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	และเทศมนตร	ี

ตามที่บัญญัตไิว้ในมาตราก่อน	หรอืผู้ท่ีก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	หรอืเทศมนตรจีะได้ระบุนามให้เป็นผูไ้ด้รบัการยกเว้น

แทนทั้งหมด	หรือแต่บางส่วนในอัตราดังต่อไปนี้

	 ก.	ก�านันและเทศมนตรี	คนละห้าสิบไร่

	 ข.	ผู้ใหญ่บ้าน	คนละยี่สิบห้าไร่

 มาตรา ๑๙  	 ในการขุดซ่อมทางน�้าชลประทาน	 ถ้าไม่มีทีเ่ททิง้มูลดิน	 ก็ให้มีอ�านาจเททิง้ 

มูลดินในทีด่ินทีใ่กล้เคียงได้ตามความจ�าเป็น	 แต่ทัง้นี้ถ้าท�าให้เสียหายแก่พืชผลหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีอยู ่

ในขณะนั้นแล้ว	ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

 มาตรา ๒๐			 เม ือ่เจ ้าพนักงานได ้ส ่งน� ้า	 ระบายน� ้า	 หรือสูบน� ้าเข ้าไปในทีด่ินแห ่งใด 

เพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลกู	ห้ามมิให้ผู้ใดปิดกั้นน�้าไว้ด้วยวธิใีด	ๆ 	จนเป็นเหตไุม่ให้น�้าไหลไปสูท่ี่ดนิใกล้เคยีง 

หรือปลายทาง

	 ถ้าเห็นสมควร	 เจ้าพนักงานหรือนายอ�าเภอหรือผู ้ท�าการแทนนายอ�าเภอมีอ�านาจทีจ่ะสั ่ง 

เป็นหนังสือให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองท่ีดินหรอืผูท้�าการเพาะปลกู	 ให้เปิดสิ่งท่ีปิดกั้นน�้าไว้ตามท่ีจะก�าหนดให้ 

หรอืจดัการเปิดเสยีเองกไ็ด้	ในการน้ี	เจ้าพนกังานหรอืนายอ�าเภอหรอืผูท้�าการแทนนายอ�าเภอมีอ�านาจเข้าไป

ในที่ดินแห่งหนึ่งแห่งใด	เพื่อตรวจและจัดการดังกล่าวแล้ว

 มาตรา ๒๑  	 เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน�้าหรือสูบน�้าเข้าไปในทีด่ินแห่งใดเพื่อประโยชน์ในการ 

เพาะปลูก	 เจ้าพนักงานหรือนายอ�าเภอหรือผู้ท�าการแทนนายอ�าเภอมีอ�านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ทีด่ินหรือผู้ท�าการเพาะปลูกบนพืน้ที่ดินภายในบริเวณทีจ่ะได้รับน�้านัน้กระท�าอย่างหนึง่อย่างใดภายใน 

ระยะเวลาทีจ่ะได้ก�าหนดให้	 เพื่อกักน�้านัน้ไว้ไม่ให้ไหลไปเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้ทีด่ินข้างเคียงไม่ได้รับน�า้ 

ตามที่ควร

 มาตรา ๒๒  	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองทีด่ินรายใดไม่ปฏิบัติตามความทีบ่ัญญัติในมาตรา	 ๒๐	

วรรคหนึ่ง	หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งตามความในมาตรา	๒๐	วรรคสอง	หรือมาตรา	๒๑	นอกจากจะถูกลงโทษ

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว	 เจ้าพนักงานมีอ�านาจที่จะจัดหาแรงงานเข้าท�าแทน	 และคิดค่าจ้าง

แรงงานตามอัตราในท้องถิ่นจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นได้	แล้วแต่กรณี

		 ๑๖
	มาตรา	๑๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗
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 มาตรา ๒๓
๑๗

  	ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง	แก้ไข	หรอืต่อเตมิสิ่งก่อสร้าง	หรอืปลกูปักสิ่งใด	หรอืท�าการ

เพาะปลูก	รกุล�า้ทางน�้าชลประทาน	ชานคลอง	เขตคนัคลอง	หรอืเขตพนงั	เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตเป็นหนงัสอื

จากนายช่างชลประทาน	ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน	นอกจากท่ีผูฝ่้าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบญัญตันิี้แล้ว	

เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งที่รุกล�้านั้นด้วย

	 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน	 นายช่างชลประทาน 

มีอ�านาจด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สิ่งรุกล�า้พ้นไปจากทางน�้าชลประทาน	 ชานคลอง	 เขตคันคลอง

หรือเขตพนังได้

 มาตรา ๒๔  	 ถ้ามตี้นไม้ในทีด่ินของผู้ใดรุกล�้าทางน�้าชลประทานหรือท�าให้เสียหายแก่ทางน�้า 

ชลประทาน	ให้เจ้าพนักงานมีอ�านาจส่ังให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองท่ีดนินั้นตดัหรอืน�าต้นไม้นั้นไปให้พ้นเสยีได้

 มาตรา ๒๕
๑๘

  	ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการอันเป็นการกีดขวางทางน�้าชลประทาน	 เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน	 ในกรณีทีม่ีการฝ่าฝืนนอกจากทีผู่ ้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษ 

ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว	เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งกีดขวางนั้นด้วย

	 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน	 นายช่างชลประทาน 

มีอ�านาจด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สิ่งกีดขวางพ้นไปจากทางน�้าชลประทานได้

 มาตรา ๒๖
๑๙

  	ห้ามมิให้ผู้ใดขุดคลองหรือทางน�้ามาเชื่อมกับทางน�้าชลประทาน	 หรือมาเชื่อม 

กบัทางน�า้อ่ืนท่ีเชื่อมกบัทางน�้าชลประทาน	หรอืกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้น�า้ในทางน�้าชลประทานรั่วไหล	

อนัอาจกอ่ให้เกิดการเสยีหายแก่การชลประทาน	เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตเปน็หนังสือจากอธบิดหีรอืผู้ทีอ่ธบิดี

มอบหมาย	ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว	ศาลจะสั่งให้ปิดถมคลองหรือทางน�้านั้น 

มิให้น�้ารั่วไหลต่อไปก็ได้

	 เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน	 อธิบดีมีอ�านาจสั่งให้ผู้กระท�าการดังกล่าว 

ในวรรคแรกปิดถมทางน�า้นัน้หรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้น�า้รั่วไหลได้ต่อไป	 หากไม่ปฏิบัติ 

ตามค�าสั่ง	 ให้อธิบดีมีอ�านาจสัง่ให้เจ้าพนักงานจัดการได้ทันท	ี และถ้าจ�าเป็นจะต้องใช้ท่ีดินเพื่อการนี้	 ก็ให้มี

อ�านาจใช้ทีด่ินริมคลองหรือริมทางน�า้นัน้ได้เท่าทีจ่�าเป็น	 ค่าใช้จ่ายในการนี้รวมทัง้ค่าเสียหายทีจ่ะต้องชดใช้

ให้แก่เจ้าของที่ดิน	ให้คิดเอาจากผู้ฝ่าฝืนทั้งสิ้น

	 คลองหรือทางน� ้าใดที่ท�าให้น�า้ในทางน� ้าชลประทานรั ่วไหลอนัอาจก่อให้เกิดการเสียหาย 

แก่การชลประทานมาก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้	 เมือ่อธิบดีเห็นสมควรก็ให้มีอ�านาจด�าเนินการ 

ตามความในวรรคสองได้	โดยอนุโลม

	 ๑๗
	มาตรา	๒๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 ๑๘
	มาตรา	๒๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 ๑๙
	มาตรา	๒๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๔๙๗		  
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 มาตรา ๒๗  	 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าหรือปล่อยสัตว์พาหนะลงไปในทางน�้าชลประทานประเภท	๑	 

และประเภท	 ๒	 หรือเหยยีบย�า่คันคลอง	 ชานคลอง	 หรือบริเวณสิง่ก่อสร้างอนัเกีย่วกับการชลประทาน 

เว้นแต่ในที่ที่ได้ก�าหนดอนุญาตไว้หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน

 มาตรา ๒๘
๒๐

 		ห้ามมิให้ผู้ใดทิง้มูลฝอย	 ซากสัตว์	 ซากพืช	 เถ้าถ่าน	 หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน�้า 

ชลประทานหรือท�าให้น�้าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค

	 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน�้าซึ่งท�าให้เกิดเป็นพิษแก่น�้าตามธรรมชาติ	 หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทางน�้า 

ชลประทาน	 จนอาจท�าให้น�้าในทางน�า้ชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม	 การบริโภค	 อุปโภค 

หรือสุขภาพอนามัย

 มาตรา ๒๙  	 ห้ามมิให้ผู้ใดท�าให้ประตูน�้า	 ฝาย	 เขื่อนระบาย	 ประตูระบาย	 ท่อน�้า	 ท่อเชื่อม	

สะพานทางน�า้	 ปูม	 เสา	 หรือสายโทรศัพท์	 ทีใ่ช้ในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือขัดข้อง 

แก่การใช้สิ่งที่กล่าวนั้น

 มาตรา ๓๐  	 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะท�าให้เสียหายแก่คันคลอง	 

ชานคลอง	ท�านบ	พนัง	หรือหมุดระดับหลักฐานที่ใช้ในการชลประทาน

 มาตรา ๓๑			 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะเป็นการกีดขวางแก่แนวทาง 

ทีไ่ด้ส�ารวจไว้	 หรือเขตงาน	 หรือท�าให้แนวทางที่ได้ส�ารวจไว้	 หรือหมุดหมายแสดงเขตงานคลาดเคลื่อน 

หรือสูญหาย

 มาตรา ๓๒
๒๑

  	ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีป่ิดหรือเปิดประตูน�้า	 เขื่อนระบาย	

ประตูระบาย	ท่อน�้า	ท่อเชื่อม	สะพานทางน�้า	ปูม	หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณท�านบหรือประตูระบาย

 มาตรา ๓๓  	 ห้ามมิให้ผู้ใด	 นอกจากนายช่างชลประทานหรือผู ้ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบด	ี 

ท�าการแก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือรื้อถอนบรรดาสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน

 มาตรา ๓๔  	 ห้ามมิให้ผู้ใดขุด	ลอก	ทางน�้าชลประทานอันจะท�าให้เสียหายแก่การชลประทาน

หรือปิดกั้นทางน�้าชลประทาน	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี

 มาตรา ๓๕  	 เจ้าพนักงานมีอ�านาจสั ่งห้ามมิให้ผู ้ใดชักหรือใช้น� ้าในทางน�า้ชลประทาน 

ในเมื่อเห็นว่าจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อื่น

	 ๒๐
	มาตรา	๒๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๑๘

	 ๒๑
	มาตรา	๓๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗
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หมวด ๔
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๓๖
๒๒

  	ผู้ใดไม่ช�าระค่าชลประทานตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 ออกตามความ 

ในมาตรา	๘	(๓)	หรือ	(๔)	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของค่าชลประทานที่ค้างช�าระ

	 เมือ่ผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งได้น�าค่าชลประทานทีค่้างช�าระ	 และเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่า 

ของค่าชลประทานดังกล่าวมาช�าระแก่เจ้าพนักงานภายในเวลาทีเ่จ้าพนักงานก�าหนดให้แล้ว	 ให้ยกเว้นโทษ

ในคดีนั้นเสีย

 มาตรา ๓๖ ทวิ
๒๓

	 	 ผู้ใดไม่ช�าระค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทานตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

ออกตามความในมาตรา	๑๔	(๓)	ต้องระวางโทษปรบัเป็นจ�านวนสองเท่าของอัตราค่าบ�ารงุทางน�้าชลประทาน 

ที่พึงช�าระ

	 เมือ่ผู ้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ได้น�าค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทานทีพ่ึงช�าระและเงินเพิ่ม 

อีกร้อยละห้าสิบของค่าบ�ารุงทางน�า้ชลประทานดังกล่าวมาช�าระแก่เจ้าพนักงานภายในเวลาทีเ่จ้าพนักงาน 

ก�าหนดให้แล้ว	ให้ยกเว้นโทษในคดีนั้นเสีย

 มาตรา ๓๖ ตรี
๒๔

		ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๑๓	เบญจ	มาตรา	๒๐	วรรคหนึ่ง	หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวง 

ออกตามความในมาตรา	 ๑๔	 (๑)	 หรือ	 (๖)	 หรือฝ่าฝืนข้อห้าม	 ข้อจ�ากัดหรือเงื่อนไขตามมาตรา	๑๕	 (๓)	 

หรอืมาตรา	๑๖	หรอืฝ่าฝืนค�าส่ังตามมาตรา	๑๓	ตร	ี(๑)	มาตรา	๒๐	วรรคสอง	หรอืมาตรา	๒๔	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๓๗
๒๕

 		ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๓	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๒๕	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๒๘	วรรคหนึ่ง 

มาตรา	 ๓๐	 หรือมาตรา	 ๓๑	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	 หรือปรับไม่เกินสองพันบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๘	วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๓๘
๒๖

 		ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา	 ๒๑	 หรือมาตรา	 ๓๕	 มีความผิด 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท	หรือจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	หรือทั้งปรับทั้งจ�า

	 ๒๒
	มาตรา	๓๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๑๘

	 ๒๓
	มาตรา	๓๖	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 ๒๔
	มาตรา	๓๖	ตรี	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 ๒๕
	มาตรา	๓๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๑๘

	 ๒๖
	มาตรา	๓๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๔๙๗
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 มาตรา ๓๙
๒๗

 		ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๗	มีความผดิต้องระวางโทษปรบัเรยีงตามตวัสตัว์ตวัละห้าบาท

ขึ้นไป	แต่ไม่เกินตัวละห้าสิบบาท

	 ถ้าเป็นกรณีทีม่ีผู ้น�าจับผู้กระท�าผิด	 ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล	 ในกรณีเช่นนี้ให้ศาล 

มีอ�านาจสั่งจ่ายสินบนแก่ผู้น�าจับกึ่งหนึง่ของจ�านวนเงินค่าปรับทีช่�าระต่อศาล	 แต่ถ้าคดีถึงทีสุ่ดโดยค�าสั่ง 

ของพนักงานผู้มีหน้าทีส่อบสวนและเปรียบเทียบคดีอาญา	 ให้พนักงานเปรียบเทียบดังกล่าวจ่ายเงินสินบน

จากเงินค่าปรับที่ได้ช�าระแก่ผู้น�าจับกึ่งหนึง่	 และในกรณีที่มีผู้น�าจับหลายคน	 ให้แบ่งเงินสินบนนั้นให้ได้รับ

คนละเท่า	ๆ	กัน

 มาตรา ๔๐
๒๘

 		ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๒๖	 วรรคหนึ่ง	 หรือมาตรา	 ๒๙	 มีความผิดต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือจ�าคุกไม่เกินห้าปี	หรือทั้งปรับทั้งจ�า

 มาตรา ๔๑
๒๙

 		ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๒	 มาตรา	 ๓๓	 หรือมาตรา	 ๓๔	 มีความผิดต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือจ�าคุกไม่เกินสองปี	หรือทั้งปรับทั้งจ�า

หมวด ๕
การรักษาพระราชบัญญัติ

  

 มาตรา ๔๒ 		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

							จอมพล	ป.		พิบูลสงคราม

												นายกรัฐมนตรี

	 ๒๗
	มาตรา	๓๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๔๙๗

	 ๒๘
	มาตรา	๔๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๔๙๗

	 ๒๙
	มาตรา	๔๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๔๙๗
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 บัญชี ก. อัตราค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ แพ
 ผ่านประตูน�้า ประตูระบาย หรือผ่านบริเวณท�านบหรือประตูระบายโดยทางสาลี่๓๐

๑.	 เรือยนต์	หรือเรือกลไฟ
	 (๑)	ขนาดกว้างไม่เกิน	๑	เมตร	คิดตามความยาวของเรือ
	 	 อัตราเมตรละ	 ๑	 -
	 (๒)	ขนาดกว้างเกิน	๑	เมตร	แต่ไม่เกิน	๒	เมตร	
	 	 คิดตามความยาวของเรือในอัตราเมตรละ	 ๑	 ๕๐
	 (๓)	ขนาดกว้างเกิน	๒	เมตร	คิดตามความยาวของเรือ	
	 	 ในอัตราเมตรละ	 ๒	 -
	 	 เศษของเมตรถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น	๑	เมตร
	 	 ถ้าต�่ากว่าให้ปัดทิ้ง	
๒.	 เรือชนิดอื่นๆ	นอกจากเรือยนต์และเรือกลไฟ	
	 (๑)	ขนาดกว้างไม่เกิน	๑.๕๐	เมตร	ล�าละ	 -	 ๕๐
	 (๒)	ขนาดกว้างเกิน	๑.๕๐	เมตร	แต่ไม่เกิน	๒	เมตร	ล�าละ	 ๑	 -
	 (๓)	ขนาดกว้างเกิน	๒	เมตร	แต่ไม่เกิน	๒.๕๐	เมตร	ล�าละ	 ๑	 ๕๐
	 (๔)	ขนาดกว้างเกิน	๒.๕๐	เมตร	แต่ไม่เกิน	๓	เมตร	ล�าละ	 ๒	 -
	 (๕)	ขนาดกว้างเกิน	๓	เมตร	แต่ไม่เกิน	๓.๕๐	เมตร	ล�าละ	 ๔	 -
	 (๖)	ขนาดกว้างเกิน	๓.๕๐	เมตร	แต่ไม่เกิน	๔	เมตร	ล�าละ	 ๖	 -
	 (๗)	ขนาดกว้างเกิน	๔	เมตร	แต่ไม่เกิน	๕	เมตร	ล�าละ	 ๘	 -
	 (๘)	ขนาดกว้างเกิน	๕	เมตร	แต่ไม่เกิน	๖	เมตร	ล�าละ	 ๑๐	 -
	 (๙)	ขนาดกว้างเกิน	๖	เมตร	คิดอัตราเพิ่มขึ้นเมตรละ	 ๒	 -
	 	 เศษของเมตรส�าหรับ	(๙)	ถ้าถึงครึ่งหนึ่งให้นับเป็น	๑	เมตร
	 	 ถ้าต�่ากว่าให้ปัดทิ้ง
๓.	 แพต่างๆ	ตารางเมตรละ	 -	 ๒๕
	 เศษของตารางเมตร	ถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น	๑	ตารางเมตร
	 ถ้าต�่ากว่าให้ปัดทิ้ง
๔	 อัตราค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทานตาม	๑.๒.	และ	๓.	นี้	เป็นอัตราปกติ
	 ใช้เรียกเก็บส�าหรับเรือหรือแพที่ผ่านในเวลาที่ทางราชการได้ก�าหนดไว้
	 ถ้าจะขอผ่านนอกเวลาที่ทางราชการได้ก�าหนดไว้	ให้เรียกเก็บค่าบ�ารุง
	 ทางน�้าชลประทานเป็นสามเท่าของอัตราปกติ

  อัตราค่าบ�ารุงทางน�้า

 ชลประทาน      ครั้งละ
      บาท          สต.

เลขที่       รายการ

	 ๓๐
บัญชี	 ก.	 อัตราค่าบ�ารุงทางน�า้ชลประทานทีจ่ะเรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ	 แพ	 ผ่านประตูน�้า	 ประตูระบาย	 หรือ 

ผ่านบรเิวณท�านบหรอืประตรูะบายโดยทางสาลี	่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง	(ฉบบัท่ี	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗
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บัญชี ข. อัตราค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทานที่จะเรียกเก็บจาก

	 	 					ผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่เดินรับจ้างขนส่ง
	 		คนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน�้าชลประทานประเภท	๒

๓๑

	 เรอืยนต์หรอืเรอืกลไฟท่ีเดินรบัจ้างขนส่งคนโดยสารหรอืสนิค้า	หรอืรบัจ้างลากจงูในทางน�้าชลประทาน
ประเภท	๒	เป็นรายปี	แรงม้าละ	๒๕	บาท

 

	 ๓๑
บัญชี	 ข.	 อัตราค่าบ�ารุงทางน�า้ชลประทานทีจ่ะเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟ 

ท่ีเดนิรบัจ้างขนส่งคนโดยสารหรอืสนิค้าหรอืรบัจ้างลากจงูในทางน�้าชลประทานประเภท	๒	แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิ

การชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗		  
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 บัญชี ค. อัตราค่าธรรมเนียม๓๒

๑.	 ใบส�าคัญวัดเรือ	 ฉบับละ	 ๕	 -
๒.	 บัตรยกเว้นค่าบ�ารุงทางน�้าชลประทาน
	 ตามมาตรา	๑๔		(๓)	 ฉบับละ	 ๑	 -
๓.	 ใบแทนใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๕	 -

อัตราค่าธรรมเนียม

    บาท       สต.                 
ล�าดับ          รายการ หมายเหตุ

	 ๓๒
บัญชี	ค.	อัตราค่าธรรมเนียม	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๗
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พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
๓๓

 มาตรา ๒  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

หมายเหตุ :-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	โดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	

พุทธศักราช	๒๔๘๕	ซึ่งประกาศใช้อยู่ในขณะนี้	 ยังมีข้อความขาดตกบกพร่องอยู่หลายประการไม่เหมาะสม 

แก่การด�าเนินงาน	 และการควบคุมการชลประทานหลวง	 ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง		

จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นการเหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๔

 มาตรา ๒ 		 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีใ่นปัจจุบันนี้	 กิจการชลประทาน 

ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น	 เพื่อให้ได้ผลตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 แต่ปรากฏว่า	 บทบัญญัติ 

บางมาตราแห่งกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงฉบับทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมแก่การด�าเนินงาน

ก่อสร้าง	การบ�ารงุรกัษา	และการควบคมุ	ตลอดจนอัตราโทษ	อ�านาจของพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีน้อยไม่พอเพยีง 

ทีจ่ะใช้ในการระงับปราบปรามผู้กระท�าผดิให้ได้ผลอย่างแท้จริง	 	 จึงจ�าเป็นต้องแก้ไขเพือ่ให้เหมาะสม 

แก่กาลสมัย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
๓๕

 ข้อ ๓  	 ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบับน้ีให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

	 โดยทีค่ณะปฏิวัติพิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 

เพื่อให้การด�าเนินงานตามโครงการชลประทานอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ได้ส�าเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว

	 ๓๓
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๗๑/ตอนที่	๖๔/หน้า	๑๔๘๓/๑๒	ตุลาคม	๑๔๙๗

	 ๓๔
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๘๑/ตอนที่	๑๒๔/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๓๑	ธันวาคม	๒๕๐๗

	 ๓๕
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๘๙/ตอนที่	๗๖/ฉบับพิเศษ	หน้า	๓/๑๒	พฤษภาคม	๒๕๑๕
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	 ๓๖
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๒/ตอนที่	๓๓/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๑๘

	 ๓๗
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๔/ตอนที่	๑๖๔/ฉบับพิเศษ	หน้า	๖๓/๑๙	สิงหาคม	๒๕๓๐

  

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓๖

 มาตรา ๒  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากในปัจจุบันนี้กิจการชลประทาน 

ได้ขยายตวักว้างขวางขึ้น	นอกจากการใช้น�า้เพื่อเกษตรกรรมแล้วมกีารใช้น�า้จากทางน�้าชลประทานเพื่อกจิการ

โรงงาน	การประปา	การอุตสาหกรรม	และกิจการอื่นด้วย	แต่ปรากฏว่าบทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมาย 

ว่าด้วยการชลประทานหลวงทีใ่ช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ประกอบกิจการ

โรงงาน	 การประปา	 และกิจการอืน่เป็นการตอบแทนได้กับเพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วน 

ที่เกี่ยวกับการชลประทาน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๗

 มาตรา ๒  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๖  	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตบริเวณทีด่ินทีค่ิดว่าจะเวนคืน	 และประกาศ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีก�าหนดการก่อสร้างการชลประทานเป็นการชลประทานทีเ่ร่งด่วน	 ซึ่งออกโดยอาศัย

อ�านาจตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของ 

พระราชกฤษฎีกานั้น

	 การเวนคืนและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงทีไ่ด้ปฏิบัติไปแล้วก่อนวัน 

ใช้บงัคับพระราชบัญญัตินี้	 ให้เป็นอนัใช้ได้	 แต่การด�าเนินการต่อไปให้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

 มาตรา ๗ 	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีบ่ทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ทีบ่ัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕ 

บางอย่างไม่เหมาะสมและซ�้าซ้อนกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทีไ่ด้ปรับปรุง

ใหม่แล้ว	สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๑ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๙๔๑/๓๐ กันยายน ๒๔๘๒

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิการประมง ในเขตต์การประมงไทย

พุทธศักราช ๒๔๘๒
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)

อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๒
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 โดยที่สภาผู ้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต ์

การประมงไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 จึงมพีระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้ โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของสภาผู้แทน

ราษฎร ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินีใ้ห้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์ 

การประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒”

 มาตรา ๒
๑
   ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต้นไป

 มาตรา ๓   ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิจับสัตว์น�า้ 

ในเขตต์จบัสัตว์น�้าสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบญัญตัว่ิาด้วยสทิธจิบัสตัว์น�า้ในเขตต์จบัสตัว์น�้าสยาม 

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘

 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี้

 “การประมง” หมายความถึงการจับสัตว์น�้าด้วยเครื่องมือ หรือวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดในที่แห่งหนึ่ง

แห่งใดในเขตการประมงไทย รวมทั้งการใช้เรือท�าการจับสัตว์น�้าหรือเป็นพาหนะไปท�าการจับสัตว์น�้าด้วย

 “เขตการประมงไทย” หมายความถึงเขตน่านน�้าไทย หรือน่านน�้าอืน่ใด ซึ่งประเทศไทยใช้อยู่  

หรือมีสิทธิทีจ่ะใช้ต่อไปในการจับสัตว์น�า้ โดยทีน่่านน�้าเหล่านั้นปรากฏโดยทั่วไปว่ามีขอบเขตตามกฎหมาย 

ท้องถิ่น หรอืธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรอืตามสนธสิญัญา หรอืด้วยประการใด ๆ
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 “เรือ” หมายความถึงยานพาหนะทางน�้าทุกชนิด

 “ผู้ควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย หรือบุคคลอื่นใด  

ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายความถึงผู้น�าร่อง

 “คนต่างด้าว” หมายความถึงคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว

 “รัฐมนตรี” หมายความถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความถึงพนักงานประมง กรมการจังหวัด กรมการอ�าเภอ  

เจ้าท่า พนักงานศุลกากร ผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารแห่งราชนาวี และเจ้าพนักงานอื่น ๆ  

ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕   ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตส�าหรับท�าการประมงให้แก่

 (ก)  คนต่างด้าวคนใดคนหนึ่ง หรือ

 (ข)  ห้างหุ้นส่วนสามัญใด ๆ เว้นแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดมีสัญชาติไทย หรือ

 (ค)  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดใด ๆ เว้นแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนทัง้หมดซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จ�ากัด

จ�านวนมสีญัชาติไทย และทนุของห้างหุ้นส่วนนัน้ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบต้องเป็นของบุคคลธรรมดา 

ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ

 (ง) บริษัทจ�ากัดใด ๆ เว้นแต่กรรมการส่วนมากมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทนั้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละเจ็ดสบิต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมสีัญชาติไทย และบริษัทนั้นต้องไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออก

หุ้นผู้ถือ

 ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททีม่ีสิทธิได้รับอนุญาตดังกล่าวนั้นต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

มีส�านักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วย

 มาตรา ๕ ทวิ
๒
  การอนุญาตให้คนต่างด้าวท�าหน้าทีเ่ป็นลูกเรือในเรือประมงได้ ให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว

 ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึง่เป็นลูกเรือท�าการประมงได้ และบทบัญญัติมาตรา ๗ (๒)  

มิให้น�ามาใช้บังคับถ้ามีการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง

 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี ้ ค�าว่าลูกเรือตามวรรคหนึ่งหมายความว่า คนทีม่ีหน้าทีป่ระจ�า 

อยู่ในเรือ แต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ

 มาตรา ๖   ถ้าบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใดได้รับใบอนุญาตส�าหรับท�าการประมง 

ไปแล้ว ภายหลังตกเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตส�าหรับท�าการประมงตามความในมาตรา ๕ ให้บุคคลหรือ 

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น แล้วแต่กรณี แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๑๕ วัน 

นบัแต่วันทีบ่คุคล หรือห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทนัน้ตกเป็นผู้ไม่มสีิทธิดังทีก่ล่าวแล้ว และให้ส่งคืนใบอนุญาต 

ไปยังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพร้อมกันด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขีดฆ่า 

ใบอนุญาตนั้นเสีย

   
๒ 

มาตรา ๕ ทว ิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตว่ิาด้วยสทิธกิารประมงในเขตการประมงไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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 มาตรา ๗   นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอืน่ ห้ามมิให้ใช้เรือต่อไปนี ้

ท�าการประมงในเขตการประมงไทย

 (๑)  เรือทีม่สีัญชาติต่างประเทศ หรือเรือทีเ่ป็นของคนต่างด้าวหรือของนิติบุคคลทีม่สีัญชาติ 

ต่างประเทศ

 (๒)  เรือไทยซึ่งมีคนประจ�าเรือไม่ว่าอยู่ในฐานะใด ๆ เป็นคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วย

แต่คนต่างด้าวผู้ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี ก่อนวันที ่ ๒๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ ย่อมเป็นคนประจ�าเรือไทยส�าหรับท�าการประมงได้ ถ้าหากคนต่างด้าวนั้นได้จดทะเบียน

และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว และรวมกันไม่มากกว่าร้อยละยีส่ิบห้าแห่งจ�านวน 

คนประจ�าเรือ

 เพือ่ประโยชน์แห่งมาตรานี้มใิห้ถือว่าคนประจ�าเรือเป็นคนต่างด้าว ถ้าหากคนต่างด้าวนัน้ 

เป็นครูสอนวิชาการประมงซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ท�าการสอนในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนประชาบาล 

หรือเทศบาล ในกรณีทีเ่ป็นครูโรงเรียนประชาบาลหรือเทศบาลต้องไม่เกินโรงเรียนละห้าคน และต้องได้รับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งเพื่อการนั้น

 มาตรา ๘   บุคคลผู้ท�าการประมงโดยใช้เรือในเขตการประมงไทยต้องมีใบอนุญาตทีไ่ด้รับ

ส�าหรับท�าการประมงประจ�าไปกับเรือด้วยในขณะท�าการประมง

 มาตรา ๙   พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจทีจ่ะตรวจและค้นเรือล�าหนึ่งล�าใดทีใ่ช้ หรือมีเหตุ 

อันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการประมงโดยละเมิดต่อพระราชบัญญัตินี้ และมีอ�านาจยึดเครื ่องมือทีใ่ช้ใน 

การประมง เอกสาร และวัตถุอืน่ใดอันพึงใช้เป็นพยานหลักฐานในการกระท�าผิดต่อพระราชบัญญัตินี ้  

รวมทั้ง สัตว์น�้าที่พบอยู่ในเรืออันควรสงสัยว่าได้จับในเขตการประมงไทยด้วย

 มาตรา ๑๐   พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีอ�านาจจับและยึดเรือทีไ่ด้กระท�าผิดหรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่าได้กระท�าผิดต่อพระราชบัญญัตินี ้ และมีอ�านาจทีจ่ะพ่วงเรือนั้นหรือบังคับให้ผู้ควบคุมเรือกระท�า 

อย่างหนึง่อย่างใดเพื ่อน�าไปยังท่าเรือทีใ่กล้ที่ส ุดซึ ่งเหมาะแก่การทีจ่ะสอบสวนหรือท�าการอย่างอืน่ 

เพื่อฟ้องร้องตามกฎหมาย

 การสอบสวนความผิดอาญาตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผู่ ้กระท�าการจับกุม  

หรือสั่งให้จับกุมนั้น มีอ�านาจท�าการสอบสวนได้

 เรือที ่ได้ใช้ในการกระท�าผิดต่อพระราชบัญญัตินี ้ เครื ่องมือจับสัตว์น� ้าอย่างหนึ ่งอย่างใด 

และสัตว์น�้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าจับได้ในเขตการประมงไทยที่พบอยู่ในเรือที่กล่าวนั้น ให้ศาลมีอ�านาจริบเสียได้

 มาตรา ๑๑
๓
   ถ้ามีการใช้เรือท�าการประมงหรือพยายามท�าการประมงในเขตการประมงไทย 

โดยฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี ้ เจ้าของเรือซึ่งอยู่ในเรือขณะทีม่ีการฝ่าฝืนหรือผู้ควบคุมเรือในกรณ ี

ที่เจ้าของเรือไม่อยู่ในเรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

  
๓ 

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที ่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๙
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 ถ้าไม่มีตัวเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ หรือไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ 

ให้ถือว่าคนประจ�าเรือทุกคนซึ่งอยู่ในเรือขณะทีม่ีการฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษตามทีก่�าหนดไว้ใน 

วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมด้วยในการกระท�านั้น

 มาตรา ๑๑ ทวิ
๔
  คนต่างด้าวผู้ใดท�าหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยมิได้

รับอนุญาตตามมาตรา ๕ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

 มาตรา ๑๒   ผู้ใดท�าการละเมิดต่อมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ มีความผิดต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินสองร้อยบาท

 มาตรา ๑๓   การฟ ้องคดีตามพระราชบัญญัตินี ้ ให ้ เป ็นหน ้าท ีข่องพนักงานอัยการ 

สังกัดส�านักงานอัยการสูงสุด หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารซึ่งรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นให้มีอ�านาจและหน้าที่ฟ้องได้ด้วย

 การตั ้งเจ ้าหน้าทีฝ่ ่ายทหารให้ม ีอ �านาจและหน้าทีต่ามความในวรรคก่อน ให้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๔   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าทีร่ักษาการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 
๔ 

มาตรา ๑๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙  
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บทบัญญัติเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๑๕   คนต ่างด ้าวผ ู้ ได ้รับใบอนุญาตส�าหรับท �าการประมงอย ู่แล ้วในวันใช ้ 

พระราชบัญญัตินีจ้ะท�าการประมงต่อไปเท่าทีไ่ด้รับอนุญาต และจะขอต่อใบอนุญาตอีกก็ได้ภายในก�าหนด

เวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี ้ ถ้าผู้นั้นมิได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ แห่งพระราชบัญญัตินี้  

หรือกฎหมายอื่นว่าด้วยการประมง หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นนั้น

 ในกรณีอนุญาตให้ท�าการประมงในทีน่� ้าเค็มตลอดปีนั ้น ห้ามมิให้น�าก�าหนดเวลาดังกล่าว 

ในวรรคก่อนมาใช้บังคับ

 คนต่างด้าวผู้มสีิทธิตามความในสองวรรคก่อน ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายมสีิทธิใช้เรือของตน

ท�าการประมงตามทีต่นได้รับอนุญาตนัน้ได้ ในเมือ่คนประจ�าเรือไม่ว่าอยู่ในฐานะใด ๆ เป็นคนสัญชาติไทย 

หรือถ้ามีคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วยก็ต้องไม่มากกว่าร้อยละยีส่ิบห้าแห่งจ�านวนคนประจ�าเรือ และคนต่างด้าว

นั้นจะต้องเป็นบุคคลตามที่กล่าวในมาตรา ๗ วรรค ๒ ด้วย ในกรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้น�าความในมาตรา ๗ (๑)  

มาใช้บังคับ

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พิบูลสงคราม

             นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีการขาดแคลน 

แรงงานไทยในการท�าหน้าทีเ่ป็นลูกเรือในเรือประมง ซึ่งท�าให้มีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

สมควรส่งเสริมให้มีแรงงานส�าหรับการประมงมากขึ้น โดยผ่อนผันให้คนต่างด้าวซ่ึงประสงค์จะท�าหน้าที ่

เป็นลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยสามารถท�าหน้าทีด่ังกล่าวได้ ประกอบกับความผิดทีบั่ญญัติ

ไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ บางกรณีไม่มี 

การก�าหนดโทษไว้และบางกรณีมีอัตราโทษไม่เหมาะสม สมควรก�าหนดโทษและแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ 

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   

  
๕ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้า ๑/๙ กันยายน ๒๕๓๙
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พระราชก�าหนด
การประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก�าหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑   พระราชก�าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘”

 มาตรา ๒
๑
   พระราชก�าหนดนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓   ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

 มาตรา ๔   บทบัญญัติแห่งพระราชก�าหนดนี ้มุ ่งหมายเพื ่อการจัดระเบียบการประมง 

ในประเทศไทยและในน่านน�้าทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษา

ทรัพยากรสัตว์น�า้ให้อยู่ในภาวะทีเ่ป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยัง่ยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

ให้ด�ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ 

รวมท้ังคุม้ครองสวสัดภิาพของคนประจ�าเรอื และป้องกนัการใช้แรงงานผดิกฎหมายในภาคการประมงภายใต้

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 (๑)  เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�า้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

 (๒)  เพื่อปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนประมงพื้นบ้านและชุมชนประมง

ท้องถิ่น

 (๓)  เป็นการปฏบัิติตามพนัธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการ

ทรัพยากรสัตว์น�้า

 ๑ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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 (๔)  เพื่อก�าหนดมาตรการในการป้องกัน ยับยัง้ และขจัดการท�าการประมงโดยไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง

 (๕)  มีการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทีด่ีทีสุ่ดเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�า้น�าไป 

สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยืน สอดคล้องกับแนวทางการรักษาสมดุลของ 

ระบบนิเวศ และหลักการป้องกันล่วงหน้าเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�า้ให้อยู่ในระดับทีส่ามารถ 

ก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น�้าที่สามารถท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน

 (๖)  เพื่อป้องกันและขจัดการท�าการประมงทีเ่กินศักย์การผลิตและขีดความสามารถในการท�า 

การประมงส่วนเกิน ตลอดจนควบคุมมิให้การท�าการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น�้า

 (๗)  เพื่อบังคับใช้มาตรการตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้อย่างเป็นระบบ

 (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐอืน่ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้

 (๙)  เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในการท�างานของแรงงานในภาคการประมง

 (๑๐) เพื่อสร้างระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�าการประมงให้มีประสิทธิภาพ

 (๑๑) เพือ่ให้มรีะบบการสืบค้นทีม่ปีระสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบทีม่าของสัตว์น� ้า 

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าได้ตั้งแต่การท�าการประมงไปจนถึงผู้บริโภค

 (๑๒) ก�าหนดโทษทางปกครองและโทษทางอาญาให้ได้สัดส่วนและเหมาะสมเพื ่อป้องกัน 

การกระท�าความผิด

 มาตรา ๕   ในพระราชก�าหนดนี้

 “สัตว์น� ้า” หมายความว่า สัตว์ทีอ่าศัยอยู่ในน�้าเป็นปกติ สัตว์จ�าพวกสะเทินน�้าสะเทินบก 

สัตว์ท่ีอาศยัอยู่ในบรเิวณน�า้ท่วมถงึ สัตว์ท่ีมีการด�ารงชวีติส่วนหนึ่งอยู่ในน�้า สตัว์ท่ีมวีงจรชวีติช่วงหนึ่งท่ีอาศยั 

อยู่ในน�า้เฉพาะช่วงชีวิตทีอ่าศัยอยู่ในน� ้า รวมทั ้งไข่และน�า้เชื้อของสัตว์น� ้า และสาหร่ายทะเล ซาก  

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น�้าเหล่าน้ัน และให้หมายความรวมถงึพนัธุไ์ม้น�้าตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด 

และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น�้านั้นด้วย

 “ผลิตภณัฑ์สตัว์น�้า” หมายความว่า ผลิตผลท่ีได้จากการแปรรปูสตัว์น�้าหรอืท่ีใช้สตัว์น�้าเป็นวตัถดุบิ

 “การแปรรูปสัตว์น�้า” หมายความว่า การกระท�าใด ๆ ทีเ่ป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น�้าส�าหรับ 

ใช้เพือ่การอปุโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์น�้าโดยไม่มีการเปลีย่นสภาพของสัตว์น�้า 

หรือการเปลี่ยนสภาพสัตว์น�้าเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง

 “การประมง” หมายความว่า การท�าการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า การดูแลรักษาสัตว์น�้า 

การแปรรูปสัตว์น�้า และหมายความรวมถึงการกระท�าใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการท�าการประมง

 “ท�าการประมง” หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น�้า หรือการกระท�าใด ๆ  

ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น�้าในที่จับสัตว์น�้า 

 “ทีจ่ับสัตว์น� ้า” หมายความว่า ที ่ทีม่ ีน� ้าขังหรือไหล และหาดทัง้ปวงทีเ่ป็นสาธารณสมบัติ 

ของแผ่นดิน รวมทัง้ป่าไม้และพืน้ดินทีม่นี�้าท่วมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

หรือที่ดินของเอกชน รวมทั้งทะเล
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 “ทะเล” หมายความว่า ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอกชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน�้าไทย และทะเลที่อยู่ใน

เขตของรัฐชายฝั่งอื่น

 “น่านน�้าไทย” หมายความว่า น่านน�้าภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง

 “น่านน�้าภายใน” หมายความว่า ที่จับสัตว์น�้าภายในราชอาณาจักรที่มิใช่ทะเล

 “ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป 

สามไมล์ทะเล เว้นแต่ในกรณีทีม่ีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าจะออก 

กฎกระทรวงก�าหนดให้เขตทะเลชายฝ่ังในบรเิวณใดมีระยะนบัจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปน้อยหรอืมากกว่า

สามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึง่จุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนทีแ่สดง

แนวเขตบริเวณที่ก�าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย

 “แนวชายฝ่ังทะเล” หมายความว่า แนวท่ีน�า้ทะเลจรดแผ่นดนิบรเิวณชายฝ่ัง ชายเกาะ ตามท่ีระบุ

ในแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ว่ามีความลึกน�้าศูนย์เมตร หรือแนวขอบนอกของพื้นที่ที่มีการถมทะเล

 “ทะเลนอกชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรทีอ่ยู่พ้นจากทะเลชายฝั่งจนสุด

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของราชอาณาจักรไทย หรือสุดเขตไหล่ทวีปทีเ่ป็น 

สิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่เขตใดจะไกลกว่า

 “ทะเลนอกน่านน�า้ไทย” หมายความว่า ทะเลหลวงท่ีอยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝ่ังและหมายความ

รวมถึงทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง

 “ทะเลทีอ่ยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลทีอ่ยู่ในเขตอ�านาจของรัฐชายฝั่ง หรือที ่

รัฐชายฝั่งมีสิทธิหาประโยชน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

 “รัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ประเทศที่มีอาณาเขตจรดน�้าทะเล แต่ไม่รวมถึงประเทศไทย

 “ประมงน�้าจืด” หมายความว่า การท�าการประมงในที่จับสัตว์น�้าที่อยู่ในน่านน�้าภายใน

 “ประมงพื้นบ้าน” หมายความว่า การท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้เรือประมง 

หรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง  ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์

 “ประมงพาณชิย์”
๒
 หมายความว่า การท�าการประมงโดยใช้เรือประมงทีม่ขีนาดตัง้แต่ 

สิบตันกรอสขึ้นไป หรือทีใ่ช้เครื่องยนต์มีก�าลังแรงม้าถึงขนาดทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนด หรือใช้เรือประมง 

โดยมีหรือใช้เครื่องมือท�าการประมงตามประเภท วิธี จ�านวนแรงงานทีใ่ช้ หรือลักษณะการท�าการประมง 

ตามทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนด และให้หมายความรวมถึงการใช้เรือประมงดังกล่าวท�าการแปรรูปสัตว์น�้า 

ไม่ว่าจะมีการท�าการประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม

 “การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น�้าหรือการเพาะพันธุ์สัตว์น�้าทัง้โดยวิธี

ธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือวิธีอื่นใดในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าในช่วงใดของวงจร

ชีวิตสัตว์น�้านั้น

 ๒ 
มาตรา ๕ นิยามค�าว่า “ประมงพาณิชย์” แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชก�าหนดการประมง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 “ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า” หมายความว่า บ่อ คอก กระชัง หรือที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าลักษณะอื่นใด 

ไม่ว่าจะอยู่ในที่ดินของเอกชน หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือในที่จับสัตว์น�้าใด ๆ ที่ผู้ขุด ผู้สร้าง 

ผู้จัดท�า เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

 “การดูแลรักษาสัตว์น�า้” หมายความว่า การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น�า้หลังการจับก่อนถึง

กระบวนการการแปรรูปสัตว์น�้า

 “เครื่องมือท�าการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ 

อาวุธ เสา และหลักที่ใช้ท�าการประมง

 “เรือประมง”
๓
 หมายความว่า ยานพาหนะทางน�้าทุกขนาดทีใ่ช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหา

ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้าในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะทางน�้าทีใ่ช้สนับสนุน 

เรือที่ใช้ท�าการประมง ขนถ่ายสัตว์น�้า หรือแปรรูปสัตว์น�้า

 “เรือขนถ่ายสตัว์น�า้”
๔ 

 หมายความว่า เรือประมงที่ใช้ท�าการขนถ่ายสัตว์น�้า ขนส่งสัตว์น�้า  

แปรรูปสัตว์น�้า หรือเก็บรักษาสัตว์น�้าเป็นการเฉพาะ

 “เรือประมงไทย” หมายความว่า เรอืประมงท่ีจดทะเบียนเป็นเรอืไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรอืไทย

 “จุดอ้างองิ” หมายความว่า ปริมาณเปรียบเทยีบระหว่างขีดความสามารถในการท�าการประมง 

และขีดความสามารถของผลผลิตสัตว์น�้าทีธ่รรมชาติจะสร้างขึ้นได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ท่ีพิจารณาจากปรมิาณสตัว์น�า้ ขนาด อตัราการเกดิและการตาย และช่วงชวีติของสตัว์น�้า เพื่อน�ามาใช้ก�าหนด

จ�านวนสูงสุดที่พึงท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน

 “การท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การท�าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

การท�าการประมงที่ไม่ได้รายงาน และการท�าการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์

 “การท�าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย” หมายความว่า

 (๑) การท�าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ของรัฐชายฝั่ง

 (๒) การท�าการประมงทีไ่ม่ปฏิบัติตามมาตรการขององค์การระหว่างประเทศทีจ่ัดท�าขึ้น 

เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง หรือขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 “การท�าการประมงที่ไม่ได้รายงาน” หมายความว่า

 (๑)  การท�าการประมงโดยไม่แจ้งหรอืรายงาน หรอืรายงานไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

ตามกฎหมาย หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมาย หรือรายงานเท็จ

 (๒)  การท�าการประมงในพื้นท่ีที่อยู่ในความรบัผดิชอบขององค์การระหว่างประเทศโดยไม่แจ้งหรอื

รายงาน หรอืรายงานไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารขององค์การระหว่างประเทศนั้น หรอืรายงานเท็จ

 ๓
 มาตรา ๕ นิยามค�าว่า “เรือประมง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๔

 มาตรา ๕ นิยามค�าว่า “เรือขนถ่ายสัตว์น�้า” เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
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 “การท�าการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์” หมายความว่า

 (๑)  การท�าการประมงในพื้นทีท่ีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะใช ้

เรอืใด ๆ  ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรอืไร้สัญชาติ โดยประการท่ีมไิด้ปฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกบัการอนรุกัษ์

และบริหารจัดการการประมงที่องค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจัดให้มีขึ้น

 (๒)  การท�าการประมงในท่ีจับสัตว์น�้าท่ียังไม่มกีารก�าหนดมาตรการการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการ

การประมง โดยการท�าการประมงนัน้ไม่สอดคล้องกับพันธะของรัฐในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรสัตว์น�า้ 

ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

 “องค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า องค์การระหว่างประเทศทีป่ระเทศในแต่ละภูมิภาค

ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง

 “เรือไร้สัญชาติ”
๕
 หมายความว่า เรือทีไ่ม ่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศใด 

ประเทศหนึ่ง หรือเรือที่มีตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่เปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ แต่ไม่รวมถึงเรือ

ของผู้มีสัญชาติไทยที่ท�าการประมงพื้นบ้านหรือประมงน�้าจืดซึ่งมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 “นายทะเบียนเรือ” หมายความว่า นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย

 “เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง

 “ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง

 “คนประจ�าเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคนทีม่ีหน้าทีป่ระจ�าอยู่ในเรือประมง แต่ไม่รวมถึง 

ผู้ควบคุมเรือ

 “โรงงาน”
๖
 หมายความว่า อาคาร สถานที ่ หรือยานพาหนะทีใ่ช้เครื่องจักรมีก�าลังรวมตั้งแต่ 

ห้าแรงม้าหรือก�าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักร 

หรือไม่ก็ตาม ส�าหรับบรรจุ แปรรูป เก็บรักษาสัตว์น�้า หรือน�าสัตว์น�้าทีแ่ปรรูปแล้วหรือทีย่ังมิได้แปรรูป 

มาบรรจุหีบห่อ แต่ไม่รวมถึงเรือประมง เรือบรรทุกสินค้า และกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วย 

การจัดระเบียบกิจการแพปลา

 “น�าเข้า” หมายความว่า น�าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

 “ส่งออก” หมายความว่า น�าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

 “น�าผ่าน” หมายความว่า น�าหรือส่งผ่านราชอาณาจักร

 “ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นส�าหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมงขนถ่าย

สัตว์น�้า หรือใช้ในการน�าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าขึ้นจากเรือประมง  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน�้า

 “กิจการแพปลา” หมายความว่า กิจการแพปลาทีไ่ด้รับใบอนุญาต หรือสะพานปลาทีไ่ด้มี 

การประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยกิจการแพปลา

 ๕ 
มาตรา ๕ นิยามค�าว่า “เรือไร้สัญชาติ” แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๖

 มาตรา ๕ นิยามค�าว่า “โรงงาน” เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 “การขนถ่ายสัตว์น�า้” หมายความว่า การน�าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าทัง้หมดหรือบางส่วน

จากเรือประมงไปยังยานพาหนะอื่น

 “ผู้สังเกตการณ์” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่บนเรือประมง

 “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระท�าการ 

อย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชก�าหนดนี้

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชก�าหนดนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก�าหนดนี้

 มาตรา ๖   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชก�าหนดนี้ 

และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชก�าหนดนี ้

ลดหรือยกเว้นค่าอากรและค่าธรรมเนียม และก�าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชก�าหนดนี้

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๗   การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การอนุญาต การรับจดทะเบียน การออก 

ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตตามพระราชก�าหนดนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขทีก่�าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงจะก�าหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมและ 

ค่าอากรตามอัตราที่ก�าหนดไม่เกินอัตราท้ายพระราชก�าหนดนี้ด้วยก็ได้

 การออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ จะก�าหนดอัตราค่าอากร

หรือค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยค�านึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือจ�านวนของเรือประมงหรือเครื่องมือ

ท�าการประมง หรือประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าหรือการท�า 

การประมงก็ได้

หมวด ๑
บททั่วไป

 

 มาตรา ๘   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่าง

ประเทศ และอนสุญัญาเกี่ยวกบัการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการการประมงท่ีประเทศไทยเป็นภาคสีมาชกิด้วย 

ให้ถือว่าการกระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้ หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือตามหลักเกณฑ์หรือ

มาตรการตามกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง หรอืหลกัเกณฑ์หรอืมาตรการขององค์การระหว่างประเทศ

บรรดาท่ีเก่ียวกับการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการการประมง ไม่ว่าจะกระท�าในน่านน�้าไทยหรอืนอกน่านน�้าไทย 

และไม่ว่ากระท�าโดยใช้เรือประมงไทย เรือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระท�า 

ความผิดในราชอาณาจักร และต้องรับโทษตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้ และให้ศาลไทยมีอ�านาจ

พิจารณาและพิพากษาคดีได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการมีอ�านาจ

ด�าเนินการตามกฎหมายได้



239พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึง่ หากความผิดเกิดขึ ้นนอกน่านน�า้ไทย และการกระท�า 

ความผิดนัน้มิใช่เรือประมงไทยหรือผู้ม ีสัญชาติไทย ให้กระท�าได้เมือ่ได้รับแจ้งจากรัฐต่างประเทศ 

ที่การกระท�าความผิดเกิดขึ้น หรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดนั้นแล้ว

 ให้เป็นหน้าทีข่องอธิบดีทีจ่ะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐต่างประเทศ หรือขององค์การ

ระหว่างประเทศในการด�าเนินการเพื่อลงโทษผู้กระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้

 มาตรา ๙  เพื ่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการประมง ให้กรมประมงด�าเนินการ

รวบรวมและประมวลข้อมูลทัง้ปวงทีไ่ด้จากการอนุญาต ออกใบอนุญาต จดทะเบียน หรือทีม่ีผู้แจ้งตาม 

พระราชก�าหนดน้ี และจัดท�าสถติิการประมงให้เป็นปัจจบุนัเสนอต่อคณะกรรมการทุกเดอืน หรอืตามระยะเวลา 

ที่สั้นกว่านั้นตามที่คณะกรรมการก�าหนด

 ในกรณีทีม่ีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดเก็บสถิติการประมง ให้อธิบดี 

มีอ�านาจประกาศก�าหนดระยะเวลาและข้อมูลที่ประสงค์จะจัดเก็บ และพื้นที่ที่จะจัดเก็บ โดยปิดประกาศไว้ 

ณ ที่ท�าการก�านัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 เมือ่มีประกาศตามวรรคสองแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจเข้าไปในสถานทีท่ีใ่ช้ในการ

ประกอบอาชีพการประมง หรือสถานทีท่ีเ่กี่ยวข้องกับการประมงในเวลาท�าการของสถานที่นั้นภายในพื้นที่

และระยะเวลาที่ก�าหนดตามประกาศดังกล่าว และให้ผู้ประกอบอาชีพการประมงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมีหน้าที่

ตอบค�าถามตามความเป็นจริง

 มาตรา ๑๐   ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติท�าการประมง

 มาตรา ๑๐/๑
๗
  ผู้ใดจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบก่อน 

ด�าเนินการประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนด เว้นแต่ได้แจ้ง 

หรือรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว 

 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้แจ้งภายในสามวัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 มาตรา ๑๑
๘
   ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ้างหรือยินยอมให้คนต่างด้าวทีไ่ม่ได้ 

รับใบอนุญาตท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวเข้าท�างานในโรงงาน

 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง 

มีค�าสัง่ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินยีส่ิบวัน เว้นแต่ในกรณีทีค่นต่างด้าวนั้นได้

รบัใบอนุญาตท�างานมาก่อนและอยู่ในระหว่างด�าเนนิการต่ออายุ หรอืแก้ไขรายการเกี่ยวกบัประเภทงานหรอื

นายจ้าง ให้อธิบดีแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานเพื่อด�าเนินการต่ออายุหรือแก้ไขรายการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีน่ �าตัวคนต่างด้าวตามวรรคหนึ ่งส่งพนักงานสอบสวนเพื ่อด�าเนินคด ี

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวหรือตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 ๗
 มาตรา ๑๐/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๘
 มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 ในกรณีทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีต่รวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานทีถู่กสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งอีกเป็นครั้งท่ีสอง ภายในสามปีนบัแต่วนัท่ีมคี�าสั่งให้หยุดประกอบกจิการโรงงาน 
ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค�าส่ังให้หยุดประกอบกจิการโรงงานไม่น้อยกว่าสบิห้าวนัแต่ไม่เกนิ
สามสิบวัน
 ในกรณีทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีต่รวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานทีถู่กสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งอีกเป็นครั้งท่ีสาม ภายในสามปีนบัแต่วนัท่ีมคี�าสั่งให้หยุดประกอบกจิการโรงงาน
ครั้งที่หนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค�าสั่งปิดโรงงาน
 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที ่ถูกสั ่งปิดโรงงานตามวรรคห้าประกอบกิจการโรงงาน 
ไม่ว่าจะมีใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือไม่ก็ตาม และห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่บุคคล 
ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงงานตามพระราชก�าหนดนี้อีกภายในสิบปีนับแต่วันถูกสั่งปิดโรงงาน
 เมื่อมีค�าสัง่ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน ให้กรมประมงแจ้งให้ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมทราบ

 มาตรา ๑๑/๑
๙
  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระท�าความผิดตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้คณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองมีค�าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบวัน
 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานทีถู่กสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานกระท�าความผิดอีกเป็นครั้งทีส่องหรือครั้งทีส่าม ภายในสามปีนับแต่วันที่มีค�าสั่งให้หยุดประกอบ
กจิการโรงงาน ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค�าสั่งให้หยุดประกอบกจิการโรงงานหรอืปิดโรงงาน 
โดยให้น�ามาตรา ๑๑ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒
การบริหารจัดการด้านการประมง

  
 มาตรา ๑๒   บทบัญญัติในหมวดนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล 
การบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น� ้าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู ้ทีเ่กี ่ยวข้อง เพื ่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น� ้าอยู่ในภาวะ 
ที่เหมาะสม และสามารถท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด และค�านึงถึง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และหลักการ
ป้องกนัล่วงหน้า ตลอดจนเพื่อรกัษาหรอืฟ้ืนฟรูะดับทรพัยากรสตัว์น�้าให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถก่อให้เกดิผลติผล
สูงสุดของสัตว์น�้าท่ีสามารถท�าการประมงได้อย่างย่ังยืน โดยมีการป้องกนัและขจดัการท�าการประมงท่ีเกนิศกัย์ 
การผลิตและขีดความสามารถในการท�าการประมงส่วนเกินเพื่อควบคุมมิให้การท�าการประมงมีผลบั่นทอน

ความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น�้า

 ๙
 มาตรา ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

 มาตรา ๑๓   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการประมง 

แห่งชาติ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บัญชาการทหารเรือ 

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรี 

แต่งตั้งจ�านวนไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ

 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๑๔   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ ให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้

 (๑)  ผู้แทนสมาคมในด้านการประมงทะเลชายฝ่ัง ด้านการประมงทะเลนอกชายฝ่ัง ด้านการประมง

นอกน่านน�้าไทย ด้านการประมงน�้าจืด ด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�้า และด้านการแปรรปูสตัว์น�้า ด้านละหนึ่งคน

 (๒)  ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสองคน

 (๓)  นักวิชาการด้านการประมง ไม่เกินสองคน

 มาตรา ๑๕   ผ ู้จะได้รับแต่งตั ้งเป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิต ้องไม่เคยได้รับโทษจ�าคุก 

โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

 มาตรา ๑๖   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสองปี

 ในระหว่างทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๑๗   นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

 (๑)  ตาย

 (๒)  ลาออก

 (๓)  พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาคมที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕

 (๔)  รฐัมนตรใีห้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืหย่อนความสามารถ

 (๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๗)  ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

 มาตรา ๑๘   การประชุมและการด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด
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 มาตรา ๑๙   คณะกรรมการมอี�านาจหน้าทีก่�าหนดนโยบาย และก�ากับการบริหารจัดการ 

การประมง ดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน�้าไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากร

สัตว์น�้า และขีดความสามารถในการท�าการประมง โดยค�านึงถึงจุดอ้างอิงเป็นส�าคัญ

 (๒)  ก�าหนดนโยบายการส่งเสริม พัฒนา และการแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน�้าไทย

 (๓)  ก�าหนดนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของประเทศ

 (๔)  ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ

 (๕)  ก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการควบคุมให้บรรลุตามนโยบายตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

 (๖)  ก�าหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น�้าที่จะท�าการประมงในน่านน�้าไทย

 (๗) ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาการประมงของประเทศให้สอดคล้องกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้าและสิ่งแวดล้อม

 (๘)  ก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น� ้าให้อยู่ในภาวะทีเ่หมาะสมและ 

สามารถท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน

 (๙) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชน

ทราบ

 (๑๐) ปฏิบ ัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป ็นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 นโยบายทีไ่ด้จัดท�าตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�าเนินการ 

และก�ากับการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

 มาตรา ๒๐   ให้คณะกรรมการมอี�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกจิ หรอืคณะอนกุรรมการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก�าหนดได้

 การประชมุคณะกรรมการเฉพาะกจิและคณะอนกุรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๒๑   นโยบายตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) อย่างน้อยต้อง 

มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังต่อไปนี้

 (๑) ให้เกิดการสงวน รักษา และป้องกันสัตว์น�า้มิให้สูญพันธุ์ และให้สามารถใช้ประโยชน์ 

แหล่งทรัพยากรสัตว์น�้าได้อย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

 (๒)  ป้องกนัมิให้มีการสนับสนุนการท�าการประมงท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าในด้านการสนบัสนนุ

บุคลากร น�้ามันเชื้อเพลิง เครื่องมือท�าการประมง หรือสิ่งของอื่นใด

 (๓)  มีมาตรการในการก�ากบัและควบคมุให้การท�าการประมงเป็นไปอย่างสอดคล้องกบักฎหมาย

ระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล

 (๔)  มีแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการท�าการประมงกับรัฐอื่นและองค์การระหว่าง

ประเทศต่าง ๆ เพื ่อสงวนและจัดการเกี ่ยวกับการคุกคามทรัพยากรสัตว์น� ้า การย้ายถิ ่นของสัตว์น� ้า 

หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า โดยใช้หลักการป้องกันล่วงหน้า
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 (๕)  มีมาตรการป้องกันมิให้มีการท�าการประมงจนเป็นการรบกวนหรือขัดขวางกระบวนการ 

ของธรรมชาตใินการใช้เวลาผลติและฟ้ืนฟกู�าลังการผลติอย่างเพยีงพอ เพื่อให้การท�าการประมงสอดคล้องกบั

การผลิตสูงสุดของธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

 (๖)  มมีาตรการทีก่�าหนดให้หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้องทกุหน่วยต้องด�าเนินการปรับปรุง 

กฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

ในการท�าการประมงขององค์การระหว่างประเทศ

 (๗) มแีนวทางให้ผู้ประกอบอาชีพการประมง และอาชีพอืน่ทีเ่กีย่วข้องกับการประมงได้ม ี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันแหล่งทรัพยากรประมงและทรัพยากรสัตว์น�้าให้อยู่ในสภาวะทีเ่หมาะสม 

และสามารถท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน

 มาตรา ๒๒   แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�า้ตามมาตรา ๑๙ (๘) อย่างน้อย 

ต้องครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 (๑)  แนวทางการส่งเสริมมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการการท�าการประมงอย่างยั่งยืน

 (๒)  แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของ 

ชาวประมงไทย

 (๓)  แนวทางการป้องกันการแสวงหาประโยชน์เกินควรจากทรัพยากรสัตว์น�้า

 (๔)  แนวทางการป้องกันการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 (๕)  แนวทางการร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ นานาประเทศ รวมตลอดทัง้รัฐชายฝั่ง 

ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบัสถติิในการจบัสตัว์น�า้ และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกบัการท�าการประมง

 มาตรา ๒๓   เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายตามมาตรา ๑๙ ให้กรมประมงด�าเนินการจัดท�า 

แผนบริหารจัดการการประมงให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพิจารณา และเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

 มาตรา ๒๔   แผนบริหารจัดการการประมงตามมาตรา ๒๓ อย่างน้อยต้องครอบคลุมแนวทาง

ด�าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้

 (๑)  แนวทางในการออกใบอนุญาตท�าการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการท�า 

การประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น�า้ทีส่ามารถท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้จุดอ้างอิง 

เป็นฐานในการพิจารณา

 (๒)  แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าให้กลับสู่สภาวะปกติตามธรรมชาติ

 (๓)  แนวทางในการลดจ�านวนเรือประมงที่ท�าการประมงพาณิชย์

 (๔)  แนวทางในการลดจ�านวนการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 (๕)  แนวทางในการแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์

 (๖)  แนวทางการป้องกันมิให้มีการจับสัตว์น�้าที่ยังโตไม่ได้ขนาด

 (๗)  แนวทางการพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับการประมง

 (๘)  แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจัดการการประมง
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 มาตรา ๒๕   เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ 

การบ�ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนจากทรัพยากรสัตว์น�้าภายในทีจ่ับ

สตัว์น�า้ในเขตประมงน�้าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงด�าเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

 (๑)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดท�านโยบายตามมาตรา ๑๙ (๑)

 (๒)  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ ่ม และจัดให้มีการขึ ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ ่น 

ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๓)  ให้ค�าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ�ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู  

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น� ้า รวมทัง้ช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินงาน โครงการ 

หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว

 (๔)  เผยแพร่ความรู ้หรือข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับการจัดการ การบ�ารุงรักษา การอนุรักษ์  

การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้า

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัด

  

 มาตรา ๒๖   ให้มีคณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัด ในจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 

ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ผู้แทนกรมเจ้าท่า อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าทีท่�าการอัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายอ�าเภอในเขต 

ท้องที่ทีม่ีการประมง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการ 

โดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ�านวนไม่เกินสิบสามคน เป็นกรรมการ

ให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

 ในจังหวัดใดมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลหรือแม่น�้าโขง ให้มีผู้แทนกองทัพเรือเป็นกรรมการ

โดยต�าแหน่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน

 มาตรา ๒๗   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๖ ให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้

 (๑)  ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการประมงทะเล 

นอกชายฝั่ง ด้านการประมงน�้าจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า หรือด้านการแปรรูปสัตว์น�้า ที่ได้ขึ้นทะเบียน

ตามมาตรา ๒๕ (๒) ตามที่เห็นสมควรโดยค�านึงถึงความทั่วถึงของผู้มีส่วนได้เสีย

 (๒)  ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์การด�าเนินงานในด้านการประมง หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสามคน

 มาตรา ๒๘   คณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑)  รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการ 

การบ�ารงุรกัษา การอนรุกัษ์ การฟ้ืนฟ ูและการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรสตัว์น�า้ขององค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน 

ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดท�านโยบายตามมาตรา ๑๙ (๑)
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 (๒)  พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง หรือการจัดการ 

การบ�ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น�้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อ

รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดี

 (๓)  ออกประกาศตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๔) ด�าเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

 ในกรณีท ีม่ ีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ�าเป็นเร ่งด ่วนในการออกประกาศตามมาตรา ๕๖  

และมาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัดมีอ�านาจออกประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราว 

มีก�าหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับจาก 

วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

 ในกรณีทีรั่ฐมนตรีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามวรรคสอง ให้ประกาศ 

ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีค�าสั่งไม่อนุมัติจากรัฐมนตรี

 จังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัด ให้อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการประมง

ประจ�าจังหวัดเป็นอ�านาจหน้าทีข่องประมงจังหวัดหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย แต่ในการใช้อ�านาจหน้าที ่

ให้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีเ่กี่ยวข้อง

ประกอบด้วย

 มาตรา ๒๙   ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ และการประชุมคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการประมง

ประจ�าจังหวัดโดยอนุโลม

หมวด ๓
การท�าการประมงในน่านน�้าไทย

  

 มาตรา ๓๐   บทบัญญตัิในหมวดนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ ควบคุม และก�ากับดูแล

การท�าการประมง และแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ โดยการ

ใช้อ�านาจหน้าทีใ่นส่วนทีเ่กี่ยวกับการควบคุมและก�ากับการท�าการประมงตามหมวดนี ้ ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องค�านึง

ถึงขีดความสามารถในการผลิตของธรรมชาติโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาจุดอ้างอิง เพื่อให้สามารถ

ท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน และประชาชนมีแหล่งอาหารได้ตามสมควร

 มาตรา ๓๑   ผู้ใดจะท�าการประมงน�้าจืดในทีจ่ับสัตว์น� ้าทีเ่ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

โดยใช้เครื่องมือท�าการประมงตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการท�าการประมงในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

 มาตรา ๓๒   ผู้ใดจะท�าการประมงพ้ืนบ้านโดยใช้เรอืประมง หรอืเครื่องมือท่ีมขีนาดหรอืลกัษณะ

ตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพื้นบ้านจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

เว้นแต่เป็นการใช้เรือประมงโดยใช้เครื่องมือท�าการประมงประเภทที่อธิบดีประกาศก�าหนด
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 การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ต้องระบุจ�านวนและประเภทเครื ่องมือท�าการประมง 

ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท�าการประมง พื้นที่การท�าการประมง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จ�าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับ 

แผนบริหารจัดการการประมง และในกรณีเป็นการท�าการประมงโดยใช้เรือประมงให้ออกให้แก่เจ้าของ 

เรือประมงและส�าหรบัเรอืประมงแต่ละล�า โดยจะออกใบอนญุาตให้แก่บคุคลใดเกนิจ�านวนท่ีรฐัมนตรปีระกาศ

ก�าหนดมิได้
๑๐

 มาตรา ๓๓   ผู้ท�าการประมงพ้ืนบ้านต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการท�าการประมง

ตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 ในกรณีจ�าเป็นเพื ่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ อธิบดีจะก�าหนดให้ผู ้ท�าการประมง 

พื้นบ้านต้องจดัท�าสมุดบันทึกการท�าการประมง ซึง่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทและปรมิาณของสตัว์น�้า 

ที่จับได้และพื้นที่ที่ท�าการประมงก็ได้

 ผู้ท�าการประมงพื้นบ้านต้องเก็บรักษาสมุดบันทกึการท�าการประมงตามวรรคสองไว้ และพร้อม 

ที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อน�าเรือประมงกลับเข้าฝั่ง

 มาตรา ๓๔
๑๑

   ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพื้นบ้าน ท�าการประมงในเขตทะเล 

นอกชายฝั่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึง่อธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาตดังกล่าว อธิบดี 

จะประกาศอนุญาตให้เป็นการทัว่ไปก็ได้ โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการท�าการประมง 

ในเขตทะเลนอกชายฝั่งด้วยก็ได้

 มาตรา ๓๕
๑๒

   (ยกเลิก)

 มาตรา ๓๖   ผู้ใดจะท�าการประมงพาณชิย์ต้องได้รบัใบอนญุาตท�าการประมงพาณชิย์จากอธบิดี

หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

 การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้ออกส�าหรับเรือประมงแต่ละล�า และในใบอนุญาต 

ต้องระบุจ�านวนและประเภทเครื่องมือท�าการประมงท่ีได้รบัอนญุาตให้ใช้ท�าการประมง พื้นท่ีการท�าการประมง 

ปริมาณสัตว์น�า้สูงสุดทีอ่นุญาตให้ท�าการประมง หรือห้วงเวลาทีก่�าหนดให้ท�าการประมงได้ ให้สอดคล้อง 

กับขีดความสามารถในการท�าการประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น�้าทีส่ามารถท�าการประมง 

อย่างยัง่ยืนทีก่�าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจ�านวน 

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดมิได้
๑๓

 มาตรา ๓๗   ผู้ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท�างานของคนประจ�าเรือตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ๑๐
 มาตรา ๓๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑๑
 มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑๒
 มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑๓ 
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 ๑๔
 มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา ๓๘   ห้ามมิให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตท�าการประมงพาณชิย์ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง

 มาตรา ๓๙   ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (๑)  เป็นผู้เคยต้องค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดว่ากระท�าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีบ่ัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๑๑๔ ยังไม่ถึงห้าปีนับแต่วันที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุด
 (๒)  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตท�าการประมง
 (๓)  เป็นผู้ที่อธิบดีมีค�าสั่งตามมาตรา ๑๑๓ (๑) หรือ (๕) และยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันได้รับค�าสั่ง
 (๔)  เป็นผู้ที่อธิบดีมีค�าสั่งตามมาตรา ๑๑๓ (๒) และยังไม่พ้นระยะเวลาการสั่งห้าม
 (๕)  เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท�าการประมงยังไม่พ้นห้าปีนับถึงวันยื่นค�าขอรับใบอนุญาต
 (๖)  รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก 
ใช้ใบอนุญาตท�าการประมง หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตท�าการประมงโดยผู้มีอ�านาจของรัฐหรือองค์การ
ระหว่างประเทศนั้น
 (๗)  เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท�าการประมงมาแล้วสองครั้งภายในห้าปี

 มาตรา ๔๐   ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ ให้มีอายุ 
สองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

 มาตรา ๔๑   ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖  
น�าใบอนุญาตติดไว้ในเรือประมง หรือมีบัตรทีก่รมประมงออกให้เพื่อใช้แทนใบอนุญาตติดตัวให้สามารถ 
ตรวจสอบได้
 ให้เป็นหน้าทีข่องกรมประมงทีจ่ะออกบัตรส�าหรับใช้แทนใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาต โดยบัตร
ดังกล่าวต้องท�าด้วยวัสดุที่ป้องกันน�้า และมีรายละเอียดของใบอนุญาตตามสมควร

 มาตรา ๔๒ ห ้ามมิให ้ผ ู้ ได ้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๓๖ ดัดแปลงเครื่องมือท�าการประมงให้ผิดไปจากลักษณะของเครื่องมือที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 มาตรา ๔๓   ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ท�าการประมงให้ผิดไป 
จากทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต หรือตามทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนดเป็นคราว ๆ ไป การก�าหนดดังกล่าวต้องให ้
เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
 มาตรา ๔๔

๑๔
   ใบอนุญาตท�าการประมงตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๖ ให้โอนกันได้ 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 (๑)  ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙
 (๒)  กรณีเรือประมงทีจ่ะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระท�าความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประมง ผูข้อรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลกัฐานแสดงว่าเจ้าของเรอื ผูค้วบคมุเรอืหรอืผูไ้ด้รบัใบอนญุาต
ท�าการประมงของเรอืทีใ่ช้ในการกระท�าความผิดไม่มผีลประโยชน์ได้เสยีท้ังทางตรงและทางอ้อม หรอืมีอ�านาจ

ควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป
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 (๓)  เรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกด�าเนินคดี
 (๔)  ผู้ขอรบัโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสทิธิ์ในเรอืท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตท�าการ
ประมงมาแสดง หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
 ในการโอนใบอนุญาต ให้อธิบดีออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมภายในสิบวันนับแต่วัน
ทีไ่ด้รับค�าขอ ใบอนุญาตทีอ่อกให้ใหม่ดังกล่าวให้ก�าหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิม และเมื่อได้ 
ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้  
 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับโอนมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

 มาตรา ๔๕   ในกรณีทีม่ีหลักฐานจากจุดอ้างอิงแสดงให้เห็นว่าปริมาณผลิตผลสูงสุดของ 
สัตว์น�้ามีไม่เพียงพอกับการท�าการประมงอย่างยัง่ยืน ให้รัฐมนตรีประกาศให้งดการออกใบอนุญาต 
ท�าการประมงไว้เป็นการชั่วคราว ส�าหรับใบอนุญาตทีอ่อกไปแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 
กรมประมง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ได้รบัใบอนุญาตท�าการประมง เพื่อพจิารณาลดปรมิาณการจบัสตัว์น�า้ลง 
ตามทีจ่�าเป็น และไม่เป็นเหตุให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงแล้วได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร   
ในกรณีทีห่าข้อยุติไม่ได้ ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจลดปริมาณการจับสัตว์น�้าลงตามทีเ่ห็นสมควร หรือจะก�าหนด
มาตรการอืน่ให้ผู้ท�าการประมงต้องปฏิบัติตามภายในระยะเวลาทีก่�าหนดก็ได้ และในกรณีจ�าเป็นจะเสนอ
คณะกรรมการเพื่อให้ก�าหนดจ�านวนเรือประมงสูงสุดทีจ่ะพึงมี และมาตรการทีจ่ะด�าเนินการกับเรือประมง
ส่วนที่เกินจ�านวนที่พึงมีก็ได้

 มาตรา ๔๖   ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วย 
การเดินเรือในน่านน�้าไทย รับจดทะเบียนเรือ หรือออกใบอนุญาตใช้เรือส�าหรับการประมง ในกรณีดังต่อไปนี้
 (๑)  เรือที่ใช้ท�าการประมงเกินจ�านวนที่คณะกรรมการก�าหนด
 (๒)  เรือทีอ่ยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงทีถู่กใช้ท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทีอ่ธิบดี 
แจ้งให้ทราบ
 (๓)  เรือทีเ่คยจดทะเบียนในต่างประเทศ และมีหลักฐานว่าถูกใช้ท�าการประมงโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย
 ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�า้ไทย
ตรวจสอบข้อมูลการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากรัฐเจ้าของธง ก่อนรับจดทะเบียนเรือ 
หรือออกใบอนุญาตให้ใช้เรือตาม (๓)
 ในระหว่างเวลาทีร่ัฐมนตรีประกาศให้งดการออกใบอนุญาตท�าการประมง หรือเมื่อเรือประมง 
มีจ�านวนสูงหรือเท่ากับจ�านวนเรือประมงสูงสุดที่จะพึงมีที่คณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา ๔๕ และมีกรณี
ตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึง่ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป และให้งดรับค�าขอ 
จดทะเบียนเรือประมงจนกว่าจะได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี ให้รับจดทะเบียน 
เรอืประมงต่อไปได้ ส�าหรบัค�าขอที่ได้รบัไว้แล้วแต่ยังมิได้จดทะเบยีนเรอื ให้คนืค�าขอพร้อมด้วยค่าใช้จ่าย และ

ค่าธรรมเนียมที่ได้รับช�าระไว้ให้แก่ผู้ยื่นค�าขอ
๑๕

 ๑๕
 มาตรา ๔๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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หมวด ๔
การท�าการประมงนอกน่านน�้าไทย

  
 มาตรา ๔๗   บทบญัญติัในหมวดนีม้วีัตถุประสงค์เพือ่ก�าหนดมาตรการในการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการแหล่งทรัพยากรสัตว์น�้าให้สอดคล้องกับพันธกรณรีะหว่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมอื
กับรัฐอื่น ภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชก�าหนดนี้

 มาตรา ๔๘   ผู้ใดจะใช้เรือประมงไทยท�าการประมงในเขตทะเลนอกน่านน�้าไทย ให้ยื่นค�าขอ
รับใบอนุญาตท�าการประมงนอกน่านน�้าไทยจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
 การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกส�าหรับเรือประมงแต่ละล�า และต้องระบุจ�านวน
และประเภทเครือ่งมอืท�าการประมงทีไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ท�าการประมง ถ้าผู้ขออนุญาตประสงค์จะท�า 
การประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง อธิบดีหรือผู้ซึ ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตได้เฉพาะเมื่อผู้ยืน่ค�าขอรับ 
ใบอนุญาตแสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในการท�าการประมงในน่านน�้าของรัฐชายฝั่ง และเมื่อมีหลักฐาน
เป็นทีป่ระจักษ์ว่าผู้ยืน่ค�าขอรับใบอนุญาตอยู่ในสถานะทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการ
ของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๙   ในกรณีทีผู่้ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงนอกน่านน�้าไทยท�าการประมงในเขต 
ของรัฐชายฝั่ง หรือในเขตทีอ่ยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากต้องปฏิบัติตาม 
พระราชก�าหนดนี้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการการอนุรักษ์
และบริหารจัดการการประมงของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

 มาตรา ๕๐   ผู้ได้รบัใบอนุญาตท�าการประมงนอกน่านน�า้ไทยต้องมผีูส้งัเกตการณ์ประจ�าอยู่ใน
เรือประมงตามหลกัเกณฑ์ของรฐัชายฝ่ังหรอืขององค์การระหว่างประเทศท่ีมีเขตอ�านาจเหนอืพื้นท่ีท่ีตนเข้าไป
ท�าการประมงก�าหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก�าหนด
 ผู้สังเกตการณ์ต้องไม่ใช่บุคคลทีม่ีหน้าทีอ่ืน่ใดในเรือประมง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่อธิบดี
ประกาศก�าหนด
 หลักเกณฑ์และวธิกีารฝึกอบรม และการข้ึนทะเบียนผูส้งัเกตการณ์ ให้เป็นไปตามท่ีอธบิดปีระกาศ
ก�าหนด
 มาตรา ๕๑   ผู้สังเกตการณ์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑)  สังเกตการณ์การจับสัตว์น�า้ การคัดสรร การแปรรูป และกิจกรรมอื่นทีเ่กี่ยวกับสัตว์น�้า 
และบันทึกข้อมูลที่พบจากการสังเกตการณ์นั้น
 (๒)  รวบรวมและบันทกึข้อมูลด้านชวีวทิยา และเกบ็ตวัอย่างของสตัว์น�า้ท่ีจบัได้ และข้อมูลอื่นใด
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น
 (๓)  ท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการตาม (๑) และ (๒) และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
เมือ่เรือประมงเทียบท่า หรือเมื่อผู้สังเกตการณ์ขึ้นฝั่ง ตามวิธีการและภายในก�าหนดเวลาทีอ่ธิบดีประกาศ

ก�าหนด
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 มาตรา ๕๒   ห้ามมิให้ผ ู้ได ้รับใบอนุญาตท�าการประมงนอกน่านน� ้าไทยท�าการประมง 

ในเขตน่านน�้าไทย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖

 มาตรา ๕๓   ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับ

กับการท�าการประมงนอกน่านน�้าไทยด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๕๔   ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมงไทย หรือเป็นเจ้าของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

แต่ใช้ผู้ควบคุมเรือหรือคนประจ�าเรือหรือมผีู้โดยสารเป็นผู้มสีัญชาติไทย ได้ใช้หรือยอมให้ใช้เรือประมง 

ของตนท�าการประมงนอกน่านน�า้ไทยจนเป็นเหตุให้มีการละเมิดกฎหมายของรัฐต่างประเทศ และท�าให้ 

ผู้ควบคุมเรือ คนประจ�าเรือ หรือผู้โดยสารซึ่งไปกับเรือประมงต้องตกค้างอยู่ในต่างประเทศ มีหน้าที ่

ต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีรฐัได้จ่ายไปในการน�าบคุคลดงักล่าวกลบัประเทศ ภายในสามสบิวนันบัแต่วนั

ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมง

 ในกรณีทีเ่จ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้กรมประมง 

มอี�านาจยึดเรอืประมงดังกล่าวและน�าออกขายทอดตลาด และเม่ือหกัจ�านวนเงนิท่ีต้องชดใช้พร้อมด้วยดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละเจด็ครึ่งต่อปีคดิต้ังแต่วนัท่ีถงึก�าหนดช�าระจนถึงวนัท่ีได้รบัเงนิจากการขายทอดตลาดเหลอืเงนิ

เท่าใดให้คืนให้แก่เจ้าของ

หมวด ๕
มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

  

 มาตรา ๕๕   บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิด 

ความสมดุลทางธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรสัตว์น�้าและระบบนิเวศไว้อย่างยัง่ยืนตามหลักการป้องกัน 

ล่วงหน้า โดยผู้ท�าการประมงต้องไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้

 มาตรา ๕๖   ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น�า้ในเขตพื ้นทีร่ักษาพันธุ ์สัตว์น� ้าตามทีร่ัฐมนตรีหรือ 

คณะกรรมการประมงประจ�าจงัหวดัโดยอนุมัตริฐัมนตรปีระกาศก�าหนด เว้นแต่เป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์

ในทางวิชาการหรือเพื่อการบ�ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น�า้ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี

มอบหมาย

 การก�าหนดเขตพื้นท่ีรกัษาพนัธุส์ตัว์น�้าตามวรรคหนึ่ง ให้มแีผนท่ีแสดงแนวเขตบรเิวณท่ีก�าหนดนัน้ 

แนบท้ายประกาศด้วย

 มาตรา ๕๗   ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น� ้าหรือน�าสัตว์น� ้าทีม่ีขนาดเล็กกว่าทีร่ัฐมนตรีประกาศ 

ก�าหนดขึ้นเรือประมง

 มาตรา ๕๘   ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการ ดังต่อไปนี้

 (๑)  ปล่อย เท ท้ิง ระบาย หรอืท�าให้วตัถอัุนตรายตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดลงสูท่ี่จบัสตัว์น�้า

 (๒)  กระท�าการใด ๆ อันท�าให้สัตว์น�้าในที่จับสัตว์น�้ามึนเมา

 (๓)  ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท�าให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น�้าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น�้า

 (๔)  ท�าให้ที่จับสัตว์น�้าเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น�้า
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 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท�าตาม (๒) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�า้ซึ ่งกระท�าโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือ 

ผู้ซึ ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว โดยต้องปฏิบ ัติตามเงื ่อนไขทีอ่ธิบดีหรือผู ้ซึ ่งอธิบดีมอบหมายก�าหนด 

หรือการกระท�าอันจ�าเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร
๑๖

 มาตรา ๕๙  ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทท�าให้ทีจ่ับสัตว์น� ้าเกิดมลพิษในลักษณะ 

ทีน่่าจะเป็นอันตรายแก่สัตว์น�า้ ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายทัง้ปวงในการช่วยเหลือหรือป้องกันชีวิตสัตว์น�า้และ 

ท�าให้ที่จับสัตว์น�้าฟื้นฟูกลับสู่สภาพตามธรรมชาติ  ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๖๐   ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าท�าการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในทีจ่ับสัตว์น�้า 

ในกรณีท่ีทางราชการมีความจ�าเป็นต้องใช้วตัถรุะเบดิในท่ีจบัสตัว์น�้า ให้กระท�าได้เม่ือได้รบัอนญุาตเป็นหนงัสอื

จากอธิบดี และได้ด�าเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น�้าเกินสมควรแล้ว

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร

 มาตรา ๖๑   ห้ามมิให้ผู ้ใดมีไว้ในครอบครองเพื ่อการค้าซึ ่งสัตว์น� ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น� ้า 

โดยรู้ว่าเป็นสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ทีไ่ด้มาโดยการกระท�าความผิดตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ 

หรือจากการท�าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ หรือทีไ่ด้มาจากเรือประมง 

ที่ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๙๔ หรือที่มีชื่ออยู่ในประกาศรายชื่อตามมาตรา ๑๑๖

 มาตรา ๖๒   ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงทีจ่ับสัตว์น� ้าทีเ่ป็นสาธารณสมบัติ 

ของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

  มาตรา ๖๓  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ท�านบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ

ทีเ่ป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท�าการประมงอืน่ใด หรือกระท�าการใดในทีจ่ับสัตว์น�้าอันเป็นการกั้นทางเดิน 

ของสัตว์น�้าหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น�้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท�าเพื ่อประโยชน์ในการป้องกันสาธารณภัย 

หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการชลประทาน

 มาตรา ๖๔   ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น� ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น� ้าทีอ่าจก่อให้ 

เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น�า้อืน่ สิ่งแวดล้อมของสัตว์น�า้ ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณ

สมบัติ หรือเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ 

จ�านวนหรือขนาดที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ผู้ใดมีสัตว์น�้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ ตามวรรคหนึ่งไว้ในครอบครอง ต้องส่งมอบสัตว์น�้าหรือ

ผลิตภณัฑ์สัตว์น�้าน้ันให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในเวลาท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด และให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ท�าลายสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้านั้นโดยเร็ว

 ๑๖
 มาตรา ๕๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ความในวรรคหนึง่และวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า 

ของทางราชการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

 มาตรา ๖๕
๑๗

   เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น�้าที่หายาก หรือป้องกันอันตรายมิให ้

เกิดแก่สัตว์น�้าและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศก�าหนดห้ามการน�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน เพาะเลี้ยง 

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น�้าบางชนิดได้

 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น�้าตามวรรคหนึ่ง 

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

 มาตรา ๖๖   ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น�า้ชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น�้าทีห่ายากหรือใกล้สูญพันธุ์

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด หรือน�าสัตว์น�้าดังกล่าวขึ้นเรือประมง เว้นแต่มีความจ�าเป็นเพื่อการช่วยชีวิต

ของสัตว์น�้านั้น

 มาตรา ๖๗
๑๘

   ห้ามมิให้ผ ู้ใดใช้หรือมีไว ้ในครอบครองเพื ่อใช้ซึ ่งเครื ่องมือท�าการประมง 

ดังต่อไปนี้

 (๑)  เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออืน่ทีม่ีลักษณะ 

และวิธีการคล้ายคลึงกัน

 (๒)  เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น�า้สลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง 

ใช้ส�าหรับดักสัตว์น�้า

 (๓)  เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๔)  เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย

 ความในวรรคหนึง่ (๑) และ (๓) มิให้ใช้บังคับแก่การศึกษาวิจัยซึ่งกระท�าโดยทางราชการ 

เพื่อประโยชน์ในการหาขนาดช่องตาอวนทีเ่หมาะสมทีป่ระชาชนพึงใช้ได้และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 

จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว 

 ความในวรรคหนึง่มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท�าการประมงพื้นบ้านหรือประมงน�้าจืดทีไ่ด้รับอนุญาต 

ผ่อนผันให้ใช้เครื่องมือท�าการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีการท�าการประมง พื้นที ่

ท�าการประมง และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด 

 การขออนญุาตผ่อนผนั การอนญุาต ระยะเวลาการผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๖๘   ผู้ใดใช้เครื ่องมืออวนรุนเคยทีใ่ช้ประกอบเรือยนต์ท�าการประมงต้องปฏิบัต ิ

ตามเงื ่อนไขทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดเกี ่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีทีใ่ช้ บริเวณพื้นที ่

หรือระยะเวลาในการท�าการประมง

  ๑๗
 มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑๘
 มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๖๙   ห้ามมใิห้ผู้ใดใช้เครื่องมอือวนล้อมจบัท่ีมีช่องตาอวนเลก็กว่าสองจดุห้าเซนตเิมตร

ท�าการประมงในเวลากลางคืน

 มาตรา ๗๐
๑๙

   ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการประมงในพื้นทีแ่ละในระยะเวลาฤดูสัตว์น�า้มีไข่หรือวางไข่ 

เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอื่นใดที่จ�าเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น�้าตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด เว้นแต่จะใช้

เครื่องมือ วิธีการท�าการประมง และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นบรรดาที่อธิบดีก�าหนด

 อ�านาจตามวรรคหนึง่ อธิบดีจะมอบหมายเป็นหนังสือให้คณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัด 

เป็นผู้ก�าหนดก็ได้

 มาตรา ๗๑   ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัดมีอ�านาจออกประกาศ 

ดังต่อไปนี้

 (๑) เครื่องมือท�าการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ วิธีการท�าการประมง พื้นที่ท�าการประมง 

ขนาดของเรือประมงที่ใช้ประกอบการท�าการประมง และเงื่อนไขอื่นที่ห้ามใช้ท�าการประมงในที่จับสัตว์น�้า

 (๒)  ข้อก�าหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น�้าที่ถูกจับได้โดยบังเอิญ

 (๓)  พื้นที่ที่จะให้ใช้เครื่องมือท�าการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอื่นใด

อันท�าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาท�าการประมง

 ประกาศตามวรรคหนึง่มิให้ใช้บ ังคับแก่การกระท�าเพื ่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�า้ซึ ่งกระท�าโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือ 

ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว และในกรณีทีเ่ป็นการออกประกาศเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นทีใ่ดเป็นการเฉพาะ 

ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก�าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย

 การก�าหนดของคณะกรรมการประมงประจ�าจงัหวดัเม่ือได้รบัอนมุตัจิากรฐัมนตรแีล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเฉพาะในเขตประมงน�้าจืดและเขตทะเลชายฝั่ง

 เพือ่ประโยชน์แห่งมาตรานี ้ ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจออกประกาศเพือ่ก�าหนดเขตพืน้ทีท่ีร่ับผิดชอบ

ของคณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง

 มาตรา ๗๒   ในกรณีทีก่ารออกประกาศตามมาตรา ๗๑ จะต้องด�าเนินการในเขตพื ้นที ่

ทีค่าบเกี ่ยวกันระหว่างพื ้นทีข่องสองจังหวัดขึ ้นไป เนื ่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศ 

ตามธรรมชาติของพื้นทีน่ั้น หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการทรัพยากร

สัตว์น�้า ให้คณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีใช้อ�านาจในการก�าหนด 

แทนคณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบ

 ๑๙
 มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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หมวด ๖
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

  

 มาตรา ๗๓   บทบัญญัติในหมวดนี ้ม ีวัตถุประสงค ์เพื ่อส ่งเสริมการเพาะเลี ้ยงสัตว ์น� ้า 

เพื่อเป็นแหล่งผลผลิตของสัตว์น�้าอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตว์น�า้ให้เกิดความยัง่ยืนโดยค�านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

และการรกัษาความสมดลุในระบบนเิวศ รวมทัง้สร้างความม่ันใจในการบรโิภคสตัว์น�้าท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง

ทั้งในด้านคุณภาพและสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน

 มาตรา ๗๔   เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคณุภาพและคุม้ครองผูบ้รโิภคให้ปลอดภยัในการบรโิภค

สัตว์น�า้ ให้ผู้เพาะเลีย้งสัตว์น�า้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทีค่ณะกรรมการมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศก�าหนด

 ให้เป็นหน้าทีข่องกรมประมงในอันทีจ่ะส่งเสริม พัฒนา และแนะน�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น� ้า 

ให้ถูกต้องตามมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง และมิให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของทรัพยากร

สัตว์น�า้ และออกหนังสือรับรองความชอบด้วยมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ที่ด�าเนินการโดยถูกต้องตามมาตรฐานดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ

 มาตรา ๗๕   ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี ้ยงสัตว์น�า้ 

ตามมาตรา ๗๔ หรือขอให้กรมประมงตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งก�าเนิดของสัตว์น�้าใด 

หรือขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น�้า สัตว์น�า้ หรือปัจจัยการผลิตเป็นการเฉพาะราย ให้ยืน่ค�าขอ 

และช�าระค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองหรือตรวจสอบตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๗๖   เพื ่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการเพาะเลี ้ยงสัตว์น�า้ให้มีคุณภาพป้องกัน 

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออกกฎกระทรวง 

ก�าหนดชนิดหรือลกัษณะของสตัว์น�้า หรอืประเภท รปูแบบ ขนาด หรอืวตัถุประสงค์ของกจิการการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควบคุมได้

 มาตรา ๗๗   ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

ควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

 มาตรา ๗๘   ให้อธิบดีมอี�านาจประกาศก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

 (๑)  ก�าหนดให้ผู้ประกอบกจิการการเพาะเลี้ยงสตัว์น�้าต้องแจ้งการประกอบกจิการการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่ก�าหนด

 (๒)  ก�าหนดแหล่งที่มาของสัตว์น�้าที่ห้ามน�ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

 (๓)  ก�าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น�้าที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

 (๔)  ก�าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้า
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 ๒๐
 มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 (๕)  ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน�า้ทิง้หรือของเสียจากการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น�้า

 (๖)  ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น�า้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้รั่วไหล

ออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

 (๗)  ก�าหนดเรื่องอ่ืนใดท่ีจ�าเป็นในการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรอือันตรายต่อผูบ้รโิภค

หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น

 มาตรา ๗๙   ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการเพาะเลี ้ยงสัตว์น�า้ในทีจั่บสัตว์น�า้ซึ ่งเป็นสาธารณสมบัติ 

ของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๗
การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ

  

 มาตรา ๘๐  บทบัญญัติในหมวดนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างระบบการควบคุม เฝ้าระวัง 

และตรวจสอบการท�าการประมงให้มีประสิทธภิาพ และสร้างระบบการสบืค้นท่ีมีประสทิธภิาพเพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของสตัว์น�า้หรอืผลิตภณัฑ์สัตว์น�า้ได้ตั้งแต่การท�าการประมงไปจนถึงผูบ้รโิภครายสดุท้าย

นอกจากบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๙ แล้ว การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น 

และตรวจสอบการท�าการประมงให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้

ส่วนที่ ๑
การควบคุมและเฝ้าระวัง

  

 มาตรา ๘๑
๒๐

   เจ้าของเรอืท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรอืไทยประเภทการใช้ท�าการประมง

และมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๒)  จัดท�าสมุดบันทึกการท�าการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วันทีเ่ข้าออกท่าเทียบ 

เรือประมง ประเภทของเครื่องมือทีใ่ช้ท�าการประมง พื้นทีใ่นการท�าการประมงและต�าแหน่งเรือในขณะ

จับสัตว์น�า้ จุดจอดเรือ ประเภทและปริมาณของสัตว์น�้าทีจ่ับได้หรือการเททิง้สัตว์น�า้ การขนถ่ายสัตว์น�้า  

การน�าสัตว์น�า้ขึ้นท่าเทียบเรือประมง ซึ่งต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือและต้องส่งรายงาน 

ให้กรมประมงทราบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด
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 (๓)  แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั ้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนด และในกรณีเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น�้า หรือน�าสัตว์น�้า 

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง ต้องส่งมอบส�าเนาสมุดบันทึกการท�าการประมง และเอกสาร

หลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศก�าหนดด้วย

 (๔)  จัดท�าเครื่องหมายประจ�าเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๕)  กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๘๒   ก่อนน�าเรือประมงตามมาตรา ๘๑ ออกจากท่าเทียบเรือประมง เจ้าของเรือ 

หรือผู้ควบคุมเรือต้องน�าเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้ท�าการประมง จ�านวน 

รายชื่อและหนังสือคนประจ�าเรือ หรือหลักฐานการอนุญาตตามมาตรา ๘๓ ของคนประจ�าเรือทีจ่ะออกไป 

พร้อมกบัเรอืประมง และหลกัฐานเกี่ยวกบัการจัดระบบความปลอดภยั สขุอนามยั และสวสัดภิาพในการท�างาน 

ของคนประจ�าเรอืตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ย่ืนต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ ศนูย์ควบคมุการแจ้งเรอืเข้าออก

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 ในกรณีทีเ่จ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่ยืน่เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หรือการจัด

ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท�างานของคนประจ�าเรือไม่เป็นไปตามทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ั่งห้ามมิให้น�าเรือออกจากท่าเทียบเรือประมงหรือสั่งให้น�าเรือประมง

เข้าเทียบท่าได้

 มาตรา ๘๓   คนประจ�าเรือต้องมหีนังสือคนประจ�าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 

ในน่านน�า้ไทย และในกรณีคนประจ�าเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู ่ในราชอาณาจักร 

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง และต้องได้รับใบอนุญาตให้ท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของ 

คนต่างด้าว

 เพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวก ให้อธิบดีมีอ�านาจเช่นเดียวกับเจ้าท่าตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยในการออกหนังสือคนประจ�าเรอื ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิในการอนญุาต 

ให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะท�างานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยคนเข้าเมือง และมีอ�านาจเช่นเดียวกับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว 

ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นท�างานในเรือประมงที่จะออกไปท�าการประมงในทะเล

 การอนุญาตตามวรรคสอง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะรัฐมนตรี

ประกาศก�าหนด และเมือ่ได้ออกหนังสือคนประจ�าเรือหรือได้อนุญาตให้ผู้ใดแล้ว ให้แจ้งให้กรมเจ้าท่า 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกรมการจัดหางานทราบด้วย  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคนประจ�าเรือในการขอหนังสือ 

คนประจ�าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย หรือขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

คนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว

 ให้อธิบดีมีอ�านาจออกหนังสือคนประจ�าเรือ และหลักฐานการอนุญาตให้แก่คนประจ�าเรือ 

ตามแบบท่ีอธบิดปีระกาศก�าหนด ซึ่งคนประจ�าเรือต้องเกบ็รกัษาหลกัฐานนั้นไว้กบัตวัหรอืในสถานท่ีท่ีปลอดภยั 

ในเรือประมงที่ตนประจ�าอยู่
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 การออกหนังสือคนประจ�าเรือและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้ใช้ได้แต่เฉพาะการท�างาน 

ในเรือประมงทีร่ะบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต และในบริเวณท่าเทียบเรือประมง และเฉพาะตามก�าหนด 

เวลาที่ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต

 มาตรา ๘๓/๑
๒๑

  ห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับคนประจ�าเรือของเรือล�าอื่นมาท�างาน

ระหว่างน�าเรือประมงออกไปท�าการประมงในทะเล เว้นแต่มีเหตุอันจ�าเป็นเพื่อความปลอดภัย และได้แจ้ง 

ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากมีการรับคนประจ�าเรือ 

 มาตรา ๘๔   ผู้ใดประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมงต้องจดทะเบียน 

เป็นท่าเทียบเรือประมงต่อกรมประมง เว้นแต่ท่าเทียบเรือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจการแพปลาอยู่แล้ว

 มาตรา ๘๕  เจ้าของท่าเทยีบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือผู ้ประกอบกิจการแพปลา 

ต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกล�าทีเ่ข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น�า้ หรือน�าสัตว์น� ้าหรือ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ขึ้นท่าเทียบเรือประมง และต้องเก็บบันทึกไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ 

ได้ตามรายการ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 ให้เจ้าของท่าเทียบเรอืประมงหรอืผูป้ระกอบกจิการแพปลา ด�าเนนิการรวบรวมและจดัส่งรายงาน

การเข้าออกเรือตามมาตรา ๘๑ ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๘๕/๑
๒๒

  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น�า้ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็น 

เรือขนถ่ายสัตว์น�้า

 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้าด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๘๖
๒๓

   ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗ ห้ามมิให้เรือประมงทีท่�าการประมงพาณิชย์ขนถ่าย 

สตัว์น�้าออกจากเรือประมง ยกเวน้การขนถา่ยไปยังเรอืที่ไดจ้ดทะเบียนเปน็เรอืขนถา่ยสัตวน์�้า หรอืน�าสตัว์น�้า 

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าขึ้นท่า ณ สถานที่อื่นใดนอกจากท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือสถานที่ที่เป็น

กิจการแพปลาตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 ประกาศของอธิบดีตามวรรคหนึ่งอาจก�าหนดขนาดของเรือประมงทีส่ามารถขนถ่ายสัตว์น�้า 

หรือน�าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าขึ้นท่าเทียบเรือประมงแห่งใดด้วยก็ได้

 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตามวรรคหนึ่ง จัดท�าหนังสือก�ากับ 

การซื้อขายสัตว์น�้าตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศก�าหนด และส่งส�าเนาให้กรมประมงตามระยะเวลา

และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 ๒๑
 มาตรา ๘๓/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒๒
 มาตรา ๘๕/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒๓
 มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๘๗
๒๔

   ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น� ้าในทะเล เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือทีไ่ด้ 

จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้า โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทีท่�าการประมงต้องได้รับอนุญาต 

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอืน่ท�านองเดียวกันจากพนักงานเจ้าหน้าทีก่่อนด�าเนินการขนถ่ายสัตว์น�้า 

และต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น�า้ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น�า้ต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่หลังการด�าเนินการขนถ่ายสัตว์น�้า

 หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น�า้ 

ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธบิดมีอี�านาจประกาศ

ก�าหนดห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น�้า โดยจะก�าหนดตามประเภทหรือขนาดของเรือ พื้นที่ หรือระยะเวลา 

ที่ห้ามท�าการขนถ่ายสัตว์น�้าก็ได้

 มาตรา ๘๘
๒๕

   เจ้าของเรอืขนถ่ายสัตว์น�้าท่ีมขีนาดตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดต้องด�าเนนิการ 

ดังต่อไปนี้

 (๑)  ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๒)  จัดท�าหนังสือก�ากับการขนถ่ายสัตว์น�้าซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ และรายงาน

ให้กรมประมงทราบตามระยะเวลาและโดยวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๓)  แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรอืประมงทุกครั้ง ณ ศนูย์ควบคมุการแจ้งเรอืเข้าออกตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๔)  ต้องได้รับอนุมัติแผนการขนถ่ายสัตว์น�้าจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนออกไปท�าการขนถ่าย 

สัตว์น�้า และต้องรายงานการขนถ่ายสตัว์น�้าซึ่งรบัรองความถกูต้องโดยผูค้วบคมุเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้ต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่หลังการด�าเนินการขนถ่ายสัตว์น�้า ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๕)  การขนถ่ายสัตว์น�า้นอกน่านน�้าไทย ต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจ�าอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น�า้ 

ตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั ่งหรือขององค์การระหว่างประเทศทีม่ ีเขตอ�านาจเหนือพื ้นทีท่ ีต่นเข้าไป 

ท�าการขนถ่ายสัตว์น�้าก�าหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก�าหนด 

 (๖)  กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 (๗)  จัดท�าเคร่ืองหมายประจ�าเรือขนถ่ายสตัว์น�้าตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีอธบิดปีระกาศก�าหนด

 ๒๔
 มาตรา ๘๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒๕
 มาตรา ๘๘  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

  



259พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 มาตรา ๘๙
๒๖

   เรือที่ ได ้จดทะเบ ียนเป ็นเรือขนถ ่ายสัตว ์น� า้  นอกจากต ้องปฏิบัติตาม 

พระราชก�าหนดนี้แล้วในกรณีทีเ่ป็นการขนถ่ายสัตว์น�้าในทะเลทีอ่ยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งใดต้องปฏิบัติตาม 

กฎหมาย กฎ หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น และในกรณีทีเ่ป็นการขนถ่ายสัตว์น�้าในทะเลหลวงต้องปฏิบัติ

ตามกฎ หรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 มาตรา ๘๙/๑
๒๗

  เพือ่ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวัง 

การท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจออกกฎกระทรวงเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท�าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าปฏิบัติได้

 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานการติดตั้ง การรับส่งและการจัดเก็บข้อมูล และการรักษา

ความมัน่คงของระบบติดตามเรือประมง ให้อธิบดีมีอ�านาจออกประกาศเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติได้

ส่วนที่ ๒
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

  

 มาตรา ๙๐   เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น�า้ที่ได้จากการประมง ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีหน้าทีร่วบรวมและจัดท�าหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 (๑)  เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องจัดท�าสมุดบันทึกการท�าการประมง และส่งรายงาน 

ให้กรมประมงตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒)

 (๒)
๒๘

 เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น�้าต้องจัดท�าหนังสือก�ากับการขนถ่ายสัตว์น�้า 

และส่งรายงานให้กรมประมงตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๘๘ (๒)

 (๓)  เจ้าของท่าเทยีบเรือประมงหรือผู ้ประกอบกิจการแพปลา ต้องจัดท�าหนังสือก�ากับ 

การซือ้ขายสัตว์น�้าให้แก่ผู้ซื้อ ตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศก�าหนด และต้องส่งส�าเนาให้กรมประมง 

ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๘๖ วรรคสาม

 (๔)  ผู้ซื้อสัตว์น�้าจากท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตาม (๓) ต้องกรอกข้อมูล

ในหนังสือก�ากับการซื้อขายสัตว์น�้าตาม (๓) เมื่อขายหรือส่งมอบสัตว์น�้านั้นให้บุคคลอื่น

 (๕)  ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์สัตว์น�้าหรอืแปรรปูสตัว์น�า้ ต้องจดัท�าหลกัฐานเพื่อการสบืค้น ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 ๒๖
 มาตรา ๘๙  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒๗
 มาตรา ๘๙/๑  เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒๘
 มาตรา ๙๐ (๒)  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 (๖)  ผู้น�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น�้า 

หรือเอกสารอืน่ใดที่แสดงว่าสัตว์น�้าหรือผลติภัณฑ์สัตว์น�้านัน้ได้มาจากการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๙๒

 มาตรา ๙๑   เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งทีม่าของสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าทีไ่ด ้

จากการเพาะเลี ้ยงสัตว์น�า้ อธิบดีมีอ�านาจก�าหนดให้ผู ้ประกอบกิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้าควบคุม 

ตามมาตรา ๗๖ ต้องจัดท�าหนังสือก�ากับการซื้อขายสัตว์น�้าให้แก่ผู้ซื้อตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศ

ก�าหนด

 เมือ่ผู้ซื้อสัตว์น�า้ตามวรรคหนึง่ขายหรือส่งมอบสัตว์น�้านั้นให้บุคคลอื่น ให้กรอกข้อมูลในแบบ

รายการตามวรรคหนึ่ง ระบุผู้ซื้อหรือผู้รับมอบสัตว์น�้านั้นทุกทอดไป

 มาตรา ๙๒   ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู ้ใดน�าเข้าสัตว์น� ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น� ้า 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 ผ ู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือน�าผ่านสัตว์น� ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ ต ้องแสดงใบรับรอง 

การจับสัตว์น�า้ หรือเอกสารอืน่ใดทีแ่สดงว่าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้านั้นได้มาจากการท�าการประมง 

โดยชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน

 ในการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น�้า หรือเอกสาร 

อื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้านั้นได้มาจากการท�าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย

 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 ความในวรรคหนึง่ไม่ใช้บังคับกับการน�าสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ทีเ่รือประมงไทยจับได ้

จากการท�าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนั ้นมิให้ถือว่า 

เป็นการน�าเข้า

 มาตรา ๙๓   ผู้ส่งออกสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น� ้าผู ้ใดประสงค์จะขอใบรับรองการจับ 

สตัว์น� ้า หรือใบรับรองการผลิตผลติภัณฑ์สตัว์น�า้หรือการแปรรูปสัตว์น� ้า ให้ยืน่ค�าขอต่อกรมประมง 

ตามแบบวิธีการ และช�าระค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด
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ส่วนที่ ๓
มาตรการในการตรวจสอบ

  

 มาตรา ๙๔   ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเรือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทยทีม่ีการท�าการประมงโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร

 ให้อธิบดีมีอ�านาจประกาศรายชื ่อเรือประมงทีม่ใิช ่เรือประมงไทยทีม่ีการท�าการประมง 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ทราบทัว่กัน โดยให้พิจารณาจากบัญชีรายชื ่อเรือประมงทีท่�าการประมง 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ประกาศโดยรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

 มาตรา ๙๕
๒๙

   เรือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทยทีป่ระสงค์จะน�าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้

เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีร่ัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนด แต่รัฐมนตรีจะประกาศก�าหนดให้แจ้งล่วงหน้าเกินเก้าสิบหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทาง

ถึงท่าเทียบเรือไม่ได้ โดยเรือประมงดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูล และเข้าเทียบท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู ้ควบคุมเรือทราบภายใน 

ระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่ายีส่ิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาทีไ่ด้รับแจ้งหรือก่อนเวลา 

ที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า

 เรือประมงทีไ่ด้แจ้งตามวรรคหนึง่แล้วแต่มิได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามวรรคสอง 

ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้

 ในกรณีทีเ่รือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าวได้ท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับ 

การท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าทีอ่าจปฏิเสธการเข้าเทียบท่า หรือจะอนุญาต

ให้เข้าเทียบท่าได้ เฉพาะในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพื ่อความปลอดภัยของคนประจ�าเรือ 

หรือตัวเรือประมง หรือเพื ่อการตรวจสอบเรือและการด�าเนินการอื ่นใดเพื่อป้องกันและปราบปราม 

การท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการปฏิเสธการเข้าเทียบท่า 

 ความในวรรคหนึง่ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ ให้ใช้บังคับแก่เรือประมงทีม่ิได้น�าสัตว์น�้า 

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๙๖
๓๐

   เมือ่เรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา ๙๕ และเทียบท่าแล้ว 

ให้ย่ืนค�าขออนุญาตน�าเข้าสัตว์น�้าหรอืผลิตภณัฑ์สัตว์น�้า และเม่ือได้รบัอนญุาตแล้วจงึน�าสตัว์น�้าหรอืผลติภณัฑ์ 

สัตว์น�้าขึ้นจากเรอืประมงได้ ใบอนุญาตดังกล่าวให้ถอืว่าเป็นใบอนญุาตท่ีออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด

สัตว์และกฎหมายอื่นใดที่ก�าหนดให้การน�าเข้าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าต้องได้รับอนุญาต

 ๒๙
 มาตรา ๙๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๓๐
 มาตรา ๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้น�าเข้าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่

เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์ได้ว่า

 (๑)  เรอืประมงน้ันมีใบอนุญาตให้ท�าการประมงหรอืกจิกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัการประมงซึ่งออกโดย

รัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง

 (๒)  มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 (๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือท�าหนังสือรับรองว่ารัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลาอันสมควรว่า

สัตว์น�้าที่จับได้นั้นเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ

 ในกรณีทีเ่จ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอ�านาจสั่งให้เรือ

ประมงน้ันออกจากราชอาณาจักรได้ภายในเวลาท่ีก�าหนด และแจ้งให้รฐัเจ้าของธง หรอืประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือทราบ ในกรณีท่ีเรอืประมงนั้นไม่ออกนอกราชอาณาจกัรภายในเวลาท่ีก�าหนด 

หรอืมีหลักฐานชดัแจ้งว่าเรอืน้ันได้ท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืกรณีเป็นเรอืไร้สญัชาต ิให้อธบิดี

มีอ�านาจสัง่ให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือประมงนั้นออกขายทอดตลาดหรือท�าลายได้ เงินทีไ่ด้จาก 

การขายทอดตลาดเม่ือได้หกัค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอ่ืนแล้ว ให้กรมประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรอื

หรือผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ในกรณีทีเ่จ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจน์ได ้

ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันทีข่ายทอดตลาด เงินทีไ่ด้จากการขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

เว้นแต่ศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

 ในกรณทีีพ่นกังานเจ้าหน้าทีไ่ม่อนญุาตให้น�าเข้าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าและสัง่ให้เรือนั้น 

ออกจากราชอาณาจักร ถ้าเรือนั ้นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาทีก่�าหนด หรือในกรณีที่อธิบดี 

สัง่ท�าลายสัตว์น�้าหรอืผลิตภณัฑ์สัตว์น�้าตามวรรคสามหรอืน�าไปด�าเนนิการเพื่อจ่ายแจกตามวรรคห้า มิให้ถอืว่า 

ได้มีการน�าหรือเคยน�าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้น�าสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ออกขายทอดตลาดด้วย โดยให้

อธิบดีมีอ�านาจสั่งให้ท�าลายสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ดังกล่าวหรือน�าไปด�าเนินการเพื่อจ่ายแจกให้แก่ 

ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา

 เรอืประมงท่ีไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้ แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานชัดแจ้งว่าได้ท�าการประมง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะอนญุาตให้รบับรกิารเตมิเชื้อเพลงิ และเสบียง 

หรือซ่อมบ�ารุง ตามความจ�าเป็นก็ได้

 มาตรา ๙๗   รัฐมนตรีจะประกาศก�าหนดให้เรือประมงทีท่ �าการประมงพื ้นบ้านซึ ่งรัฐ 

เจ้าของธงทีม่ีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ทัง้หมด

หรอืบางส่วนกไ็ด้  ในการนี้ รฐัมนตรมีีอ�านาจก�าหนดแนวปฏบิตัใิห้เรอืดงักล่าวต้องปฏบิตัเิพือ่เป็นการป้องกนั 

มิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยก็ได้
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หมวด ๘
สุขอนามัยของสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

  

 มาตรา ๙๘   ให้เป็นหน้าทีข่องกรมประมงในการจัดท�ามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ 

การดูแลรักษาสัตว์น�้า การแปรรูปสัตว์น�้า การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกจิการการประมงน�าไปใช้ปฏบิตัใินกจิการของตนให้ได้สตัว์น�้าและผลติภณัฑ์สตัว์น�า้

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 การก�าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู ้ประกอบกิจการการประมงด�าเนินการให้ได้

มาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ ่งอธิบดีมอบหมายออกหนังสือรับรองการได้มาตรฐานให้แก ่

ผู้ซึ่งด�าเนินการได้มาตรฐานดังกล่าวได้ตามที่ร้องขอ

 การร้องขอหนังสือรับรองตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด โดยจะก�าหนด 

ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับรองด้วยก็ได้

 มาตรา ๙๙   เพื่อประโยชน์ในการปฏบัิตติามพนัธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยู่ รฐัมนตรจีะประกาศ

ก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการประมงทุกประเภทหรือบางประเภท หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ทัง้หมด 

หรือบางชนิด ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตามมาตรา ๙๘ ก็ได้

 ในกรณีทีผู่ ้ประกอบกิจการการประมงหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าทีม่ีประกาศตามวรรคหนึ่ง 

ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการการประมงหรือ 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหยุดด�าเนินการเป็นเวลาตามที่ก�าหนด ตามที่เห็นสมควรได้

 มาตรา ๑๐๐   ในกรณีที่ปรากฏว่าในที่จับสัตว์น�้าแห่งใดเกิดสภาวะมลพิษ หรือมีการปนเปื้อน

ของสารพิษหรือสิ่งอืน่ใดทีอ่าจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น�้าเกินมาตรฐานทีอ่ธิบดีประกาศก�าหนด 

ให้อธิบดีมีอ�านาจประกาศห้ามท�าการประมงในที่จับสัตว์น�้าแห่งนั้นภายในเวลาที่ก�าหนดได้
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หมวด ๙
พนักงานเจ้าหน้าที่

  
 มาตรา ๑๐๑  บทบัญญัติในหมวดนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจเพียงพอ 
ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชก�าหนดนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าทีใ่นการตรวจสอบ ควบคุม 
และเฝ้าระวงัได้อย่างมีประสทิธภิาพ และเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการจดัเกบ็ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องกบักจิการการประมง
มีความครบถ้วนและถูกต้อง

 มาตรา ๑๐๒   ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชก�าหนดนี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจ 
ดังต่อไปนี้
 (๑)  มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ�านาจในการจัดการหรือพนักงาน 
ของผู้รับอนุญาตทีเ่กี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด�าเนินการตามพระราชก�าหนดนี้
 (๒)  เข้าไปในสถานท่ีประกอบกจิการหรอืสถานท่ีท่ีเกี่ยวกบัการประกอบกจิการของผูร้บัอนญุาต 
หรือสถานทีท่ีเ่กี่ยวกับการน�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน จ�าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ 
ในระหว่างเวลาท�าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก�าหนดนี้
 (๓)  เข้าไปในสถานท่ีประกอบกจิการหรอืสถานท่ีท่ีเกีย่วกบัการประกอบกจิการทีต้่องมกีารควบคมุ
ตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาท�าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก�าหนดนี้
 (๔)  ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท�าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น�า้ หรือสั่งให ้
ผู้ควบคุมเรือประมงน�าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในทีจ่ับสัตว์น� ้าใด 
เพื ่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก�าหนดนี ้ ท ัง้นี้  เม ือ่ม ีเหตุอันควรสงสัยว ่า 
มีการกระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้
 (๕) ค้นตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์
ตกหรือในระหว่างเวลาท�าการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้
 (๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด�าเนินคดี
 (๗) เก็บตัวอย ่างส ัตว ์น �า้หรือผล ิตภัณฑ์สัตว ์น� า้  หรือวัตถุใด ๆ เพื่อน�าไปตรวจสอบ 
หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก�าหนดนี้
 (๘) ย ึดหรืออาย ัดสัตว ์น �า้หรือผล ิตภัณฑ์สัตว ์น� ้าท ีม่ ีเหตุอันควรสงสัยว ่าเป ็นสัตว ์น� ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕
 (๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยา เคมีภัณฑ์ 
หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๗๘ (๔)
 ในกรณีที่สัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม (๘) หรือ (๙) มีสภาพทีอ่าจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ หรือต่อสัตว์น�้าอื่น 
หรือสิง่แวดล้อมของสัตว์น�้า หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอ�านาจสั่งท�าลาย 

หรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
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 เมือ่ได้เข้าไปและท�าการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) หรือค้นตาม (๕) แล้ว ถ้ายังด�าเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จจะกระท�าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท�าการของสถานที่นั้นก็ได้

 ให้อธิบดีมอี�านาจวางระเบยีบในการปฏิบัติการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ

 ในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือ 

ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร

 มาตรา ๑๐๓   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจสั่งให้ผูซ้ึ่งตดิตัง้เครื่องมอืท�าการประมง สิง่ปลกูสร้าง 

หรอืส่ิงใด ๆ  ลงในท่ีจับสัตว์น�้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต หรอืได้รบัอนญุาตแต่ไม่ปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามท่ีได้รบัอนญุาต 

หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขทีก่�าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตรื้อถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่ก�าหนดได้

 หากผูไ้ด้รบัค�าส่ังไม่ปฏบัิตติามภายในเวลาที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมอี�านาจ

ด�าเนินการรื้อถอนหรือท�าลายเครื่องมือท�าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ นั้นเสียได้ โดยให้ผู้ได้รับ 

ค�าสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการนั้น

 ในกรณีทีไ่ม่ปรากฏตัวบุคคลซึ่งติดตั้งเครื่องมือท�าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ ลงใน 

ท่ีจบัสัตว์น�้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจรื้อถอนได้ เม่ือรื้อถอนแล้วให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

เก็บรักษาเครื่องมือ หรือวัสดุที่รื้อถอนไว้เป็นเวลาสามสิบวัน ถ้าเจ้าของไม่มาแสดงตนเพื่อขอคืนให้เครื่องมือ

หรือวัสดุดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจท�าลาย ขาย หรือด�าเนินการอื่นได้

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก�าหนด
๓๑

 มาตรา ๑๐๔   ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณ ี

หรือความตกลงทีป่ระเทศไทยมีอยู่กบัองค์การระหว่างประเทศในทุกระดบั เมื่อได้รบัการร้องขอจากเจ้าหน้าท่ี

ของประเทศทีม่ีอ�านาจ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอ�านาจควบคุมดูแลการท�าการประมงในเขตนั้น 

ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีอ�านาจและได้รับการคุ ้มครองในการขึ้นไปบนเรือไร้สัญชาติ หรือเรือประมง 

ท่ีพบว่าก�าลังท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาท่ีท�าการประมงอยู่นอกน่านน�้าไทยเพื่อตรวจสอบ 

และด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ได้

 การขึ้นไปบนเรอืประมงเพื่อตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 

ทีรั่ฐมนตรีก�าหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ค�านึงถึงหลักเกณฑ์ทีย่ดึถือเป็นแนวปฏิบัติของนานาประเทศ 

และเป็นทีย่อมรับขององค์การสหประชาชาติ และให้น�าความในมาตรา ๑๐๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

โดยให้แจ้งให้รัฐเจ้าของธงหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทราบ

 ๓๑
 มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๐๕   ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื ่อได้ว ่าผู ้ใดกระท�าความผิดหรือเกี ่ยวข้องกับ 

การกระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

 (๑) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐาน 

ท่ีเกี่ยวข้องกบัการฝ่าฝืนทีต้่องสงสยัไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมาย

 (๒) ส ัง่ย ึดเครื ่องมือท�าการประมง สัตว ์น� า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว ์น� า้ท ีม่ีไว ้หรือได ้มาจาก 

การท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั ่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและ 

มีค�าสั่งตามหมวด ๑๐ หรือหมวด ๑๑

 ในการยึดสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าตาม (๒) พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะสั่งให้เจ้าของเรือหรือ 

ผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาสัตว์น� ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น� ้าไว้ในเรือหรือในที่อืน่ใดเพือ่รักษาสัตว์น� ้า 

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ท่ีเกดิขึ้น แต่เจ้าของเรอืหรอืผูค้วบคุมเรือมีสทิธร้ิองขอให้พนกังานเจ้าหน้าที่น�าสตัว์น�้าหรอืผลติภณัฑ์สตัว์น�้านัน้ 

ออกขายทอดตลาดได้ ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่�าเนินการขายทอดตลาดโดยเจ้าของเรือหรือ 

ผู้ควบคุมเรือจะซื้อหรือรับโอนสัตว์น� ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น� ้านั้นไม่ได้ และผู้ซื ้อต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไข 

ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก�าหนด เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้จากการ

ขายทอดตลาดภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดแล้วไว้แทนสัตว์น�้าหรือผลิตภณัฑ์สัตว์น�้าที่ยดึไว้
๓๒

 มาตรา ๑๐๖   ให้อธบิดมีีอ�านาจแต่งตั้งสมาชกิขององค์กรชมุชนประมงท้องถิ่นท่ีได้ขึ้นทะเบยีน

ตามมาตรา ๒๕ (๒) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก�าหนดนี้

 ให้ผู้ได้รับแต่งตั ้งตามวรรคหนึง่มีหน้าทีใ่นการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการตาม 

พระราชก�าหนดนี้ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือก�าหนด

 หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการแต่งตัง้ การปฏิบัติหน้าที ่ และบัตรประจ�าตัวของบุคคล 

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 ในการปฏิบัติหน้าที ่ บ ุคคลซึ ่งได้รับการแต่งตั ้งตามวรรคหนึ ่งต ้องแสดงบัตรประจ�าตัว 

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

 มาตรา ๑๐๗   ให้เป็นหน้าทีข่องอธิบดีต้องจัดให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ามารถปฏิบัติการตาม 

พระราชก�าหนดน้ีได้ตลอดเวลา แต่ในกรณีมีผู้ขอรบับรกิารนอกเวลาราชการหรอืนอกสถานท่ีท�าการ ผูข้อรบั

บริการต้องช�าระค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษตามอัตราที่อธิบดีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๐๘  ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชก�าหนดนี ้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ้องแสดง 

บัตรประจ�าตัวต่อผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 ๓๒
 มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง  เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๐๙   ในการปฏิบัติการตามพระราชก�าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็น

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๑๐
มาตรการทางปกครอง

  

 มาตรา ๑๑๐ บทบัญญัตใินหมวดน้ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อก�าหนดมาตรการทางปกครองท่ีเพยีงพอ 

เพ่ือให้การปฏบัิติตามพระราชก�าหนดน้ีเป็นไปอย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ ควบคูก่บัการใช้โทษทางอาญา

ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในหมวด ๑๑ และเพื่อก�าหนดการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทีถ่ือเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายอย่างร้ายแรงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 มาตรา ๑๑๑   ผู้รบัอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชก�าหนดนี้ กฎกระทรวง ประกาศ 

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชก�าหนดนี้ หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต 

ให้ผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตมีก�าหนด

ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน

 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๙ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์

หรอืเงือ่นไขตามวรรคหน่ึงซ�้า ให้ผู้มีอ�านาจออกใบอนญุาตหรอืหนงัสอือนญุาตมอี�านาจสัง่เพกิถอนใบอนญุาต

หรือการอนุญาตได้

 มาตรา ๑๑๒
๓๓

  เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู ้ประกอบกิจการแพปลา หรือเจ้าของเรือ 

ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชก�าหนดนี้ กฎกระทรวง ประกาศ 

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชก�าหนดนี้ ให้อธิบดีมีอ�านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้

 มาตรา ๑๑๒/๑
๓๔

  ให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ประกอบด้วย อธิบดีกรมประมง 

เป็นประธานกรรมการ ผู ้แทนกรมการจัดหางาน ผู ้แทนกรมเจ้าท่า ผู ้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

 ให้ผู้แทนกรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการมีอ �านาจพิจารณาและก�าหนดมาตรการทางปกครองตามมาตรา ๑๑  

มาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑๓

 ๓๓
 มาตรา ๑๑๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๓๔
 มาตรา ๑๑๒/๑  เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๑๒/๒
๓๕

  การประชุมคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

 การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชมุ ให้ถอืเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสยีงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๑๓
๓๖

  ผู้ใดท�าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการมาตรการ

ทางปกครองมีอ�านาจสั่ง ดังต่อไปนี้

 (๑)  ยึดสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมงนั้นหรือเครื่องมือท�าการประมง

 (๒)  ห้ามท�าการประมงจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

 (๓)  ส่ังพกัใช้ใบอนุญาตมีก�าหนดครั้งละไม่เกนิเก้าสบิวนั โดยจะสั่งห้ามมิให้ใช้เรอืประมงนั้นจนกว่า

จะสิ้นสุดระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตด้วยก็ได้

 (๔)  เพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้นเป็นเรือที่ใช้ท�าการประมงโดยไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย

 (๕)  กักเรือประมง 

 การสั่งยึดเครื่องมือท�าการประมงตาม (๑) หรือกักเรือประมงตาม (๕) เจ้าของเรือจะวางประกัน

แทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนดก็ได้ แต่ถ้ามีการน�าเครื่องมือท�าการประมงหรือ 

เรือประมงนัน้ไปใช้ท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก ให้เงินประกันนั ้นตกเป็นของแผ่นดิน 

และจะขอวางเงินประกันแทนอีกไม่ได้

 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การสั่งยึดสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ 

ตาม (๑) ด้วยโดยอนุโลม

 การสัง่ตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองค�านึงถึงสภาพความร้ายแรง 

แห่งความผิด การกระท�าผิดซ�้า และการป้องกันมิให้ผู้กระท�าผิดกระท�าความผิดซ�้าอีก

 มาตรา ๑๑๔  การกระท�าดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเป็นการท�าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๓

 (๑)  ใช้เรือไร้สัญชาติท�าการประมงตามมาตรา ๑๐

 (๒)
๓๗

 ท�าการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตท�าการประมงหรอืไม่มใีบอนญุาตใช้เครื่องมือท�าการประมง

ตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๘

 (๓)  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑

 ๓๕
 มาตรา ๑๑๒/๒  เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๓๖
 มาตรา ๑๑๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๓๗
 มาตรา ๑๑๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 (๔) จัดท�าบันทึกการท�าการประมงหรือรายงานการท�าการประมงโดยใช้เอกสารอนัเป็นเทจ็ 

หรือท�าลายเอกสารหรือหลักฐานในการกระท�าความผิด

 (๕)  ท�าการประมงเกินปริมาณหรือเงื่อนไขทีก่�าหนดตามมาตรา ๓๖ ท�าการประมงในบริเวณ 

ที่ห้ามท�าการประมงตามมาตรา ๕๖ หรือท�าการประมงในห้วงเวลาที่ห้ามท�าการประมงตามมาตรา ๗๐

 (๖)
๓๘ 

ดัดแปลงเครื่องมอืท�าการประมงตามมาตรา ๔๒ ท�าการประมงผิดไปจากทีร่ะบุไว้ 

ในใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ หรอืใช้เครื่องมือท�าการประมงท่ีต้องห้ามตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙  

หรือมาตรา ๗๑ (๑)

 (๗) ท�าการประมงโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่รัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศก�าหนดไว ้

ตามมาตรา ๔๙

 (๘)  จับสัตว์น�้าหรือน�าสัตว์น�้าที่มีขนาดเล็กกว่าที่ก�าหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๕๗

 (๙)  จับสัตว์น�้าหรือน�าสัตว์น�้าตามที่ก�าหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๖๖

 (๑๐) ขนถ่ายสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามทีก่�าหนดไว้ตามมาตรา ๘๗  

มาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙

 (๑๑) ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนเครื่องหมายประจ�าเรือประมงหรือทะเบียนเรือประมง

 (๑๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีห่รือผู้สังเกตการณ์ ปิดบัง ซ่อนเร้น  

หรือท�าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่

 (๑๓) มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือจัดหาสิ่งจ�าเป็นให้แก่เรือประมงทีท่�าการประมงโดยไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย

 (๑๔) กระท�าการอันเป็นความผิดในเรื ่องอืน่ใดทีไ่ม่ใช่เป็นการกระท�าตาม (๑) ถึง (๑๓)  

เกินสามครั้งภายในหนึ่งปี ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

 มาตรา ๑๑๕
๓๙

  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาต 

หรือ เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๑ หรือการเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๑๑๒ มีสิทธิอุทธรณ์ 

ต่อบุคคล ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

 (๑)  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกค�าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี

 (๒)  ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ออกค�าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี

 ให้อธบิดีหรอืรฐัมนตรวีนิิจฉัยอทุธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัท่ีได้รบั

อุทธรณ์

 การอทุธรณ์ค�าส่ังตามวรรคหนึง่ ไม่เป็นการทุเลาการบังคบัตามค�าสั่งนั้น เว้นแต่อธบิดหีรอืรฐัมนตร ี

แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

 ค�าวินิจฉัยของอธิบดีหรือรัฐมนตรี ให้เป็นที่สุด

 ๓๘
 มาตรา ๑๑๔ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๓๙
 มาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๑๕/๑
๔๐

  ในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชก�าหนดนี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรอืระเบียบ

ทีอ่อกตามความในพระราชก�าหนดนี ้ ให้สันนิษฐานว่าผู้มีหน้าทีไ่ด้กระท�าการหรือปฏิบัติหน้าทีโ่ดยสุจริต  

และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นทีเ่กี ่ยวข้องจากรัฐ 

ในกรณีที่ถูกด�าเนินคดี ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๑๖   เรือประมงใดถูกใช้ท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้รัฐมนตรี 

ประกาศรายชือ่เรือนั้นให้ทราบทัว่กัน และจะสั่งให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเพิกถอน

ทะเบียนเรือส�าหรับใช้ในการประมงด้วยก็ได้ และเมื่อรัฐมนตรีประกาศรายชื่อเรือประมงนั้น หรือมีการออก

ค�าส่ังเพกิถอนทะเบยีนเรอืแล้ว ห้ามมิให้ผูใ้ดใช้เรอืนัน้ท�าการประมงอกีเป็นระยะเวลาตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศ

ก�าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มีประกาศรายชื่อดังกล่าว และในระหว่างเวลาดังกล่าว ห้ามไม่ให้

เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือกิจการแพปลายนิยอมให้เรือประมงดังกล่าวน�าสัตว์น�้าขึน้เทยีบท่าเทยีบเรือ

ประมงหรือแพปลาของตน

 มาตรา ๑๑๗   ประกาศรายชื ่อเรือประมงตามมาตรา ๑๑๖ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

 (๑)  ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม

 (๒)  ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ

 (๓)  เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลประโยชน์ของเรือดังกล่าว

 (๔)  เลขทะเบียนหรือหมายเลขประจ�าเรือทีอ่อกโดยองค์การระหว่างประเทศ และทีอ่อกโดย 

กรมเจ้าท่า

 (๕)  รูปถ่ายของเรือ

 (๖)  วันที่ขึ้นบัญชีรายชื่อ

 (๗)  ระบุการกระท�าความผิดที่เป็นเหตุให้ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมง

 (๘)  ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือส�าหรับใช้ท�าการประมง

 มาตรา ๑๑๘
๔๑

  ให้กรมประมงแจ้งบัญชีรายชื่อเรือประมงที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๑๖ 

ที่มิใช่เรือไทย ให้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศทราบ

 มาตรา ๑๑๙   รัฐมนตรีอาจถอนชือ่เรือประมงออกจากบัญชีรายชือ่เรือประมงทีท่�าการประมง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อ

 (๑)  เจ้าของเรือได้แสดงหลักฐานว่าเรือประมงนั้นมิได้มีความเกี่ยวพันกับการท�าการประมง 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 (๒)  เรือประมงนั้นอับปางหรือถูกท�าลาย

 ๔๐
 มาตรา ๑๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 ๔๑
 มาตรา ๑๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 (๓)  เมือ่พ้นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่เรือประมงถูกประกาศขึน้บัญชีรายชือ่ และไม่ได้ 

รับรายงานว่าเรือประมงนั้นเกี่ยวข้องกับการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก

 (๔)  เจ้าของเรอืน้ันได้แสดงหลักฐานว่าได้ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขให้เรอืนั้นสามารถท�าการประมง

ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือขจัดส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนแล้ว

 (๕)  เจ้าของเรือนัน้ได้แสดงพยานหลักฐานให้เป็นที่พอใจได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือเกี่ยวข้อง

กับการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และได้มีมาตรการในการป้องกันตามสมควรแล้ว

 มาตรา ๑๒๐   ในกรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ หรอืผูร้บัอนญุาตถกูเพกิถอนใบอนญุาตหรอืหนงัสอื

อนุญาตตามมาตรา ๑๑๑ หรอืมาตรา ๑๑๓ ให้ผู้รบัอนญุาตจดัการรื้อถอนหรอืท�าลายเครื่องมอืท�าการประมง 

สิง่ปลูกสร้าง หรือสิง่ใด ๆ ทีเ่ป็นของผู้รับอนุญาต ในทีจั่บสัตว์น�้าภายในสามสิบวันนับแต่วันทีใ่บอนุญาต 

สิน้อายุหรือวันทีไ่ด้รับแจ้งค�าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต แล้วแต่กรณี และให้น�าความใน 

มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๑๑
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๑๒๑   บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อก�าหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสม 

และได้สัดส่วนกับการกระท�าความผิด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และป้องปรามการฝ่าฝืน

บทบัญญตัิของกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทีใ่ด รวมทัง้การป้องกันไม่ให้ผู้กระท�าความผิดได้รับประโยชน์ 

จากการกระท�าความผิดตามพระราชก�าหนดนี้

 มาตรา ๑๒๒   ผู้ประกอบอาชีพการประมงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมงผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 มาตรา ๑๒๓   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

หรือปรับจ�านวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยีส่ิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ ้าผ ู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช ้ เรือขนาดตั้งแต ่หกสิบตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม ่ ถึง 

หนึง่ร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของ

มูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า
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 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตัง้แต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ 

ปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถงึสามสบิล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสตัว์น�า้ทีไ่ด้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๒๓/๑
๔๒

 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบตาม 

มาตรา ๑๐/๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 มาตรา ๑๒๔
๔๓

  ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑/๑  

วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสีแ่สนบาทแต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหรือคนงาน 

ที่มีการจ้างงานโดยผิดกฎหมายหนึ่งคน

 ผู้ใดประกอบกจิการโรงงานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรอืวรรคหกหรอืมาตรา ๑๑/๑ 

วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทัง้จ�าทั้งปรับ 

และปรับอีกวันละหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน

 พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรอืผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผูใ้ดออกใบรบัแจ้งหรอืใบรบัอนญุาต

โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหก ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสองปีหรอืปรบัตั้งแต่สองแสนบาทถงึสองล้านบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๒๕   ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึง่ หรอืมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ

ปรบัตั้งแต่หน่ึงหมื่นบาทถงึหน่ึงแสนบาท หรอืปรบัจ�านวนสามเท่าของมลูค่าสตัว์น�้าท่ีได้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๒๕/๑
๔๔

  ผู้ท�าการประมงพื้นบ้านผู้ใดท�าการประมงโดยใช้เครื่องมือไม่ตรงกับประเภท 

ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท�าการประมง ท�าการประมงนอกพื้นที่การท�าการประมงหรือผิดเงื่อนไขอื่นใดที่ก�าหนด

ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

หรือปรับจ�านวนสามเท่าของมูลค่าของสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๒๖   ผู ้ท�าการประมงพื้นบ้านผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา ๑๒๗   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๒๘
๔๕

  (ยกเลิก)

 ๔๒
 มาตรา ๑๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๔๓
 มาตรา ๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๔๔
 มาตรา ๑๒๕/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๔๕
 มาตรา ๑๒๘ ยกเลิกโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๒๙   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสน

บาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใด 

จะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผดิตามวรรคหนึง่ ใช้เรือตั้งแต่ยีส่ิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืตั้งแต่หกสบิตนักรอสข้ึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษ 

ปรับตั้งแต่หกล้านบาทถงึสามสิบล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมลูค่าสตัว์น�้าท่ีได้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่ 

หนึง่แสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น� ้าที่ได้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง  ใช้เรอืขนาดตั้งแต่ยี่สบิตนักรอสขึ้นไปแต่ไม่ถงึหกสบิตนักรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้า

สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้า 

ที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษ 

ปรับตั้งแต่หกล้านบาทถงึสามสิบล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมลูค่าสตัว์น�้าท่ีได้จากการท�าการประมง 

แล้ว แต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๓๑   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

 มาตรา ๑๓๒   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 

หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย 

ห้าสิบตนักรอส ต้องระวางโทษปรบัต้ังแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมลูค่าสตัว์น�้า 

ที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า
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 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่หกล้านบาทถงึสามสบิล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมลูค่าสตัว์น�้าท่ีได้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๓๓   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองล้านบาท 

ถึงสิบล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าทีไ่ด้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใด 

จะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย 

ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สิบล้านบาทถึงยีส่ิบล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่า 

สัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรอืขนาดตัง้แต่หนึง่ร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ 

ปรับยี่สิบล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าทีไ่ด้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๓๔   ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรบัตั้งแต่สองล้านบาทถึงสบิล้านบาท 

หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย 

ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับสิบล้านบาทถึงยีส่ิบล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ 

ที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตัง้แต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ 

ปรับตั ้งแต่ย ีส่ ิบล ้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท ่าของมูลค่าสัตว ์น� ้าที ่ได ้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๓๕
๔๖

  ผู้ใดท�าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น� ้าโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ 

หรือมาตรา ๘๘ (๕) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท 

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ

ปรับสองล้านบาท

 มาตรา ๑๓๖   ผู้สังเกตการณ์ผู้ใดละเว้นการปฏิบัติหน้าทีต่ามมาตรา ๕๑ หรือปฏิบัติหน้าที ่

โดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ 

หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๓๗   เจ้าของเรือประมงผู้ใดไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือปรับจ�านวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายตาม 

มาตรา ๕๔ แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ๔๖
 มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๓๘   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่ห้าพันบาท 

ถงึห้าหม่ืนบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าท่ีได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสงูกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยีส่ิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึง่แสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึง่แสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย 

ห้าสิบตนักรอส ต้องระวางโทษปรบัต้ังแต่ห้าแสนบาทถงึห้าล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสตัว์น�า้ 

ที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตัง้แต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถงึสามสิบล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสตัว์น�า้ทีไ่ด้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๓๙   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยีส่ิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย 

ห้าสิบตนักรอส ต้องระวางโทษปรบัต้ังแต่หกแสนบาทถงึห้าล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสตัว์น�้า 

ที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถงึสามสิบล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสตัว์น�า้ทีไ่ด้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๔๐   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าแสนบาท

 มาตรา ๑๔๑   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๔๒   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่า

ของมูลค่าสัตว์น�้าที่มีไว้ในครอบครอง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า
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 มาตรา ๑๔๓   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท 

ถึงหนึง่ล้านบาท และต้องรื้อถอนหรือฟื้นฟูทีจ่ับสัตว์น�้าให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หรือชดใช้ค่าใช้จ่าย 

ในการรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น�้าให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจ�านวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป

 มาตรา ๑๔๔   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ในกรณีทีผู่้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง น�าสัตว์น�้าไปปล่อยในทีจ่ับสัตว์น�้า ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๔๕   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสามล้านบาท 

หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่จับหรือน�าขึ้นเรือประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๔๖   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๔๗   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๒) (๓) หรอื (๔) มาตรา ๖๙ หรอืมาตรา ๗๑ ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่หน่ึงหมื่นบาทถงึหนึง่แสนบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมลูค่าสตัว์น�้าท่ีได้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยีส่ิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ทีไ่ด้จาก 

การท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย 

ห้าสิบตนักรอส ต้องระวางโทษปรบัต้ังแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมลูค่าสตัว์น�้า 

ที่ได้จากการท�าการประมง แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตัง้แต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ 

ปรับตั้งแต่หกล้านบาทถงึสามสบิล้านบาท หรอืปรบัจ�านวนห้าเท่าของมลูค่าสตัว์น�้าท่ีได้จากการท�าการประมง 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๔๘   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับจ�านวนสามเท่าของมูลค่า 

สัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมง

 มาตรา ๑๔๙   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๙ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๑) 

(๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึง่หมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึง่หมื่นบาท 

ตลอดระยะเวลาทีม่ีการฝ่าฝืน รวมทัง้ต้องด�าเนินการฟื้นฟูหรือช�าระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่จับสัตว์น�้า 

หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ
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 มาตรา ๑๕๐   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่

สามหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

 มาตรา ๑๕๑
๔๗

   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ (๑) หรอื (๔) หรอืมาตรา ๘๘ (๑) หรอื (๗) ต้องระวางโทษ

ปรับสองหมื่นบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับสองแสนบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตั้งแต่หกสบิตนักรอสขึ้นไปแต่ไม่ถงึหนึ่งร้อยห้าสบิ

ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตัง้แต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ

ปรับสี่ล้านบาท

 มาตรา ๑๕๒
๔๘

  ผู้ใดท�าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น�้าโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ไว้ในมาตรา ๘๑ (๒) หรือ (๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือท�ารายงานอันเป็นเท็จ  

หรือไม่น�าเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๕) หรือมาตรา ๘๘ (๖) ต้องระวางโทษปรับ 

หนึ่งหมื่นบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตั้งแต่หกสบิตนักรอสขึ้นไปแต่ไม่ถงึหนึ่งร้อยห้าสบิ

ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับห้าแสนบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตัง้แต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ

ปรับสองล้านบาท

 มาตรา ๑๕๓
๔๙

   เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจ�าเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจ�าเรือหรือไม่ได้ 

รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๓ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๘๓/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี ่แสนบาท 

แต่ไม่เกนิแปดแสนบาทต่อคนประจ�าเรอืดังกล่าวหนึ่งคน และให้อธบิดมีคี�าสั่งเพกิถอนใบอนญุาตท�าการประมง 

ของเจ้าของเรือประมง และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีค�าสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคุมเรือ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยด้วย

 มาตรา ๑๕๔   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับตั ้งแต่ 

หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

 ๔๗
 มาตรา ๑๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๔๘
 มาตรา ๑๕๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๔๙
 มาตรา ๑๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๕๕
๕๐

  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๕/๑ มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๗ หรือไม่ปฏิบัติ 

ตามมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึง่หมืน่บาทถึงหนึง่แสนบาทหรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมลูค่า

สัตว์น�้าที่ท�าการขนถ่าย แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส

ต้องระวางโทษปรับตั ้งแต่หนึ ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้ 

ที่ท�าการขนถ่าย แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย 

ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่า 

สัตว์น�้าที่ท�าการขนถ่าย แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง

โทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงยีส่ิบห้าล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ท�าการขนถ่าย 

แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๕๕/๑
๕๑

  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๑  

วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมืน่บาทถึงห้าหมืน่บาท ส�าหรับเรือขนาดไม่เกินสิบตันกรอส 

และปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท

 ผ ู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ ใดฝ ่าฝ ืนหรือไม ่ปฏิบัติตามประกาศทีอ่อกตามความ 

ในมาตรา ๘๙/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

 มาตรา ๑๕๖   เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู ้ประกอบกิจการแพปลา ผู ้ประกอบกิจการ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทีต่้องมีการควบคุม หรือผู้ซื้อสัตว์น�้าจากบุคคลดังกล่าวผู้ใดไม่จัดท�าหนังสือก�ากับ 

การซื้อขายสัตว์น�้า หรือจัดท�าเอกสารหรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมืน่บาท

ถึงหนึ่งล้านบาท

 มาตรา ๑๕๗   ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้หรือแปรรูปสัตว์น�้าผู้ใดไม่จัดท�าหลักฐานเพื่อการสืบค้น 

หรือท�าหลักฐานเพื่อการสืบค้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท

 มาตรา ๑๕๘   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น�้า หรือเอกสาร

อืน่ใดตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง อนัเป็นเทจ็ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่น�าเข้า ส่งออก 

หรือน�าผ่าน

 มาตรา ๑๕๙   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ�านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�า้หรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

  ๕๐
 มาตรา ๑๕๕ วรรคหน่ึง แก้ไขเพิ่ม เตมิโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๕๑
 มาตรา ๑๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๖๐   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา ๙๗  

ต้องระวางโทษปรับตั ้งแต่หนึง่หมื ่นบาทถึงสามแสนบาท หรือปรับจ�านวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น� ้า 

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

 มาตรา ๑๖๑   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๖๒
๕๒

  ผ ู้ ใดไม ่ปฏิบ ัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ ้าหน้าท ีท่ ีอ่อกตาม 

มาตรา ๑๐๒ (๑) หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ (๔) มาตรา ๑๐๕ (๒)  

หรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า หรือฝ่าฝืนค�าสั่งคณะกรรมการ

มาตรการทางปกครองตามมาตรา ๑๑๓ (๒) หรอื (๕) ต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่หนึง่หมืน่บาทถงึห้าหมืน่บาท

 ในกรณีผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 

ถึงหนึ่งล้านบาท

 ในกรณีการฝ่าฝืนค�าสั่งตามมาตรา ๑๐๕ (๒) หรือมาตรา ๑๑๓ (๒) หรือ (๕) เป็นกรณีที่ใช้เรือ

ขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป ให้ปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนทีเ่กินสิบตันกรอสขึ้นไป ตันกรอส 

ละหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๑๖๒/๑
๕๓

  ผ ู้ซื ้อส ัตว ์น �า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว ์น� า้จากการขายทอดตลาดตาม 

มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง หรอืมาตรา ๑๑๓ วรรคสาม ผูใ้ดปฏบิตัผิดิเงื่อนไขท่ีพนกังานเจ้าหน้าที่ประกาศก�าหนด 

ต้องระวางโทษปรับเป็นห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่ขายทอดตลาด

 มาตรา ๑๖๓   ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้สังเกตการณ์ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 

หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๖๔   ผู้ใดน�าข้อมูลทีไ่ด้รับจากระบบติดตามเรือประมงหรือบันทึกการท�าการประมง 

ซึ่งเป็นข้อมูลทีต่ามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือน 

ถึงหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามอ�านาจหน้าที ่ หรือเปิดเผยแก่ทางราชการ 

หรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศทีท่�าหน้าทีเ่กีย่วข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุม 

การท�าการประมง

 มาตรา ๑๖๕   ผู้ใดปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี ่ยนแปลงเครื ่องหมายประจ�าเรือประมง 

หรือทะเบียนเรือประมง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่ ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยีส่ิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท

 ๕๒
 มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๕๓
 มาตรา ๑๖๒/๑ เพิ่มโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตั้งแต่หกสบิตนักรอสขึ้นไปแต่ไม่ถงึหนึ่งร้อยห้าสบิ

ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท

 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง ใช้เรอืขนาดตัง้แต่หนึ่งร้อยห้าสบิตนักรอสข้ึนไป ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท

 มาตรา ๑๖๖
๕๔

  ผ ู้สน ับสน ุนหรือได ้รับผลตอบแทนจากการกระท �าความผิดตาม 

พระราชก�าหนดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้กระท�าการดังกล่าว 

เป็นคนประจ�าเรือ และศาลเห็นว่าเป็นการกระท�าไปตามค�าสั ่งการของเจ้าของเรือหรือผู ้ควบคุมเรือ 

ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

 มาตรา ๑๖๗   ในกรณีทีม่ีการกระท�าความผิดทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงซ�้าภายใน

ห้าปี อัตราโทษตามที่ก�าหนดไว้ในแต่ละมาตราให้เพิ่มเป็นสองเท่า

 มาตรา ๑๖๘   ในกรณีทีผู่้กระท�าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชก�าหนดนี้เป็นนิติบุคคล 

ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนัน้เกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของผู้ใด หรือไม่สั่งการหรือ 

ไม่กระท�าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท�าของผู้ใด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้นด้วย

 มาตรา ๑๖๙
๕๕

  เครื่องมือท�าการประมง สัตว์น�้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า เรือประมง หรือสิ่งอื่นใด 

ทีใ่ช้ในการกระท�าความผิดหรือได้มาโดยการกระท�าความผิด และความผิดนั้นเป็นการท�าการประมง 

โดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ ให้ริบเสียทัง้สิ ้น เว้นแต่เป็นกรณีมีการวางประกัน 

ให้ริบเงินประกันแทน

 ให้น�าบทบัญญัตมิาตรา ๙๖ วรรคห้า มาใช้บงัคบัแก่สตัว์น�้าหรอืผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ท่ีศาลสั่งรบิด้วย

โดยอนุโลม

 มาตรา ๑๗๐   บรรดาความผิดตามพระราชก�าหนดนี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ�านาจ

เปรียบเทียบได้

 คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย ผู ้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด 

เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมประมง เป็นกรรมการ

และเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามทีร่ัฐมนตรีก�าหนดตาม 

ความเหมาะสม

 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามทีร่ัฐมนตรีก�าหนด 

โดยให้ค�านึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท�าความผิด การกระท�าความผิดซ�้า และการป้องกันมิให้ 

ผู้กระท�าความผิดกระท�าความผิดซ�้าอีก

 ๕๔
 มาตรา ๑๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๕๕
 มาตรา ๑๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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 เมื ่อผู ้ต ้องหาได้ช�าระค่าปรับตามจ�านวนทีเ่ปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีม่ ี

การเปรยีบเทียบแล้ว และยกสตัว์น�้าหรือผลิตภณัฑ์สตัว์น�้าท่ีถกูยึดไว้ให้แก่ทางราชการแล้ว ให้ถอืว่าคดเีลกิกนั

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา ๙๖ วรรคสี ่ มาใช้บังคับกับสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้ทีผู่้ต้องหา 

ยกไว้ให้แก่ทางราชการตามวรรคสี่ด้วยโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๑๗๑   บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่งทีอ่อก 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงทีใ่ช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชก�าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ 

ได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก�าหนดนี้  ทัง้นี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 

หรือค�าสั่งตามพระราชก�าหนดนี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๗๒   ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ทีป่ระกาศก�าหนดอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชก�าหนดนี้

ใช้บังคับ เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น�้าตามพระราชก�าหนดนี้

 มาตรา ๑๗๓   บรรดาประทานบัตร อาชญาบัตร การอนุญาต หรือใบอนุญาตทีไ่ด้ออกให้ตาม 

กฎหมายว่าด้วยการประมงก่อนวันทีพ่ระราชก�าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือ 

ถูกเพิกถอน

 มาตรา ๑๗๔   ผู้ใดท�าการประมงโดยใช้เรือประมงทีม่ีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 

สิบห้าตนักรอสและได้จดทะเบยีนเป็นเรอืส�าหรบัการประมง และได้รบัอาชญาบัตรอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราช

ก�าหนดนี้ใช้บังคับ อธิบดีจะอนุญาตให้ท�าการประมงพื้นบ้านต่อไปจนกว่าจะเลิกท�าการประมงก็ได้

 มาตรา ๑๗๕   ผู้ใดท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในทีจ่ับสัตว์น�า้ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

อยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชก�าหนดนีใ้ช้บังคับ ให้ยืน่ค�าขอรับใบอนุญาตตามพระราชก�าหนดนี้ภายใน 

หน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชก�าหนดน้ีใช้บังคบั และเม่ือได้ย่ืนค�าขอแล้วให้ท�าการเพาะเลี้ยงสตัว์น�้า

ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาต

 มาตรา ๑๗๖   ให้กรมประมงจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชก�าหนดนี้ใช้บังคับ

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าอากร
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท�าการประมงตามประเภทเครื่องมือท�าการประมง

  

 (๑)  ประเภทเครื่องมืออวนลาก  เมตรละ  ๕๐๐  บาท

 (๒)  ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ  เมตรละ  ๒๐  บาท

 (๓)  ประเภทเครื่องมืออวนช้อน อวนยก หรืออวนครอบ  เมตรละ  ๓๐  บาท

 (๔)  ประเภทเครื่องมืออวนติดตาหรือข่าย  เมตรละ  ๒  บาท

 (๕)  ประเภทเครื่องมืออวนอื่น เมตรละ  ๑๐  บาท

 (๖)  ประเภทเครื่องมือคราด  อันละ  ๓,๔๐๐  บาท

 (๗)  ประเภทเครื่องมือโป๊ะ  ลูกละ  ๔,๐๐๐  บาท

 (๘)  ประเภทเครื่องมือลอบ  ลูกละ  ๒๐  บาท

 (๙)  ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่น 

  หรือช้อนหางเหยี่ยวมีเครื่องยก  ปากละ  ๖๐๐  บาท

 (๑๐) ช้อนปีก ยอปีก หรือบาม  ปากละ  ๘๐๐  บาท

 (๑๑) ช้อนอื่นนอกจาก (๙) และ (๑๐) ที่มีปากกว้าง

  ตั้งแต่ ๓.๕ เมตรขึ้นไป  ปากละ  ๒๐๐  บาท

 (๑๒) เบ็ดราวยาวตั้งแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป  สายละ  ๘๐  บาท

 (๑๓) แหยาวตั้งแต่สามเมตรขึ้นไป  ปากละ  ๒๐๐  บาท

 (๑๔) ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ  หน่วยละ  ๑,๐๐๐  บาท
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

 (๑)  ใบอนุญาตท�าการประมง  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท

 (๒)  ใบอนุญาตให้ท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

  ในที่จับสัตว์น�้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

  ของแผ่นดิน  ตารางเมตรละ  ๕  บาท

 (๓)  ใบอนุญาตให้น�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน

  สัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท

 (๔)
๕๖

 การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท

 (๕)  ใบอนุญาตให้ท�างานในเรือประมง  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท

 (๖)  ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท

 (๗)  การโอนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท

 (๘)  การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 ๕๖
 อัตราค่าธรรมเนียม (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก�าหนดฉบับนี้ คอื โดยท่ีพระราชบัญญตักิารประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�าการประมงในน่านน�้าไทยและนอกน่านน�้าไทย 

เพื่อป้องกันมิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้ยังขาดการบริหารจัดการการท�า 

การประมงให้สอดคล้องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพื ่อให้สามารถท�าการประมงได้อย่างยัง่ยืน 

และหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอาจมีผลกระทบต่อการประมงของประเทศไทย ดังนั ้น 

เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยัง้ 

และขจัดการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และก�าหนดแนวทาง 

ในการอนรัุกษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น�้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื 

และโดยทีก่ารด�าเนินการดังกล่าวต้องกระท�าให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพื่อมิให้กระทบต่อการส่งออกสัตว์น�้า 

และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าของประเทศไทยซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจ�าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชก�าหนดนี้

พระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๗

 

 มาตรา ๒   พระราชก�าหนดนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๕๖   บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่งที่ได้ออกตามพระราชก�าหนด 

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีใ่ช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชก�าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 

เท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก�าหนดนี ้  ทัง้นี ้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่ง 

ที่ออกตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดนี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๕๗   บรรดาค�าขออนุญาต ค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอโอนใบอนุญาต และค�าขอ 

จดทะเบียนเรือขนถ่ายสตัว์น�า้หรอืเรอืเกบ็รกัษาสัตว์น�้า ท่ีได้ย่ืนไว้ตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นค�าขออนุญาต ค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอโอนใบอนุญาต 

และค�าขอจดทะเบียนตามพระราชก�าหนดนีโ้ดยอนุโลม และให้พิจารณาด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชก�าหนดนี้

 มาตรา ๕๘   บรรดาการอนุญาต ใบอนุญาต หรือใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�า้หรือเรือเก็บ

รักษาสัตว์น�า้ทีไ่ด้ออกให้ตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนวันทีพ่ระราชก�าหนดนี้ใช้บังคับ 

ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน

 ๕๗
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๖๗ ก/หน้า ๑/๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



285พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 มาตรา ๕๙   บรรดามาตรการทางปกครองซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

มาตรการทางปกครองตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหา

การท�าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ลงวันที ่ ๔ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันทีพ่ระราชก�าหนดนีม้ีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตามค�าสั่งดังกล่าวพิจารณา 

ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดนี้เข้ารับหน้าที่ 

 มาตรา ๖๐   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชก�าหนดนี้ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก�าหนดฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชก�าหนดการประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการท�าการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ 

การก�าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวงัการท�าการประมงและการขนถ่ายสตัว์น�้า การน�าเข้าสตัว์น�า้

และการแจ้งข้อมูลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทยยังไม่เพียงพอในการป้องกันมิให ้

มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกบัมาตรการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการ การด�าเนนิการ

กับเรือประมง เครื่องมือท�าการประมง และสัตว์น�า้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าทีใ่ช้ มีไว้ หรือได้มาจากการท�า 

การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการในการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงยังไม่เหมาะสม 

สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวซึ ่งมีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื ่อประโยชน์ 

ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าให้อยู่ในภาวะทีเ่หมาะสม และสามารถท�าการประมง

ได้อย่างยัง่ยืน รวมทัง้ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่

จากหน่วยงานทีเ่กี ่ยวข้องเนื ่องจากความผิดตามทีก่�าหนดไว้มีความเกี ่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ  

ทัง้นี ้ เพื ่อให้การพิจารณาและการบังคับใช้มาตรการทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ และสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

และปรับปรุงบทก�าหนดโทษให้มีความเหมาะสมยิง่ขึ ้น โดยมีความจ�าเป็นต้องใช้โทษปรับทางอาญา 

ในการป้องกันระงับ และยับยัง้การกระท�าความผิดเนื่องจากเป็นความผิดร้ายแรงทีม่ีผลกระทบต่อความ

มัน่คงทางทรัพยากรสัตว์น�า้ และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว 

เป็นกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจ�าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันทีจ่ะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศจึงจ�าเป็นต้องตราพระราชก�าหนดนี้ 
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๑ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนที่ ๕๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๕๙/๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑

พระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

พ.ศ. ๒๕๑๑
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑

เป็นปีที่ ๒๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภา 

ร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญตัจิดัท่ีดนิเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑”

 มาตรา ๒
๑
   พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓   ให้ยกเลิก

 (๑)  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕

 (๒)  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔

 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี้

 “นิคม” หมายความว่า นิคมสร้างตนเอง หรือนิคมสหกรณ์ แล้วแต่กรณี

 “สมาชิกนิคม” หมายความว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเอง หรือสมาชิกนิคมสหกรณ์ แล้วแต่กรณี

 “หนังสือแสดงการท�าประโยชน์” หมายความว่า หนังสือทีอ่ธิบดีหรือผู้ซึ ่งอธิบดีมอบหมาย 

ออกให้แก่สมาชิกนิคมแสดงว่าได้ท�าประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* หรืออธิบดีกรมสหกรณ์ทีด่ิน 

แล้วแต่กรณี

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา ๕   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์* และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจและ

หน้าที่ของตน

หมวด ๑

บททั่วไป
  

 มาตรา ๖   ให้รัฐบาลมีอ�านาจจัดท่ีดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีทีต่ั ้งเคหสถาน และ

ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๗   การจัดตั้งนิคมตามมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ให้กระท�าโดยพระราชกฤษฎีกา และ 

ให้มีแผนที่ก�าหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น

 มาตรา ๘   ให้อธิบดีมีอ�านาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าท�าประโยชน์ในทีด่ินของนิคม 

ตามก�าลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่

 มาตรา ๙   สมาชิกนิคมจะต้องใช้ทีด่ินทีไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ตามมาตรา ๘  

เฉพาะเพื่อท�าการเกษตรตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถ้าจะท�าการอย่างอื่นด้วยต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดี

 มาตรา ๑๐   ให้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อช่วยทุนทีร่ัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคม 

ในอัตราทีอ่ธิบดีก�าหนดซึ่งไม่เกินไร่ละสองร้อยบาท โดยผ่อนช�าระเป็นรายปี ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  

และต้องเริ่มต้นช�าระงวดแรกอย่างช้าในปีที่ห้านับแต่ปีทีไ่ด้เข้าเป็นสมาชิกนิคม ถ้าปีใดไม่สามารถช�าระได ้

โดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีจะผ่อนผันให้ช�าระในปีถัดไปก็ได้

 มาตรา ๑๑   ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมือ่สมาชิกนิคมได้ท�าประโยชน์

ในทีด่ินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทัง้ได้ช�าระเงินช่วยทุนทีร่ัฐบาลได้ลงไปตาม

มาตรา ๑๐ และช�าระหนีเ้กี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดง 

การท�าประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น

 ผู้ได ้รับหนังสือแสดงการท�าประโยชน์แล้วจะขอให้ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง 

การท�าประโยชน์ส�าหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได้

 มาตรา ๑๒   ภายในห้าปีนับแต่วันทีไ่ด้รับโฉนดทีด่ิน หรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ 

ในที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดก หรือ

โอนไปยังสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ แล้วแต่กรณี

 ภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 มาตรา ๑๓   ก่อนท่ีได้รบัหนังสือแสดงการท�าประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึง่ สมาชกินคิม

ผู้ใดไปจากนิคมเกินหกเดือนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นอันขาดจากการ 

เป็นสมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที่ดินนั้น และจะเรียกร้องค่าทดแทนอย่างใดมิได้
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 มาตรา ๑๔   ให้อธิบดีมีอ�านาจปฏิบัติการในทีด่ินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม แร่ 

หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่นส�าหรับบ�ารุงส่งเสริม

กิจกรรม และการจัดท�าสิง่ก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้น

 มาตรา ๑๕   ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่นสร้าง  

แผ้วถาง เผาป่า หรอืท�าด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการท�าลายหรอืท�าให้เสื่อมสภาพท่ีดนิ หรอืท�าให้เป็นอนัตราย 

แก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

 สมาชิกนิคมจะกระท�าการตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบ�ารุงตามมาตรา ๑๖ เฉพาะใน

ที่ดินที่ตนได้รับมอบให้เข้าท�าประโยชน์เท่านั้น

 มาตรา ๑๖   ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ให้อธบิดมีอี�านาจเรยีกเกบ็เงนิค่าบ�ารงุตามจ�านวน

ที่อธิบดีก�าหนดโดยสมควรแก่กิจการนั้น

 เงินค่าบ�ารุงนั้นให้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนิคม

 มาตรา ๑๗   ให้อธิบดีมีอ�านาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน

ของสมาชิกนคิม อนัเกี่ยวกับกิจการของนคิมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอืน่ ๆ เพือ่ประโยชน์ 

ของนิคม

 มาตรา ๑๘   ผ ู้ใดไม่ม ีส ิทธิครอบครองหรืออาศัยในทีด่ินภายในเขตของนิคมโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ต้องรื้อถอนขนย้ายสิง่ปลูกสร้าง และสิ่งอื่นออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับแต่วันทีท่ราบ

ค�าสั่งของอธิบดี

 หากไม่ปฏิบัติการภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�านาจ

รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นออกจากที่ดินของนิคมได้ โดยผู้นั้นจะเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายอย่างใดมิได้

 มาตรา ๑๙   เมือ่การจัดนิคมแห่งใดได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายแล้ว ให้สภาพของนิคม 

ทีไ่ด้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นอันสิน้สุด ในการนี้ให้รัฐมนตรีประกาศวันสิ้นสภาพของนิคมใน 

ราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๒

การจัดที่ดินในรูปนิคมสร้างตนเอง
  

 มาตรา ๒๐   เมือ่ได้มพีระราชกฤษฎีกาจัดตัง้นิคมสร้างตนเองแล้ว ให้มีคณะกรรมการขึน้ 

คณะหนึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอืน่อีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินแปดคน 

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

 ระเบียบการประชมุของคณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ีอธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร*ก�าหนด

 มาตรา ๒๑   ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑)  คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

 (๒)  จัดสมาชิกนิคมสร้างตนเองเพื่อให้เข้าท�าประโยชน์ในทีด่ินแต่ละแปลงตามแผนผังทีอ่ธิบดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*ก�าหนด

 (๓)  ส่งเสรมิการเกษตร และกจิกรรมอื่นเพื่อพฒันาการสงัคมและเศรษฐกจิของนคิมสร้างตนเอง

 มาตรา ๒๒   ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 (๑)  มีสัญชาติไทย

 (๒)  บรรลุนิติภาวะ และเป็นหัวหน้าครอบครัว

 (๓)  มีความประพฤตดิ ีและเตม็ใจปฏบัิตติามระเบยีบที่อธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร*ก�าหนด

 (๔) 
๒
สามารถประกอบการเกษตรได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก�าหนด

 (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 (๖)  ไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ

 (๗)  ไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ

 มาตรา ๒๓   เมือ่คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแล้ว 

ให้ผู้ปกครองนคิมแสดงเขตที่ดินทีจ่ัดแบ่งให้แก่ผู ้นัน้ไว้ในแผนผังทีด่ินของนิคมสร้างตนเอง และให้ท�า 

ประกาศปิดไว้ ณ ทีท่�าการนิคมสร้างตนเองพร้อมกับท�าหนังสือแจ้งให้ไปรับมอบทีด่ินภายในเวลาทีก่�าหนด 

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

 มาตรา ๒๔   ให้ผูซ้ึ่งได้รบัหนังสือแจ้งตามมาตรา ๒๓ ไปแสดงตนต่อผูป้กครองนคิมภายในเวลา

ที่ก�าหนดในหนังสือแจ้ง

 เมือ่ผู้ปกครองนิคมได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้ซึ่งแสดงตนนั้น และเห็นว่าถูกต้อง ก็ให้ชี้เขต

ทีด่ินทีไ่ด้รับมอบให้เข้าท�าประโยชน์ เมือ่ผู้นัน้ลงลายมือชื่อรับมอบที่ดินแล้ว ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการ*หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มอบหมายออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�า

ประโยชน์ในทีด่นิ และสัง่ให้อพยพครอบครวัเข้าอยู่ประจ�าในท่ีดนินัน้ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัมอบท่ีดนิ

  
๒ 

มาตรา ๒๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐    
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 มาตรา ๒๕   สมาชิกนิคมสร้างตนเองผู้ใดไม่ไปแสดงตนเพื่อรับมอบทีด่ิน และไม่อพยพ

ครอบครัวเข้าอยู่ประจ�าในทีด่ินภายในระยะเวลาทีก่�าหนดตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แล้วแต่กรณี  

โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันสมควรเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองนิคมทราบ ก็ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้อธิบดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มอบหมายประกาศยกเลิก

หนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินที่ออกให้ผู้นั้น

 มาตรา ๒๖   สมาชิกนิคมสร้างตนเองซึ่งได้รับมอบที่ดินตามมาตรา ๒๔ แล้ว ต้องจัดท�าที่ดิน

ให้เกิดประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันท่ีอพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจ�าในทีด่ินโดยมีเงื่อนไขว่า 

ภายในปีแรกต้องท�าประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยหนึง่ในสิบส่วนของทีด่ินที่ได้รับมอบ ถ้าท�าประโยชน์ไม่ได ้

ตามส่วนของเนือ้ทีด่ินดังกล่าว ให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองนั้นขาดสิทธิเข้าท�าประโยชน์ในทีด่ินทีไ่ด้รับมอบ 

และถ้าภายในสีป่ ีต ่อมายังท�าประโยชน์ไม่ได้เต็มเนื้อที ่ ก็ให้ได้รับหนังสือแสดงการท�าประโยชน  ์

เฉพาะส่วนทีด่ินทีไ่ด้ท�าประโยชน์แล้วเท่านัน้ เว้นแต่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*จะผ่อนผันให ้

ขยายระยะเวลาท�าประโยชน์ต่อไปได้อีกคราวละหนึ่งปี แต่ต้องไม่เกินสามปี

 มาตรา ๒๗  สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑)  ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบร้อย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี

 (๒)  สร้างบ้านพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม

 (๓)  ปฏิบตัิตามค�าแนะน�าของผู้ปกครองนิคมเกีย่วกับการประกอบอาชีพ การป้องกันและ 

รักษาโรค ตลอดจนการสุขาภิบาล

 (๔)  ช่วยเหลือร่วมแรงท�าการบ�ารุงทีด่ินหรือปฏิบัติการงานอื่น ๆ อันจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวมของนิคมสร้างตนเอง

 (๕)  ไม่รับบุคคลผู้มีความประพฤติอันน่าจะก่อกวนความสงบของนิคมสร้างตนเองเข้ามาอยู่ 

ในที่ดินที่ได้รับมอบ

 (๖)  ไม่มอบหรอืโอนสิทธกิารเข้าท�าประโยชน์ในท่ีดนิท่ีได้รบัมอบให้แก่ผูอ้ื่น เว้นแต่ได้รบัอนญุาต

เป็นหนังสือจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผู้ซึ ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 

มอบหมาย

 (๗)  ไม่น�าหนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินไปเป็นหลักประกันการช�าระหนี้

 (๘)  ถ้ามีหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการของนิคมสร้างตนเองที่จะต้องช�าระให้แก่ทางราชการ ต้องช�าระให้

แก่นิคมสร้างตนเองภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด เว้นแต่ได้รบัผ่อนผนัจากอธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร*

 มาตรา ๒๘   ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มีอ�านาจสั่งให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง

ออกจากนิคมสร้างตนเองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (๑)  ไม่ใช้ที่ดินท�าประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๙

 (๒)  ปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๒

 (๓)  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗
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 มาตรา ๒๙   สมาชิกนิคมสร้างตนเองสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เมื่อลาออก 

หรือถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๒๘

 ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผู ้ซึ ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 

มอบหมายประกาศเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง และหนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ 

ในท่ีดนินับแต่วนัที่สมาชกินิคมสร้างตนเองลาออก หรอืถกูสั่งให้ออก และให้ผูป้กครองนคิมด�าเนนิการเกี่ยวกบั

ทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ*ก�าหนด

 มาตรา ๓๐   ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายก่อนได้รับโฉนดทีด่ินหรือหนังสือรับรองการ 

ท�าประโยชน์ส�าหรับที่ดินนัน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และมีคุณสมบัติตาม 

มาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทน

 มาตรา ๓๑   ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๓๐ เป็นผู้เยาว์ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ*พิจารณาด�าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์แก่ผู้เยาว์เกี่ยวกับที่ดินนั้น

 มาตรา ๓๒   ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรม หรือมีแต่ไม่อาจ 

คัดเลือกได้ตามมาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้อืน่ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิก

นิคมสร้างตนเองแทน และผู้นั้นต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือยอมรับภาระเกี่ยวกับหนี้สินของผู้ตาย 

อันเกี่ยวกับกิจการของนิคมสร้างตนเอง  ในกรณีเช่นนี้ ให้น�าความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๓   ในกรณทีีส่มาชิกนคิมสร้างตนเองกลายเป็นผู ้วิกลจริต หรือมจิีตฟั ่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ ให้อธบิดีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร*พจิารณาด�าเนนิการตามควรแก่กรณีเกี่ยวกบัท่ีดนินั้น
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หมวด ๓

การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์

  

 มาตรา ๓๔   เม่ือได้มีพระราชกฤษฎกีาจดัตั้งนคิมสหกรณ์แล้ว ให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอืน่อกีไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกนิแปดคนซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ 

มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีก�าหนดเข้าเป็น

สมาชกินิคมสหกรณ์ และให้คณะกรรมการด�าเนินการให้มกีารก่อตั้งเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินก�าหนด

 มาตรา ๓๕   ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 (๑)  มีสัญชาติไทย

 (๒)  มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินก�าหนด

 (๓) 
๓
 สามารถประกอบอาชีพได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก�าหนด

 (๔)  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 (๕)  ไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ

 (๖)  มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

 มาตรา ๓๖   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์จะเข้าท�าประโยชน์ในทีด่ิน

ได้ต่อเมือ่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสหกรณ์ทีด่ิน และรวมกันเข้าเป็นสหกรณ์จดทะเบียนมีวัตถุประสงค ์

เพื่อประโยชน์ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์แล้ว

 มาตรา ๓๗   ให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินด�าเนินการท�าแผนผังจัดแบ่งทีด่ิน และอนุญาต 

ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินที่มอบหมายให้ตามที่เห็นสมควร และแสดงเขตที่ดินที่จัดแบ่ง

ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ไว้ในแผนผังของนิคมสหกรณ์ กับท�าประกาศติดไว้ ณ ที่ท�าการนิคมสหกรณ์

 มาตรา ๓๘  ให้อธบิดีกรมสหกรณ์ท่ีดนิมอี�านาจสั่งให้สมาชกินคิมสหกรณ์ออกจากนคิมสหกรณ์

ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (๑) ไม่ใช้ที่ดินท�าประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๙

 (๒) ไม่ช�าระเงินที่เรียกเก็บตามมาตรา ๑๐

 (๓) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๗

 มาตรา ๓๙   สมาชิกนิคมสหกรณ์สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ เมื่อ

 (๑) ลาออก

 (๒) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๓๘

 (๓) ขาดจากสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์

  
๓ 

มาตรา ๓๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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 มาตรา ๔๐   สมาชิกนิคมสหกรณ์ซึ่งได้ปฏิบัติการถูกต้องตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่งแล้ว 

จะขอให้ออกโฉนดทีด่ิน หรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ส�าหรับทีด่ินนั้นตามประมวลกฎหมายทีด่ินได้ 

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่

หมวด ๔

บทก�าหนดโทษ

 มาตรา ๔๑   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ 

ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  ทั้งนี้ ไม่กระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระท�าตามกฎหมายว่าด้วย

ป่าไม้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการท�าเหมืองแร่

 มาตรา ๔๒   ผู้ใดขาดจากการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ์ หรือ 

หมดสิทธใินท่ีดนิท่ีได้รบัอนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์ในท่ีดนิของนคิมแล้วไม่ยอมออกจากทีด่นิที่ได้รบัอนญุาต

ให้เข้าท�าประโยชน์ภายในสามสบิวนันับแต่วนัท่ีได้รับค�าสั่งของอธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมาย ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๔๓  สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณ์ซึ ่งได้เข้าท�าประโยชน์หรือครอบครองทีด่ิน 

ในนิคมตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการจัดต้ังนิคมอยู่ในวนัที่พระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั ให้คงมสีทิธแิละหน้าท่ี

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งนิคมนั้นต่อไป ส่วนทีด่ินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทีย่ังไม่ได้จัด

ให้สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณ์เข้าท�าประโยชน์หรือครอบครองในทีด่ินของนิคมในวันทีพ่ระราชบัญญัต ิ

นี้ใช้บังคับ ให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        จอมพล ถนอม  กิตติขจร

              นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ พระราชบัญญัติจัดทีด่ินเพื ่อการ 

ครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ใช้อยู่ 

ในปัจจุบันนีไ้ม่เหมาะสมกับกาลสมัย และต้องการน�าบทบัญญัติทีใ่ช้ร่วมกันได้ ซึ่งเคยก�าหนดแยกไว้ใน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง หรือนิคมกสิกรรม และนิคมเกลือ ในรูปสหกรณ ์

ต่าง ๆ นัน้ มารวมไว้ในพระราชบัญญัติจัดทีดิ่นเพื่อการครองชีพฉบับใหม่นี้เสียด้วยกัน ส่วนพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งนิคมทีจ่ะมีขึ้นในโอกาสต่อไปนั้น ต้องการให้มีแต่เพียงการก�าหนดประเภทนิคม 

และแผนที่ก�าหนดแนวเขตที่ดินที่จะจัดตั้งนิคมเท่านั้น

 *พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิห้สอดคล้องกบัการโอนอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็น

ไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

 มาตรา ๕๖   ในพระราชบัญญัติจดัที่ดนิเพื่อการครองชพี พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้แก้ไขค�าว่า “รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”  

และค�าว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง 

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตรา

พระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัปิรบัปรงุ

กระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ�านาจหน้าทีข่อง 

ส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่  

โดยให้มกีารแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกบัอ�านาจหน้าท่ีท่ีโอนไปด้วย  ฉะนั้น เพื่ออนวุตัใิห้เป็นไปตาม 

หลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย

ให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไป

ค้นหาในกฎหมายโอนอ�านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบ 

ตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อ

ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ�านาจหน้าที่ 

และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกจิท่ีมกีารตดัโอนจากส่วนราชการเดมิมาเป็นของ

ส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ 

และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีม่าตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาทีช่นชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครอง

ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่บทบัญญัติมาตรา ๒๒ (๔)  

และมาตรา ๓๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ สมควรแก้ไข

บทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง 

ความแตกต่างในเรื ่องสภาพทางกายหรือสุขภาพทีเ่คยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครอง

ประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ  จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้
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พระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๘
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๑๘”

 มาตรา ๒
๑
   พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓     บรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคบัอืน่ในส่วนท่ีมบัีญญัตไิว้แล้วในพระราชบัญญัตนิี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี้

 “การปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม” หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครอง 

ในทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที ่อยู่อาศัยในทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน�าที่ดิน 

ของรัฐ หรือท่ีดนิท่ีรฐัจดัซือ้หรอืเวนคนืจากเจ้าของที่ดนิ ซึ่งมิได้ท�าประโยชน์ในท่ีดนินั้นด้วยตนเอง หรอืมีที่ดนิ 

เกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี ้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีทีด่ินของตนเองหรือเกษตรกรทีม่ีทีด่ินเล็กน้อย 

ไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าท�าประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือ 

ในการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม การปรบัปรงุทรพัยากรและปัจจยัการผลติ ตลอดจนการผลติและการจ�าหน่าย

ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

 “เขตปฏิรูปทีด่ิน” หมายความว่า เขตที่ดินทีพ่ระราชกฤษฎีกาก�าหนดเป็นเขตปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม

 
๑ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๕๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐/๕ มีนาคม ๒๕๑๘
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 “ท ีด่ินของรัฐ” หมายความว ่า บรรดาท ีด่ินท ัง้หลายอันเป ็นทรัพย ์สินของแผ ่นดิน  

หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทีด่ินในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้บุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือท�าประโยชน์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

 “เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น�้า และกิจการอื่น

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 “เกษตรกร”
๒
 หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และให้หมายความรวมถึง 

บุคคลผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่งไม่มีทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองและประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาด้วย

 “สถาบันเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

 “การเช่าทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การเช่าหรือการเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอม

จากผู้ให้เช่าซึ่งที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ว่าการเช่าหรือเช่าช่วงนั้นจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม 

และหมายความรวมถึงการยินยอมให้ใช้ทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม โดยได้รับค่าเช่าทีด่ิน และการท�านิติกรรม 

อื่นใดเพื่อเป็นการอ�าพรางการเช่าดังกล่าว

 “ค่าเช่าที่ดิน” หมายความว่า ผลิตผลเกษตรกรรม เงิน หรือทรัพย์สินอื่นใด ซึ่งเป็นค่าตอบแทน

การเช่าทีด่ิน และหมายความรวมถึงประโยชน์อืน่ใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ที่ผู้ให้เช่าทีด่ินหรือบุคคลอืน่ 

ได้รับเพื่อตอบแทนการให้เช่าที่ดินทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 “เจ้าของท่ีดินผู้ประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเอง” หมายความว่า เจ้าของท่ีดนิผูซ้ึ่งด�าเนนิการผลติ

ด้านเกษตรกรรม โดยเป็นผู้ลงทุนและได้ผลประโยชน์จากการผลิตนั้นโดยตรง และไม่เป็นผู้ให้เช่าที่ดินนั้น

 “บุคคลในครอบครัวเดียวกัน” หมายความว่า คู่สมรส และผู้สืบสันดานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 “คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด”
๓
     (ยกเลิก)

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 ๒
 มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “เกษตรกร” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรม  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
 ๓

 มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “คณะกรรมการปฏิรูปทีดิ่นจังหวัด” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปทีดิ่น 

เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
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 มาตรา ๕
๔
   ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงาน 

เจ้าหน้าทีก่บัออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัอ�านาจหน้าท่ีของแต่ละ

กระทรวง

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  

 มาตรา ๖   ให้จัดตั้งส�านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนินการปฏริปูท่ีดินเพือ่เกษตรกรรมตามพระราชบัญญตันิี ้เรยีกโดยย่อว่า ส.ป.ก.

 มาตรา ๗   ให้ ส.ป.ก. เป็นทบวงการเมือง มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีเลขาธิการส�านักงาน

การปฏิรูปที่ดินเป็นหัวหน้าส�านักงาน

 มาตรา ๘   ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจหน้าทีด่�าเนินการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราช

บัญญัตินี้

 มาตรา ๙   ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ในกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย 

เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 รายได้ท่ี ส.ป.ก. ได้รบัจากการปฏริปูท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรมให้น�าส่งเข้าบญัชกีองทุนการปฏริปูท่ีดนิ

เพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

 การใช้จ่ายเงินของกองทุนการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมให้กระท�าได้เฉพาะการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

 ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินของกองทุนการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม และเบิกจ่ายเงิน

จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๐   กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประกอบด้วย

 (๑)  เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน

 (๒)  เงินหรือทรพัย์สนิอ่ืนท่ีได้รับจากรฐับาลหรอืจากแหล่งต่าง ๆ  ภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลอื่น

 (๓)  เงนิท่ีได้รบัจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

 (๔)  เงิน ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที ่ ส.ป.ก. ได้รับเกี่ยวกับการด�าเนินการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม

 ๔
 มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙  
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 มาตรา ๑๑   เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูปทีด่ินตามมาตรา ๒๕ ใช้บังคับ 

ในท้องทีจ่ังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั ้งส�านักงานการปฏิรูปทีด่ินจังหวัดขึ ้นสังกัดส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม โดยให้มีอ�านาจหน้าทีใ่นการด�าเนินการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม ตามทีค่ณะกรรมการ

และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก�าหนด

 ในกรณีทีไ่ด ้ก�าหนดเขตปฏิรูปที่ดินเขตหนึ ่งเขตใดคลุมที ่ดินในเขตของสองจังหวัดขึ ้นไป 

คณะกรรมการจะมอบหมายให้ส�านกังานการปฏิรูปทีด่ินจังหวัดใดมีอ�านาจหน้าทีด่�าเนินการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรมตลอดเขตปฏิรูปทีด่ินนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีส�านักงานการปฏิรูปทีด่ินในจังหวัดทีเ่กี่ยวข้องนั้น

หรือไม่

 ให้ส�านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๖ ท�าหน้าทีส่�านักงานการปฏิรูปทีด่ิน

กรุงเทพมหานครด้วย

หมวด ๒
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

  

 มาตรา ๑๒
๕
   ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง

พาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปศุสัตว์  

อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ เลขาธิการส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรม

ธนารักษ์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง* เป็นกรรมการและกรรมการอืน่อีกไม่เกิน 

เก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรหกคนและผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน ให้เลขาธิการ

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ

 เม่ือได้มีพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตปฏริปูท่ีดนิตามมาตรา ๒๕ ใช้บงัคบัในท้องทีก่รงุเทพมหานครแล้ว 

ให้คณะกรรมการท�าหน้าที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดส�าหรับกรุงเทพมหานครด้วย

 ๕
 มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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 มาตรา ๑๓
๖
  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ วรรคสอง เมือ่ได้มพีระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตปฏริปูท่ีดนิ

ตามมาตรา ๒๕ ใช้บังคับในเขตอ�าเภอหนึ่งอ�าเภอใดในจังหวัดใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรมประจ�าจังหวัดขึน้คณะหนึ่งในจังหวัดนัน้ เรียกว่า “คณะกรรมการปฏิรูปทีด่ินจังหวัด” 

ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ป่าไม้จังหวัด  

ประมงจังหวัด ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เจ้าพนักงาน 

ทีด่ินจังหวัด นายอ�าเภอ และปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอในท้องทีท่ ีม่ ีการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* ราชพัสดุจังหวัด อุตสาหกรรม

จังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู ้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั ้นอีกสี ่คน 

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง* เป็นกรรมการ และปฏิรูปทีด่ินจังหวัด 

เป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๑๔   ให้กรรมการซึ่งได้รบัแต่งตั้งตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มวีาระอยู่ในต�าแหน่ง

คราวละสองปี

 ในกรณทีีม่กีารแต่งตัง้กรรมการในระหว่างทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไว้แล้วยงัมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งซ่อมนั้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้

 มาตรา ๑๕   กรรมการซึ ่งได้รับแต่งตั ้งต้องไม่เป็นผู ้ม ีส ่วนได้เสียในสัญญากับ ส.ป.ก.  

หรือในกิจการที่กระท�าให้แก่ ส.ป.ก.  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 มาตรา ๑๖   นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง กรรมการ 

ซึ่งได้รับแต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (๑)  ตาย

 (๒)  ลาออก

 (๓)  คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีอ�านาจแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้ออก

 (๔)  มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕

 มาตรา ๑๗   การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ�านวนของ

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 มาตรา ๑๘   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 ๖ 
มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
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 มาตรา ๑๙   ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย 

มาตรการ ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปทีด่ินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุม 

การบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทั้งอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 (๑)  จัดหาที่ดินของรัฐเพื่อน�ามาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 (๒)  พิจารณาก�าหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๒๕ การจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินตามมาตรา ๒๙ 

และการก�าหนดเนื้อที่ที่ดินที่จะให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเช่าระยะยาว หรือเช่าซื้อตามมาตรา ๓๐

 (๓)  พิจารณาการก�าหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

 (๔)  พจิารณาอนุมัตแิผนงานและโครงการการปฏริปูท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบค่าใช้จ่าย

ของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี

 (๕)  พิจารณาก�าหนดแผนการผลิตและการจ�าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อยกระดับรายได้ และคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร

 (๖)  พจิารณาก�าหนดแผนการส่งเสรมิ และบ�ารงุเกษตรกรรมในเขตปฏริปูท่ีดนิ รวมถงึการจดัรปู

ท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการผลติและคณุภาพผลติผลเกษตรกรรม ตลอดจนสวสัดกิาร 

การสาธารณูปโภค การศึกษาและการสาธารณสุขของเกษตรกร

 (๗)  ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะ

มีสิทธิได้รับท่ีดนิจากการปฏริปูท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนแบบสญัญาเช่าและเช่าซื้อที่จะท�ากบัเกษตรกร 

หรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน

 (๘)  ก�าหนดระเบียบการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับทีด่ินจากการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท�าประโยชน์ในทีด่ินและปฏิบัติตามแผนการผลิตและการจ�าหน่าย

ผลิตผลเกษตรกรรม

 (๙)  ก�าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏริปูท่ีดนิ

กู้ยืมจาก ส.ป.ก. ตลอดจนเงื่อนไขของการกู้ยืมโดยอนุมัติรัฐมนตรี

 (๑๐) ก�าหนดระเบียบเกีย่วกบัการจดัการทรพัย์สนิและหนี้สนิของเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร

ผู้ได้รบัทีด่นิจากการปฏริปูท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนการควบคมุดแูลกจิการอ่ืน ๆ  ภายในเขตปฏริปูท่ีดนิ

 (๑๑) ติดตามการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

ตลอดจนก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

 (๑๒) ก�าหนดกจิการและระเบียบการอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกบัการปฏบัิตงิานของ ส.ป.ก. หรอืสนบัสนนุ

หรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 มาตรา ๒๐   ให้คณะกรรมการปฏิรูปทีด่ินจังหวัดมีอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ในการก�าหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติงานของส�านักงานการปฏิรูปทีด่ินจังหวัด และให้มีอ�านาจหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 (๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและค่าใช้จ่ายของส�านักงานการปฏิรูปทีด่ิน

จังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการ
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 (๒)  ติดตามการปฏิบัติงานของส�านกังานการปฏิรูปทีด่ินจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนงาน 

และโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

 (๓)  พิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ งบค่าใช้จ่ายและวิธีปฏิบัติงาน

ของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 (๔)  จัดท�างบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมแต่ละโครงการ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

 (๕)  ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงินและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม 

ตามระเบียบหรือข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 (๖)  วางระเบียบหรือข้อบังคับเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานของส�านักงานการปฏิรูปทีด่ินจังหวัด 

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ

 มาตรา ๒๑   ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ินจังหวัดมีอ �านาจแต่งตั ้ง

อนุกรรมการคณะหนึง่หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที ่

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมอบหมาย

 การประชุมของอนุกรรมการ ให้น�าความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๒   ภายในก�าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี ให้รัฐมนตรีประกาศ

รายงานรับจ่ายเงินของ ส.ป.ก. ในราชกิจจานุเบกษา

 รายงานการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว 

ให้ท�ารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภาทราบ

 มาตรา ๒๓   ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจเข้าไปตรวจสอบการประกอบเกษตรกรรม หรือ 

การท�าประโยชน์หรอืกจิการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตนิี้ในท่ีดนิในเขตปฏริปูท่ีดนิ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึน 

ถึงพระอาทิตย์ตก และให้แสดงบัตรประจ�าตัวต่อผู้ทีเ่กี ่ยวข้อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทีด่ินหรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร

 บัตรประจ�าตัวให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๒๔   ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนกุรรมการ เลขาธกิารส�านกังานการปฏริปูท่ีีดนิ

เพื ่อเกษตรกรรม รองเลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรมและพนักงานเจ้าหน้าที ่

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๓
การด�าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  

 มาตรา ๒๕   การก�าหนดเขตท่ีดินในท้องท่ีใดให้เป็นเขตปฏริปูท่ีดนิให้ตราเป็นพระราชกฤษฎกีา

ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่ ให้มแีผนที่แสดงเขตและระบุท้องทีท่ีอ่ยู่ในเขตปฏิรูปทีด่ินแนบท้าย 

พระราชกฤษฎีกานั้นด้วย แผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา

 การก�าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปทีด่ินตามวรรคหนึ่ง ให้ก�าหนดเฉพาะทีด่ินทีจ่ะด�าเนินการ

ปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีทีจ่�าเป็นจะถือเขตของต�าบลหรืออ�าเภอเป็นหลักก็ได้ โดยให้ 

ด�าเนินการก�าหนดเขตปฏิรูปทีดิ่นในเขตท้องทีอ่�าเภอทีม่ีเกษตรกรผู้ไม่มีทีด่ินประกอบเกษตรกรรมเป็น 

ของตนเอง หรือมีทีด่ินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าทีด่ินของผู้อืน่ประกอบเกษตรกรรม

อยู่เป็นจ�านวนมาก ตลอดจนทีม่ีผลผลิตต่อไร่ต�่าเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับความส�าคัญในการก�าหนดเขต 

ก่อนหลัง ในกรณีทีถ่ือเขตของต�าบลหรืออ�าเภอเป็นเขตปฏิรูปทีด่ินนัน้ ให้หมายถึงเฉพาะทีต่ั้งอยู่นอกเขต

เทศบาลและสุขาภิบาล
๗

 ให้ด�าเน ินการปฏิรูปทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรมโดยมิชักช ้า และให้ด�าเนินการส�ารวจทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม และวางโครงการเพื่อด�าเนินการปฏริปูท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรมในท้องทีทุ่กจังหวดัท่ัวราชอาณาจักร 

ให้เสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๕ ทวิ
๘
   ถ้าที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มาเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยและมิได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดทีด่ินนัน้ให้กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ ตามมาตรา ๓๐ เสมือนว่า 

เป็นทีด่ินในเขตปฏิรูปทีด่ิน โดยไม่ต้องด�าเนินการก�าหนดเขตทีด่ินในท้องทีน่ั ้นให้เป็นเขตปฏิรูปทีด่ิน 

ตามมาตรา ๒๕

 มาตรา ๒๖
๙
   เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว

 (๑)  ถ ้าในเขตปฏิรูปทีด่ินนั้นมีท ีด่ินอ ันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมือง 

ใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในทีด่ินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินส�าหรับพลเมือง 

ใช้ร่วมกนักด็ ีหรอืพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในท่ีดินน้ันอยู่ หรอืยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นท่ีดนิส�าหรบัพลเมอืง 

ใช้ร่วมกนั เม่ือได้จดัท่ีดนิแปลงอ่ืนให้พลเมืองใช้ร่วมกนัแทน โดยคณะกรรมการประกาศในราชกจิจานเุบกษา

แล้วก็ดี ให้พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ 

ของแผ่นดินส�าหรับที่ดินดังกล่าวโดยมิต้องด�าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ ส.ป.ก. 

มีอ�านาจน�าที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้

 ๗
 มาตรา ๒๕ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

 ๘
 มาตรา ๒๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

 ๙
 มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
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 (๒)  ถ้าในเขตปฏิรูปทีด่ินนัน้มทีีด่ินอนัเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับใช้เพื่อประโยชน ์

ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อกระทรวง

การคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูปทีด่ินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพ 

การเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิส�าหรบัท่ีดนิดงักล่าว โดยมต้ิองด�าเนนิการถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วย

ที่ราชพัสดุ และให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจน�าที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้

 (๓)  ถ้าในเขตปฏิรูปทีด่ินนั ้นมีทีด่ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ ่งเป็นทีด่ินรกร้าง 

ว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 

และทีด่ินนัน้อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจน�าทีด่ินนั้นมาใช้ในการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้

 (๔)  ถ้าเป็นทีด่ินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื ่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ด�าเนินการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรมในทีดิ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมือ่ ส.ป.ก. จะน�าทีด่ินแปลงใดในส่วนนั้นไป 

ด�าเนนิการปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม ให้พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูปทีด่ินมผีลเป็นการเพิกถอน 

ป่าสงวนแห่งชาตใินที่ดินแปลงน้ัน และให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจน�าท่ีดนินั้นมาใช้ในการปฏริปูท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม

ได้โดยไม่ต้องด�าเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ

 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม (๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัตินี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และมีอ�านาจในการ 

ให้เช่าทีด่ินอนัเป็นป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวได้ และให้ค่าเช่าทีไ่ด้มาตกเป็นของกองทนุการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม

 มาตรา ๒๗   เมือ่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูปทีด่ินใช้บังคับในท้องทีใ่ดแล้ว 

ภายในเขตปฏรูิปท่ีดิน ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีหรอืผู้ซึ่งปฏบัิตงิานร่วมกบัพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจ ดงัต่อไปนี้

 (๑) เข้าไปท�าการอันจ�าเป็นเพื่อการส�ารวจรังวัดได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทีด่ิน

ทราบเสียก่อน

 (๒) ท�าเครื ่องหมายขอบเขตหรือแนวเขตโดยปักหลักหรือขุดร่องแนว ในกรณีทีต่ ้องสร้าง 

หมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดินของผู้ใด ก็ให้มีอ�านาจสร้างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจ�าเป็น

 เมือ่มีความจ�าเป็นและโดยสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้และกระท�า 

การอย่างอืน่แก่สิง่ทีก่ีดขวางการส�ารวจรังวัดได้เท่าที่จ�าเป็น  ทัง้นี้ ให้ค�านึงถึงการทีจ่ะให้เจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด

 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร

 มาตรา ๒๘   ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูปทีด่ิน 

ตามมาตรา ๒๕ ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดจ�าหน่ายด้วยประการใด ๆ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ ซึ่งที่ดิน 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย

 ในกรณีที ่ ส.ป.ก. จัดซื ้อหรือด�าเนินการเวนคืนทีด่ินนั ้น ถ้ามีการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืน 

ความในวรรคหนึ่ง และเป็นทรัพย์สินหรือสิง่ทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายหรือกีดขวางการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือ 



306 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทีด่นิท�าการรือ้ถอนเสียได้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ถ้าเจ้าของหรอืผูค้รอบครองท่ีดนิ
ไม่ปฏิบัติตาม ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอ�านาจด�าเนินการรื้อถอนโดยเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้นด้วย

 มาตรา ๒๙   ในเขตปฏิรูปทีดิ่น เมือ่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ทีด่ินบริเวณใดสมควร 
ด�าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดซื้อหรือด�าเนินการเวนคืนที่ดินได้ ดังต่อไปนี้
 (๑)  ท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงมีเนื้อท่ีรวมกนัเกนิกว่าห้าสบิไร่ ซึ่งบคุคลในครอบครวัเดยีวกนั
ไม่ว่าคนหนึง่หรือหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินผู้ประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเอง ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดซื้อ 
หรือด�าเนินการเวนคืนที่ดินส่วนที่เกินกว่าห้าสิบไร่
 (๒) ถ้าทีดิ่นดังกล่าวใน (๑) มเีนือ้ทีร่วมกันเกินกว่าหนึง่ร้อยไร่ และเจ้าของทีด่ินผู้ประกอบ
เกษตรกรรมด้วยตนเองใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์จ�าพวกสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดชนิด จ�านวน 
และเงื่อนไขในราชกิจจานุเบกษา ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดซื้อหรือด�าเนินการเวนคืนทีด่ินส่วนทีเ่กินกว่า 
หนึ่งร้อยไร่
 ถ้าเจ้าของทีด่ินรายใดมีความประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองในทีด่ินเกินกว่าตาม 
ทีก่ล่าวไว้ใน (๑) หรือ (๒) และแสดงได้ว่าตนได้ประกอบเกษตรกรรมในทีด่ินด้วยตนเองเกินกว่าทีก่ล่าว
ไว้ใน (๑) หรือ (๒) อยู่แล้วไม่ต�่ากว่าหนึง่ปีก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และแสดงได้ว่าตนมีความ
สามารถและมีปัจจยัท่ีจะท�าท่ีดินน้ันให้เป็นประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้ ท้ังตนจะเป็นผูป้ระกอบเกษตรกรรม 
ในทีด่ินนัน้ด้วยตนเอง ให้ยื่นค�าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าทีพ่ร้อมทัง้แสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบค�าร้อง  
เมือ่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้สอบสวนแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาต  
ก็ให้ก�าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเสนอรัฐมนตรีพิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบก็ให้อนุญาตให้ผู้ร้องขอนั้น 
มีสิทธิในท่ีดนิน้ันต่อไป แต่ต้องไม่เกนิหนึ่งพนัไร่ ในกรณีท่ีผูร้้องขอได้รบัสทิธใินท่ีดงักล่าวไม่ปฏบัิตติามเงือ่นไข
ท่ีคณะกรรมการก�าหนด ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจดัซื้อหรอืด�าเนนิการเวนคนืท่ีดนิท่ีได้รบัเพิ่มขึ้นนั้นเพื่อใช้ในการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
 ในกรณีทีเ่จ้าของทีด่ินรายใดได้แสดงว่าตนได้ประกอบเกษตรกรรมในทีด่ินด้วยตนเองเกินกว่า 
หนึง่พันไร่อยู่แล้วไม่ต�า่กว่าหนึง่ปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีความประสงค์จะประกอบ
เกษตรกรรมด้วยตนเองในที่ดินนั้นต่อไป ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
  ก. ได้ลงทุนในกิจกรรมการเกษตรในทีด่ินนั้นไปแล้วเป็นจ�านวนมากและการลงทุนนั้น 
ได้กระท�าไปด้วยการส่งเสริมของรัฐ
  ข. เป็นการประกอบการเพื่อพัฒนาวิทยาการเกษตรแผนใหม่ หรือทีย่ังมีความต้องการ 
อยู่มากภายในประเทศหรือเพื่อการส่งออก
  ค. ในการทีจ่ะประกอบกิจการได้ต่อไปนั้นจะต้องมีลักษณะที่ช่วยพัฒนาการเกษตร และ 
ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านปัจจยัการผลติ เพื่อส่งเสรมิผลผลติการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรได้อย่าง
กว้างขวางในเรื่องการสาธิต และเป็นตลาดรับซื้อผลิตผลเกษตรกรรมจากเกษตรกรโดยตรง
  ง. เมือ่พ้นสิบห้าปี หากสถาบันเกษตรกรมีความต้องการและสามารถทีจ่ะเป็นผู้ถือหุ้น 
ในกิจการนัน้ เจ้าของที่ดินต้องยินยอมให้สถาบันเกษตรกรถือหุ้นในกิจการนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 

ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการและรายละเอียดที่คณะกรรมการก�าหนด
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 ๑๐
มาตรา ๒๙ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

 ๑๑
 มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ก็ให้ก�าหนดเงื่อนไขในการอนุญาต เสนอรัฐมนตรี

พิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบก็ให้อนุญาตให้ผู้ร้องขอนั้นมีสิทธิในที่ดินนั้นต่อไป ในกรณีทีผู่้ร้องขอได้รับ

สิทธิในที่ดินดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดซื้อ หรือด�าเนินการ

เวนคืนที่ดินที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้น เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป

 (๓)  ทีด่ินแปลงใดถ้าเจ้าของไม่ได้ใช้ทีด่ินประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเอง หรือมิได้ใช้ประกอบ

เกษตรกรรมอย่างใดหรอืประกอบเกษตรกรรมเล็กน้อย หรอืประกอบเกษตรกรรมบางส่วนเพยีงเป็นการแสดง

สิทธิในที่ดิน ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดซื้อหรือด�าเนินการเวนคืนที่ดินนั้นได้ในส่วนที่เกินกว่ายี่สิบไร่

 ถ้าเจ้าของที่ดินตาม (๓) มีความประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองและแสดงได้ว่า 

ตนมีความสามารถและมีปัจจัยที่จะท�าที่ดินนั้นให้เป็นประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้ ทั้งตนจะเป็นผู้ประกอบ

เกษตรกรรมในทีด่ินนัน้ด้วยตนเอง ให้ยืน่ค�าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าทีพ่ร้อมทัง้แสดงหลักฐานอ้างอิง

ประกอบค�าร้อง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้สอบสวนแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการหรอืผูซ้ึ่งคณะกรรมการ 

มอบหมายเพือ่พจิารณาอนุญาตให้ผู้ร้องขอน้ันมีสทิธใินท่ีดนิต่อไป ตามขนาดใน (๑) หรอื (๒) แล้วแต่กรณ ีและ 

ให้คณะกรรมการก�าหนดเงื่อนไขในการอนุญาต ในกรณีผู้ได้รับสิทธิในทีด่ินดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดซื้อหรือด�าเนินการเวนคืนที่ดินนั้นเพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป

 บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ที่ดินบรรดาทีเ่ป็นของทบวงการเมือง องค์การของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ สถาบันเกษตรกร หรือที่ดินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ในการจดัซื้อท่ีดนิตามมาตรานี้ ถ้าเจ้าของท่ีดนิประสงค์จะขายท่ีดนิของตนให้ท้ังหมด กใ็ห้ ส.ป.ก. 

มีอ�านาจจัดซื้อได้
๑๐

 มาตรา ๓๐
๑๑

   บรรดาทีดิ่นหรืออสังหาริมทรัพย์ที ่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดให้

เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรได้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก�าหนด  ท้ังนี้ ตามขนาด 

การถือครองในที่ดินดังกล่าวต่อไปนี้

 (๑) จ�านวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ ส�าหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงประกอบ

เกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

 (๒)  จ�านวนท่ีดินไม่เกนิหน่ึงร้อยไร่ ส�าหรบัเกษตรกรและบคุคลในครอบครวัเดยีวกนั ซึ่งใช้ประกอบ

เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก�าหนด

 (๓)  จ�านวนท่ีดนิท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรส�าหรบัสถาบนัเกษตรกร  ท้ังนี้ โดยค�านงึถงึประเภท

และลักษณะการด�าเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ

 ในการด�าเนินการตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นการจดัให้เกษตรกร และเป็นท่ีดนิท่ีคณะกรรมการก�าหนด

มิให้มีการโอนสิทธใินท่ีดนิกใ็ห้จดัให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอ่ืนให้จดัให้เกษตรกรเช่าหรอืเช่าซื้อตามทีเ่กษตรกร

แสดงความจ�านง ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า
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 บรรดาทีดิ่นที ่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจ�านวน 

ที่ก�าหนดในวรรคหนึ่งก่อนเวลาทีค่ณะกรรมการก�าหนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยืน่ค�าร้องและยินยอม 

ช�าระค่าเช่า หรือค่าชดเชยทีดิ่นในอัตราหรือจ�านวนทีเ่พิ่มขึ้นตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด ส�าหรับทีด่ิน 

ส่วนทีเ่กินตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการจัดทีด่ินให้เกษตรกรเช่าหรือจัดให้ แล้วแต่กรณี ตามจ�านวน 

ทีเ่กษตรกรถือครองได้ แต่เมือ่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึง่ร้อยไร่ ในการก�าหนดอัตราค่าเช่าหรือค่าชดเชย

ที่ดินดังกล่าว ต้องค�านึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการท�าประโยชน์ 

ประเภทของเกษตรกรรม และการท�าประโยชน์ที่ได้ท�าไว้แล้วในที่ดินนั้น

 ในการจัดทีด่ินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาทีด่ินที ่ ส.ป.ก.  

ด�าเนินการให้ตามจ�านวนที่คณะกรรมการก�าหนด เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่

 นอกจากการจัดทีดิ่นให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอ�านาจจัดทีด่ิน 

หรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเข้าท�าประโยชน์ เพื่อใช้ส�าหรับกิจการอืน่ทีเ่ป็น 

การสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ

ก�าหนดในราชกิจจานเุบกษาได้  ทัง้นี ้ ตามขนาดการถือครองในทีด่ินทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งต้อง 

ไม่เกินห้าสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตหรือการให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัต ิ

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 การจัดทีด่ินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุม

การเช่าหรือเช่าซื้อ และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าวจะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะ 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๑   ถ้าเกษตรกรผู้ใดต้องการมสีิทธิในทีด่ินหรือขอเช่าทีด่ินเพือ่เกษตรกรรมเกินกว่า 

ที่ก�าหนดไว้ตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๒) และแสดงได้ว่าตนมีความสามารถและมีปัจจัยทีจ่ะท�าที่ดิน 

ท่ีขอเพ่ิมน้ันให้เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมได้ ท้ังตนจะเป็นผูป้ระกอบเกษตรกรรมในท่ีดนินั้นด้วยตนเอง 

ให้ท�าค�าร้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบค�าร้อง

 เมือ่พนักงานเจ้าหน้าทีส่อบสวนแล้ว ให้เสนอค�าร้องพร้อมด้วยบันทึกรายงานผลการสอบสวน 

ต่อคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมีอ�านาจพิจารณาอนญุาตให้ผู้ยืน่ค�าร้องมีสิทธิในที่ดิน หรือได้เช่าทีด่ินได้ตาม 

ที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของจ�านวนเนื้อที่ที่ดินที่ก�าหนดไว้ตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๒)  ทั้งนี้ 

โดยก�าหนดเงื่อนไขก็ได้ ในกรณีทีผู่ ้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งเพิกถอน 

การอนญุาตเสยีได้และจัดซือ้หรือด�าเนนิการเวนคืนทีด่ินหรือสัง่เลิกการเช่าทีด่ินดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือ 

แต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร และน�าที่ดินนั้นไปใช้เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
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 มาตรา ๓๒
๑๒

  ถ้า ส.ป.ก. ได้ทีดิ่นแปลงใดมาโดยการจดัซ้ือหรอืเวนคนืหรอืได้มาตามมาตรา ๒๕ ทวิ

เพื่อใช้ในการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม ให้สิทธิของผู้เช่าทีด่ินแปลงนั้นตามสัญญาเช่าหรือตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอันสิ้นสุดลง

 มาตรา ๓๓   เมือ่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูปทีด่ินใช้บังคับในท้องทีใ่ดแล้ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่จ้งให้บรรดาเจ้าของทีด่ินทีม่ีทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมทีอ่ยู่ในเขตปฏิรูปทีด่ินแจ้งจ�านวน

แปลงที่ดิน ขนาดของที่ดินแต่ละแปลง ที่ตั้งของที่ดิน และการท�าประโยชน์ในที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของทุกแปลง 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในเก้าสิบวนั ตามแบบและวธิกีารท่ีรฐัมนตรกี�าหนด โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

 มาตรา ๓๔   ในการเวนคืนทีดิ่นหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ส�าหรับทีด่ินทีเ่วนคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ ส.ป.ก. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ส.ป.ก. มีอ�านาจ 

เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวเพื่อด�าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ทันที

 มาตรา ๓๕
๑๓

   การช�าระราคาทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดซือ้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้จ่าย

เป็นเงินสด หรือเงินสดและพันธบัตรของรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

 การช�าระค่าทดแทนทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพย์ทีเ่วนคืนตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้จ่ายเป็น 

เงินสดส่วนหนึง่ และส่วนที่เหลือให้จ่ายเป็นพันธบัตรของรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีก่�าหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา

 ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตร ีมอี�านาจออกพนัธบตัร เพือ่ช�าระราคาหรอืค่าทดแทน

ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง และมอี�านาจก�าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาไถ่ถอน เงื่อนไข และวิธีการ 

ในการออกพันธบัตร  ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 พันธบัตรตามวรรคสามเมือ่ครบก�าหนดช�าระให้ช�าระจากเงินของกองทุนการปฏิรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม

 มาตรา ๓๖   ให้คณะกรรมการก�าหนดเงินค่าทดแทนโดยค�านึงถึงการได้มา สภาพความ

อุดมสมบูรณ์ และท�าเลทีตั่้งของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับมูลค่าของผลิตผลเกษตรกรรม 

หลักท่ีสามารถผลิตได้จากท่ีดนิในท้องท่ีน้ัน  ท้ังน้ี เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมแก่สงัคม และแก่บรรดาเกษตรกร

ผู้ที่จะต้องรับภาระจ่ายค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์แก่ ส.ป.ก. ต่อไปด้วย

 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่หีนังสือแจ้งจ�านวนเงินค่าทดแทนให้เจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิได้รับเงิน 

ค่าทดแทนทราบ ถ้าเจ้าของทีด่ินหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่เห็นชอบด้วยกับจ�านวนเงินค่าทดแทน 

ดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๐

 วรรคสาม
๑๔

  (ยกเลิก)

 ๑๒
 มาตรา ๓๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

 ๑๓
 มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙  

 ๑๔ 
มาตรา ๓๖ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
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 มาตรา ๓๖ ทวิ
๑๕

  บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือได้มาโดยประการอืน่ทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่า 

เป็นที่ราชพัสดุ และให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามประมวลกฎหมายทีด่ินมีอ�านาจออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ินเกี่ยวกับ

ที่ดินของ ส.ป.ก. ตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ

 มาตรา ๓๗   ห้ามมิให้ยกอายุความครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ ส.ป.ก. ในเรื่องทีด่ินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๘   ถ้า ส.ป.ก. เกี่ยวข้องในกจิการใดท่ีกฎหมายก�าหนดให้จดทะเบียนในอสงัหารมิทรพัย์

หรือทรัพยสทิธิอันเกีย่วกับอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม ให้ ส.ป.ก. ได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนั้น

 มาตรา ๓๙   ทีด่ินทีบ่คุคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรมจะท�าการแบ่งแยก 

หรือโอนสิทธิในทีดิ่นนั้นไปยังผู้อืน่มิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอน 

ไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๔
อุทธรณ์

  

 มาตรา ๔๐   ถ้าเจ้าของทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือผู ้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนผู ้ใด

ประสงค์จะอุทธรณ์ ให้ยืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้ง 

ตามมาตรา ๓๖

 มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เป็นประธานกรรมการ ผู ้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางดินหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทางเศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางพืชพรรณหนึ่งคน เป็นกรรมการ ให้ประธานกรรมการ 

แต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

 ให้คณะรฐัมนตรแีต่งต้ังผู้ทรงคุณวฒิุเป็นกรรมการอทุธรณ์ กรรมการผูท้รงคณุวฒุจิะเป็นกรรมการ

หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมิได้

 มาตรา ๔๒   ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ�านาจหน้าทีพ่ิจารณาวินิจฉัยค�าอุทธรณ์ทีย่ืน่ต่อ 

คณะกรรมการอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับค�าอุทธรณ์

 ๑๕
 มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒      
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 หากผูอุ้ทธรณ์ไม่พอใจในค�าวนิิจฉยัอุทธรณ์ ให้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในก�าหนดหนึ่งเดอืน 

ในกรณีที่ยังมิได้มีการตั้งศาลปกครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มิให้น�าข้อความดังกล่าวนี้มาใช้บังคับ

 มาตรา ๔๓   ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ 

หลายคณะ เพื่อกระท�าการทีอ่ยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการอทุธรณ์หรือให้ช่วยเหลือในการด�าเนินการ 

อย่างหนึง่อย่างใดตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  ทัง้นี ้ เว้นแต่การวินิจฉัยอุทธรณ์ และให้น�ามาตรา ๑๗ และ 

มาตรา ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๔   ให้กรรมการอุทธรณ์ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้

 ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการอทุธรณ์ระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมวีาระอยู่ในต�าแหน่ง 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งซ่อมนั้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอุทธรณ์ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

 มาตรา ๔๕   ให้น�ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช้แก่คณะกรรมการอุทธรณ์

โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๖   หลักเกณฑ์และวธิกีารในการย่ืนอทุธรณ์และวธิพีจิารณาในการวนิจิฉยัค�าอุทธรณ์ 

ให้ก�าหนดโดยกฎกระทรวง

หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๔๗   ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ 

หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๔๘   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีซึ ่งออกตามมาตรา ๓๓ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

           สัญญา ธรรมศักดิ์

            นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร ทีดิ่นจึงเป็นปัจจัยส�าคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิต 

ทางเกษตรกรรม แต่ปัจจุบนัปรากฏว่าเกษตรกรก�าลังประสบความเดอืดร้อนเนื่องจากต้องสญูเสยีสทิธใินท่ีดนิ

และกลายเป็นผู้เช่าทีด่ิน ต้องเสียค่าเช่าที่ดินในอัตราสูงเกินสมควร ทีด่ินขาดการบ�ารุงรักษา จึงท�าให้อัตรา

ผลิตทางเกษตรกรรมอยู่ในระดับต�่า เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดิน

และการจ�าหน่ายผลิตผลตลอดมา ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง

และการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

ดงักล่าวโดยด่วนท่ีสดุ โดยวธิกีารปฏรูิปท่ีดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีท่ีดนิท�ากนิ และให้การใช้ท่ีดนิเกดิประโยชน์

มากท่ีสุด พร้อมกบัการจัดระบบการผลติและจ�าหน่ายผลติผลเกษตรกรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร  

ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายแห่งรัฐในการลดความเหลื่อมล�้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจ 

และสังคม ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
๑๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ยังมีบทบัญญัติไม่รัดกุมและเหมาะสม ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนิน

การปฏิรูปทีด่ินอยู่หลายประการ และมีบางประการได้แก่เรื่อง การออกพันธบัตร การช�าระราคาหรือ 

ค่าทดแทนท่ีดนิหรอือสงัหารมิทรพัย์ สมควรแก้ไขเพิ่มเตมิเสยีใหม่โดยรบีด่วน เพื่อให้การปฏบัิตติามกฎหมาย 

เกิดความคล่องตัวและสนองนโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราช

บัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
๑๗

 มาตรา ๑๔   ทีร่าชพัสดุทีก่ระทรวงการคลังได้มาเนื ่องจากการจัดซื ้อของ ส.ป.ก. หรือ 

มีผู้ยกให้แก่ ส.ป.ก. เพื่อด�าเนินการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีอยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้กระทรวงการคลงัด�าเนินการโอนท่ีราชพสัดดุงักล่าวให้เป็นกรรมสทิธิ์ของ ส.ป.ก. เพื่อใช้ในการปฏริปูท่ีดนิ

เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ การโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวมิให้น�าความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับ และให้ด�าเนินการโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 บรรดานิติกรรมใด ๆ ที่ได้กระท�าเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้คงมีผลใช้ได้ต่อไป

 ๑๖ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที่ ๑๔๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙

 ๑๗
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒/๘ กันยายน ๒๕๓๒    
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 ๑๘
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยได้จัดให้มีการปฏิรูปทีด่ิน 

เพ่ือเกษตรกรรมมาระยะหน่ึงแล้ว แต่การด�าเนินการยังมอีปุสรรคท�าให้การงานไม่อาจด�าเนนิไปโดยเหมาะสม

ตามควร สมควรขยายขอบเขตการจดัท่ีดินในการปฏริปูท่ีดนิให้กว้างขวางขึ้นให้สามารถช่วยเหลอืผูท่ี้ประสงค์

จะเป็นเกษตรกรได้และอาจจัดทีด่ินให้แก่ผู้ประกอบกิจการสนับสนุนและต่อเนื่องกับการปฏิรูปทีด่ินได้ด้วย 

เพื่อให้งานด�าเนินไปครบวงจรของภาคเกษตรกรรม นอกจากนั้น ในการจัดหาที่ดินมาด�าเนินการปฏิรูปที่ดิน

ได้มีปัญหาว่าจะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่สมัครใจขายได้หมดทั้งแปลงหรือไม่ และการน�าที่ดินของรัฐมาใช้จัดที่ดิน 

มีปัญหาว่า ยังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกิดปัญหาว่า ส.ป.ก. สมควรจะน�าที่ดิน

ส่วนใดมาใช้จัดได้เมือ่ใดและเพียงใด ทัง้ยังมีข้อจ�ากัดที่ ส.ป.ก. จะเข้าด�าเนินการในทีด่ินทีม่ีผู้ประสงค์

บรจิาค เพราะท่ีดนิน้ันต้องกลายเป็นท่ีราชพสัดแุละท่ีดนิอาจมขีนาดไม่กว้างมาก ซึ่งไม่เหมาะสมท่ีจะก�าหนด 

เป็นเขตปฏิรูปทีดิ่นเล็ก ๆ โดยพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ ส่วนในขั้นน�าทีด่ินมาจัดให้แก่ประชาชนนั้น 

กฎหมายปัจจุบันได้แยกข้อแตกต่างระหว่างทีด่ินทีเ่ป็นของรัฐมาแต่เดิมกับที่ดินที่ได้มาโดยการจัดซื้อ 

หรือเวนคืน ท�าให้ไม่อาจจัดสิทธิในที่ดินให้แก่ประชาชนให้สอดคล้องกัน สมควรแก้ไขโดยค�านึงถึงเป้าหมาย

และความต้องการของผู้ขอรับการจัดที่ดินเป็นส�าคัญ เพื่อให้สิทธิในทีด่ินมีส่วนเกื้อหนุนสภาพความเป็นอยู่

ในภาคเกษตรกรรมตามความเป็นจริง อนึง่ องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม 

และคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั และแนวทางในการก�าหนดเขตปฏริปูทีด่นิยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันเสียใหม่  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 *พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๘

 มาตรา ๒๒   ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

 (๑)  ให้แก้ไขค�าว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 

และค�าว่า “ประชาสงเคราะห์จังหวัด” เป็น “ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 (๒)  ให้เพิ ่ม “อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ปฏิรูปทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรม และเพิ ่ม “ผู ้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง” เป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื ่อให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าทีข่องกรมพัฒนาที ่ดิน 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดินชายทะเล มาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตรา 

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ�านาจหน้าที่ 

ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าทีใ่นส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการ

ใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าทีท่ีโ่อนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้

เป็นไปตามหลักการทีป่รากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัต ิ

ของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้กี่ยวข้องมคีวาชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้อง

ไปค้นหาในกฎหมายโอนอ�านาจหน้าท่ีว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผูร้บัผดิชอบ 

ตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อ 

ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ�านาจหน้าที่ 

และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจทีม่ีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็น 

ของส่วนราชการใหม่ รวมท้ังตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลกิแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญตัิ

และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๒๔
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

เป็นปีที่ ๓๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเช่านา

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัติการเช่าทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรม  

พ.ศ. ๒๕๒๔”

 มาตรา ๒
๑
   พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓   ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗

 มาตรา ๔   พระราชบัญญัตินีม้ิให้ใช้บังคับแก่การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทีร่ัฐ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และสหกรณ์นิคมเป็นผู้ให้เช่า

 มาตรา ๕   ในพระราชบัญญัตินี้

 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท�านา ท�าสวน ท�าไร่ ท�านาเกลือ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น�้า และ

กิจการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 “ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมด หรือเป็นส่วนใหญ่

 “ผู้ให้เช่า” หมายความว่า ผู้ที่ให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมด หรือเป็นส่วนใหญ่

 “การเช่า” หมายความว่า การเช่าหรือการเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซึ่งทีด่ิน 

เพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภททีก่ารเช่าทีด่ินเพื่อการนั้นมีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี ้ ทั้งนี ้

ไม่ว่าการเช่าหรือการเช่าช่วงนั้นจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงการยินยอม

ให้ใช้ทีด่ินเพื่อประกอบเกษตรกรรมดังกล่าวโดยได้รับค่าเช่า และการท�านิติกรรมอืน่ใดอันเป็นการอ�าพราง

การเช่านั้น

 ๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖/๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๔  
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 “ค่าเช่า” หมายความว่า ผลิตผลเกษตรกรรม เงิน หรือทรัพย์สินอืน่ใด ซึ่งให้เป็นค่าตอบแทน

การเช่า และหมายความรวมถึงประโยชน์อืน่ใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ทีผู่้ให้เช่า หรือบุคคลอืน่ได้รับเพื่อ

ตอบแทนการให้เช่าทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 “ปี” หมายความว่า ระยะเวลาสิบสองเดอืน โดยเริ่มนบัตั้งแต่วนัเริ่มต้นฤดกูารประกอบเกษตรกรรม

แห่งท้องถิ่น

 “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร

 “อ�าเภอ”
๒
 หมายความรวมถึง เขตของกรุงเทพมหานคร

 “ต�าบล” หมายความรวมถึง แขวงของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

 “นายอ�าเภอ” หมายความรวมถึง หัวหน้าเขตของกรุงเทพมหานคร

 “ก�านัน” หมายความรวมถึง หัวหน้าแขวงของกรุงเทพมหานคร

 “คชก. จังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจ�าจังหวัด

 “คชก. อ�าเภอ” หมายความว่า คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจ�าอ�าเภอ

 “คชก. ต�าบล” หมายความว่า คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจ�าต�าบล

 มาตรา ๕/๑ 
๓
   พระราชบัญญัตนิี้มิให้ใช้บงัคบักบัการเช่าท่ีผูเ้ช่าเป็นนติบิคุคล เว้นแต่ในกรณีท่ีมี

การกระท�าซ่ึงฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิติัตามพระราชบญัญตันิี ้และเป็นการเช่าท่ีผูเ้ช่าเป็นนติบุิคคล ให้น�าบทบัญญตัิ

ตามหมวด ๔ บทก�าหนดโทษ มาใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวด้วย

 มาตรา ๕/๒ 
๔
  ห้ามมิให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม หรือด�าเนินการไม่ว่าด้วย

วิธีการใดเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

 คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ได้แก่

 (๑)  บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เว้นแต่

  (ก) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทีอ่พยพเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน ซึ่งได ้

รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และได้รับการผ่อนผันให้อาศัย 

อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ หรอืได้รบัสถานะเป็นคนท่ีเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลกัเกณฑ์

และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร

  (ข) คนไทยพลดัถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และบุตรของบุคคลดังกล่าวทีเ่กิดใน 

ราชอาณาจักร

  (ค) บุคคลที่นายอ�าเภอมีหนังสือรับรองว่าอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยเพื่อการเพิ่มชื่อ

ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

 ๒
 มาตรา ๕ นิยามค�าว่า “คชก. อ�าเภอ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๓

 มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๔

 มาตรา ๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 (๒)  นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

 (๓)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้

  (ก)  บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดทีม่ีผู ้ถือหุ ้นทีไ่ม ่มีสัญชาติไทยถือหุ ้นตั ้งแต่ 

ร้อยละยี่สิบห้าของทุนจดทะเบียน หรือมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าของผู้ถือหุ้น หุ้นชนิด 

ที่ออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าหุ้นนั้นผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือ

  (ข)  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญทีจ่ดทะเบียนแล้วที่มีผู ้เป็นหุ้นส่วนทีไ่ม่ม ี

สัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละยีส่ิบห้าของทุนทัง้หมด หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย

 (๔)  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย

 (๕)  สมาคมรวมทั้งสหกรณ์ทีม่ีสมาชิกเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่ร้อยละยีส่ิบห้าของสมาชิก

ทั้งหมด หรือด�าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่

 (๖)  มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่

 บทบัญญัติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคล ดังต่อไปนี้

 (๑)  คนต่างด้าวทีเ่ช่าทีด่ินเพื ่อประกอบเกษตรกรรมโดยอาศัยสนธิสัญญาทีป่ระเทศไทย 

เป็นภาคหีรือมีความผูกพนัตามพนัธกรณี และให้เป็นไปตามบทบัญญตัแิละเงื่อนไขของสนธสิญัญานั้น ซึ่งอาจ 

รวมถงึการให้สิทธคินไทยและวสิาหกจิของคนไทยเข้าไปประกอบธรุกจิในประเทศสญัชาตขิองคนต่างด้าวนั้น 

เป็นการต่างตอบแทนด้วย

 (๒)  คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ 

การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 มาตรา ๖   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยรกัษาการตามพระราชบัญญัตน้ีิ และให้มอี�านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  

 มาตรา ๗
๕
  ในจังหวัดหนึง่ ๆ ทีม่ ีการเช่า ให้มี คชก. จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยบุคคล  

ดังต่อไปนี้

 (๑)  ในกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมส่งเสริม

การเกษตร ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้เช่าสี่คนและ 

ผู้แทนผู้ให้เช่าส่ีคนซึ่งผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

แต่งตั ้งข ้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการหนึ ่งคน และเป็นกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการสองคน

 (๒)  ในจังหวัดอืน่นอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 

ปฏิรูปทีด่ินจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนผู้เช่าสี่คนและผู้แทนผู้ให้เช่าสี่คนซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 

เจ้าหน้าที่เกษตรของส�านักงานเกษตรจังหวัดคนหนึ่ง และข้าราชการอื่นในจังหวัดอีกคนหนึ่ง เป็นกรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ

 ในการแต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า ให้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครหรอืผูว่้าราชการจงัหวดั 

แล้วแต่กรณี แต่งตั้งจากผู้เช่าและผู้ให้เช่าที่ คชก. อ�าเภอ เสนอแนะ

 ในกรณีทีไ่ม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่า ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทัง้สองฝ่าย 

ก็ตามได้ครบตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้ในวรรคหนึง่ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าตามจ�านวนเท่าที่มีอยู่จริง โดยต้องแต่งตั้งฝ่ายละเท่ากัน

 มาตรา ๘
๖
   คชก. จังหวัด มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑)  ก�าหนดท้องทีท่ีห่้ามประกอบเกษตรกรรมบางประเภทเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ 

การอนุรักษ์ดินและน�้า

 (๒)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีค�าสั่งใด ๆ ให้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าปฏิบัติ

หรือมิให้ปฏิบัติการใดเพื่อให้เกิดผลตามค�าวินิจฉัย

 การก�าหนดตาม (๑) ให้ก�าหนดล่วงหน้าก่อนเริ ่มฤดูการประกอบเกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 

สามเดือน และปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่่าการอ�าเภอ ทีท่�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ที่ท�าการก�านัน และที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่

 ๕
 มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๖ 
มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 มาตรา ๘/๑
๗
  ในอ�าเภอหนึง่ ๆ ที่มีการเช่า ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มี คชก. อ�าเภอ 

ประกอบด้วย นายอ�าเภอ เป็นประธานกรรมการ เกษตรอ�าเภอ เจ้าพนักงานทีด่ินอ�าเภอหรือเจ้าพนักงาน 

ที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี ประมงอ�าเภอ ปศุสัตว์อ�าเภอ พัฒนาการอ�าเภอ ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นซึ ่งนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลซึ่งอยู่ในเขตอ�าเภอเลือกกันเอง 

หน่ึงคน ผู้แทนผู้เช่าสี่คนและผูแ้ทนผูใ้ห้เช่าสี่คนซึ่งนายอ�าเภอแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้นายอ�าเภอแต่งตั้ง 

ปลัดอ�าเภอคนหนึง่เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าทีอ่ืน่ในอ�าเภออีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ

 ในกรณีท่ีไม่มีประมงอ�าเภอหรอืปศสัุตว์อ�าเภอ ให้ผูท่ี้ประมงจงัหวดัหรอืปศสุตัว์จงัหวดัมอบหมาย

เป็นกรรมการแทน

 ในการแต่งตั้งผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ�าเภอแต่งตั้งจากผู้เช่าและ 

ผู้ให้เช่าที่ คชก. ต�าบล เสนอแนะ

 ในกรณีทีไ่ม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่า ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทัง้สองฝ่าย 

ก็ตามได้ครบตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้นายอ�าเภอแต่งตั้งผู ้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า 

ตามจ�านวนเท่าที่มีอยู่จริง โดยต้องแต่งตั้งฝ่ายละเท่ากัน

 ให้ คชก. จังหวัด ส�าหรับกรุงเทพมหานคร ท�าหน้าที่ คชก. อ�าเภอ ส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

 มาตรา ๘/๒
๘
   ให้ คชก. อ�าเภอ มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) ก�ากับและเสนอแนะให้การปฏิบัติงานของ คชก. ต�าบล ในเขตพื้นทีใ่ห้เป็นไปโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย

 (๒) พิจารณาค�าร้องขอทบทวนการก�าหนดอัตราค่าเช่าขั ้นสูง ผลผลิตขั ้นสูงของผลิตผล 

เกษตรกรรมซึง่เป็นพืชหลกัทีนิ่ยมปลกูในพืน้ที่ และก�าหนดเวลาทีผู่้ให้เช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่าในแต่ละปี 

ตามความเหมาะสมแห่งท้องที่ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม

 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ คชก. จังหวัด มอบหมาย

 มาตรา ๙
๙
   ในต�าบลหนึ่ง ๆ ที่มีการเช่า ให้มี คชก. ต�าบล ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

 (๑)  ในแขวงของกรุงเทพมหานคร คชก. ต�าบล ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผู้อ�านวยการเขตแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ พนักงานประเมินภาษี ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร 

ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนผู้เช่าสี่คนและผู้แทนผู้ให้เช่าสี่คนซึ่งผู้อ�านวยการเขตแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ และให้เจ้าพนักงานปกครองซึ่งผู้อ�านวยการเขตแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ

 ๗
 มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๘
 มาตรา ๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๙
 มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 (๒)  คชก. ต�าบล ประกอบด้วย ปลัดอ�าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งนายอ�าเภอแต่งตั้ง 

เป็นประธานกรรมการ ก�านนัท้องที ่ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนเกษตรอ�าเภอ ผู้แทนเจ้าพนักงาน 

ที่ดินอ�าเภอหรือผู้แทนเจ้าพนักงานทีดิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี ผู้แทนพัฒนาการอ�าเภอ ผู้แทนผู้เช่าสี่คน 

และผู้แทนผู้ให้เช่าสี่คนซึ่งนายอ�าเภอแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าทีอ่ืน่ในอ�าเภอซึ่งนายอ�าเภอ 

แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ

 ในกรณีท้องทีใ่ดไม่มีก�านันแต่มีนายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรีทีม่ีการเช่าอยู่ในเขต 

เป็นรองประธานกรรมการ

 ในการแต่งตั้งผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า ให้ผู้อ�านวยการเขตหรือนายอ�าเภอ แล้วแต่กรณี 

ปรึกษาหารือร่วมกันกับก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตต�าบลผู้เช่าและ 

ผู้ให้เช่าตามสมควร

 ในกรณีทีไ่ม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่า ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทัง้สองฝ่าย 

ก็ตามได้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึง่ ให้ผู้อ�านวยการเขตหรือนายอ�าเภอ แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง 

ผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผูใ้ห้เช่าตามจ�านวนท่ีปรากฏในทะเบยีนตามมาตรา ๑๓ (๒) โดยต้องแต่งตั้งฝ่ายละเท่ากนั

 ในการพิจารณาเรื่องอันเกี่ยวกับการเช่าในเขตหมู่บ้านใด ให้ผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านนั้นเป็น

กรรมการด้วย

 มาตรา ๑๐
๑๐

  (ยกเลิก)

 มาตรา ๑๑
๑๑

   (ยกเลิก)

 มาตรา ๑๒
๑๒

   (ยกเลิก)

 มาตรา ๑๓
๑๓

   คชก. ต�าบล มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑)  ประกาศก�าหนดตามมาตรา ๔๐

 (๒)  จัดท�าทะเบียนผูเ้ช่าและผู้ให้เช่าภายในเขตต�าบล ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีรฐัมนตรกี�าหนด

 (๓)  พจิารณาวนิจิฉัยข้อพพิาทเกี่ยวกบัการเรยีกเกบ็ค่าเช่า การช�าระค่าเช่า ระยะเวลาของการเช่า 

ตลอดจนข้อพพิาทอ่ืน หรือค่าเสยีหายอนัเกดิจากการเช่าตามค�าร้องขอของผูเ้ช่าหรอืผูใ้ห้เช่า และออกค�าสั่งใด ๆ  

ให้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าปฏิบัติหรือมิให้ปฏิบัติการใดเพื่อให้เกิดผลตามค�าวินิจฉัย และเมื่อวินิจฉัยหรือออกค�าสั่ง

ใด ๆ แล้ว ให้รายงาน คชก. อ�าเภอ ทราบ

 (๔)  ปฏิบ ัติหน ้าท ีอ่ ืน่ตามท ีบ่ ัญญัติไว ้ ในพระราชบัญญัตินี ้ หรือตามที่  คชก. จังหวัด  

หรือ คชก. อ�าเภอ มอบหมาย

 ๑๐
 มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๑
 มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๒
 มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๓
 มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ๑๔
 มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๕
 มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 การก�าหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงตาม (๑) ให้ก�าหนดล่วงหน้าก่อนเริ่มฤดูการประกอบเกษตรกรรม

ของแต่ละปีไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน และปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ�าเภอ ที่ท�าการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเช่าอยู่ในเขต ที่ท�าการก�านัน และที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่

 ผู้เช่าหรือผู ้ให้เช่าผู ้ใดเห็นว่า การก�าหนดอัตราค่าเช่าขั ้นสูงหรือผลผลิตขั ้นสูงของผลิตผล

เกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักที่นิยมปลูกในพื้นทีน่ัน้ สูงหรือต�า่เกินสมควร หรือการก�าหนดเวลาทีผู่้ให้เช่า

อาจเรยีกเกบ็ค่าเช่าในแต่ละปีไม่เหมาะสมหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพข้อเทจ็จรงิแห่งท้องที ่ ให้มสีทิธร้ิองขอต่อ

คชก. อ�าเภอ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีม่ีประกาศก�าหนด  ในการนี้ ให้ คชก. อ�าเภอ มีอ�านาจสั่งให้ 

คชก. ต�าบล พิจารณาทบทวนใหม่ตามที่เห็นสมควรได้

 ในการพจิารณาวนิจิฉยัข้อพพิาทตาม (๓) ให้ คชก. ต�าบล มอี�านาจหน้าท่ีไกล่เกลี่ยให้คูก่รณตีกลง

กันได้ตามที่เห็นสมควร

 เมือ่ คชก. ต�าบล ได้ด�าเนินการใด ๆ ตามอ�านาจหน้าทีข่องตนตามพระราชบัญญัตินี ้แล้ว 

ให้ คชก. ต�าบล รายงาน คชก. อ�าเภอ ทราบ

 มาตรา ๑๔
๑๔

   (ยกเลิก)

 มาตรา ๑๕
๑๕

  ผู้แทนผูเ้ช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าซึ่งผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครหรอืผูว่้าราชการจงัหวดั

แต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๗ หรือซึ่งนายอ�าเภอหรือผู้อ�านวยการเขตแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม 

มาตรา ๘/๑ และมาตรา ๙ อยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี

 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 มาตรา ๑๖   นอกจากการพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึง่ได้รับแตง่ตั้ง

พ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

 (๑)  ตาย

 (๒)  ลาออก

 (๓)  เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๔)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๕)  ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 เม่ือกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทน ให้ผูไ้ด้รบัแต่งตั้งอยู่ใน

ต�าแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน

 มาตรา ๑๗   นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แล้ว กรรมการ 

ซึ่งเป็นผู้แทนผู้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่า จะพ้นจากต�าแหน่งเมือ่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันก�าหนด
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 มาตรา ๑๘
๑๖

   การประชุมของ คชก. จังหวัด คชก. อ�าเภอ หรือ คชก. ต�าบล ต้องมีกรรมการ 

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ 

ในทีป่ระชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต ่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 ห้ามมิให้กรรมการซึ ่งเป็นผู ้มีส่วนได้เสียในกรณีพิพาทรายใด เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธ ิ

ในการพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทรายนั้น

 มาตรา ๑๙   ให้ คชก. จังหวัด คชก. ต�าบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ดังกล่าว มีอ�านาจเรียกผู้เช่า ผู้ให้เช่า หรือผู้ซึง่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค�าหรือชีแ้จง หรือส่งเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี่ยวกับการเช่ามาเพื่อประกอบการพิจารณาของ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล ได้ แล้วแต่กรณี

 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานหรือกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล หรือผู้ซึ่งได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว มีอ�านาจเข้าไปในทีด่ินทีเ่ช่า หรือทีเ่ก็บผลผลิตของผู้เช่า ผู้ให้เช่า  

หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การเช่าได้  ในการน้ี เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอสังหารมิทรพัย์ต้องอ�านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลอื

แก่ประธานหรือกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ดังกล่าวนั้นตามสมควร

 ให้ถือว่าประธานและกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล และผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๒๐   ในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ของ คชก. ต�าบล หรือ 

คชก. จังหวัด

 (๑)  ถ้า คชก. ต�าบล หรือ คชก. จังหวัด มีค�าสั่งให้ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาซึ่งครอบครองนาอยู่นั้น

ออกจากนา ค�าสัง่เช่นว่านีใ้ห้ใช้บงัคับได้ตลอดถึงวงศ์ญาติทัง้หลาย และบริวารของผู้นัน้ทีอ่ยู่ในนานัน้ 

ซึ่งไม่สามารถแสดงอ�านาจพิเศษให้เห็นได้  ในการนี้ คชก. ต�าบล จะสั่งให้ผู้นั้นต้องช�าระค่าเสียหายให้แก่ 

อีกฝ่ายหนึ่งจนกว่าจะออกจากนาก็ได้

 (๒)  ถ้าต้องมีการรังวัดท�าแผนที ่ การตรวจบุคคล วัตถุ หรือสถานที่ หรือมีการร้องขอให้เสนอ 

คดีต่อศาลให้มีค�าพิพากษาบังคับตามค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล หรือ คชก. จังหวัด ผู้ยืน่ค�าร้องขอ 

ต้องวางค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นไว้ด้วย จ�านวนค่าใช้จ่าย การวางค่าใช้จ่าย และการยกเว้นไม่ต้องวางค่าใช้จ่าย 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ๑๖
 มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ในกรณีทีม่ีการวางค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง (๒) ความรับผิดชั้นที่สุดส�าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ย่อมตกแก่ฝ่ายทีแ่พ้ข้อพิพาท แต่ คชก. ต�าบล หรือ คชก. จังหวัด จะใช้ดุลพินิจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

หรือทัง้สองฝ่ายต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายนัน้ทัง้หมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยค�านึงถึงเหตุสมควร 

และความสุจริตในการด�าเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของแต่ละฝ่าย

 ในการวินิจฉัยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี ้ คชก. ต�าบล ต้องแจ้งผลการวินิจฉัยดังกล่าว 

ให้คู่กรณีทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่มีค�าวินิจฉัย
๑๗

หมวด ๒
การเช่านา

 มาตรา ๒๑   ในหมวดนี้

 “นา” หมายความว่า ที่ดินที่เช่าเพื่อท�านาทั้งหมด หรือเป็นส่วนใหญ่

 “ท�านา” หมายความว่า การเพาะปลูกข้าว หรือพืชไร่

 “พืชไร่” หมายความว่า พชืซึ่งต้องการน�้าน้อยและอายสุั้น หรอืสามารถเกบ็เกี่ยวครั้งแรกได้ภายใน

สิบสองเดือน

 “พืชหลัก” หมายความว่า ข้าว หรือพืชไร่ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด ซึ ่งตามปกต ิ

ของสภาพแห่งท้องทีค่วรเพาะปลูกกันในรอบปีหนึ่ง ๆ และให้ผลเป็นรายได้ส�าคัญแก่เกษตรกรในรอบปีนั้น  

ทั้งนี้ ตามที่ คชก. ต�าบล จะได้ก�าหนดขึ้นเป็นคราว ๆ   แต่ไม่รวมถึงพืชที่เพาะปลูกขึ้นเพื่อเป็นรายได้ประกอบ

ตามสภาพของท้องที่ หรือเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

 มาตรา ๒๒   ให้การเช่านามีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้  

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม

 มาตรา ๒๓   การจดทะเบียนการเช่านาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 มาตรา ๒๔   เมื่อผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านารายใดยืน่ค�าร้องขอให้ คชก. ต�าบล ท�าหลักฐาน 

การเช่านาเป็นหนังสือ ถ้า คชก. ต�าบล เห็นว่ามีเหตุเพียงพอให้ฟังเป็นเบื้องต้นได้ว่ามีการเช่านากัน 

ตามค�าร้องขอ ให้ คชก. ต�าบล จัดท�าหนังสือหลักฐานการเช่านาขึ้นตามค�าร้องขอนั้น แล้วแจ้งให้ผู้เช่านา 

หรือผู้ให้เช่านาอีกฝ่ายหนึง่ทราบ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ลงลายมือชื่อในหนังสือหลักฐานการเช่านาดังกล่าว  

ในการนี ้ ให้ คชก. ต�าบล แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เว้นแต่ผู้รับแจ้งจะได้รับแจ้งด้วยตนเองแล้ว 

ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึง่ผู้ได้รับแจ้งมิได้ลงลายมือชื่อและส่งคืน หรือไม่แจ้งข้อคัดค้านเป็นประการอื่นมายัง 

คชก. ต�าบล ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีการเช่านากันตามหนังสือ 

หลักฐานการเช่านั้น

 ๑๗
 มาตรา ๒๐ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ในกรณีทีผ่ ู้ได้รับแจ้งหนังสือหลักฐานการเช่านาตามวรรคหนึ่งมีข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้าน 

ประการใด ให้ คชก. ต�าบล ด�าเนินการไกล่เกลี่ยให้ยุติ ถ้าไม่สามารถไกล่เกลี่ยเรื่องใดให้ยุติได้ ให้ คชก. ต�าบล 

บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับข้อสังเกตใด ๆ ถ้ามี

 หนังสือหลักฐานการเช่านาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันก�าหนด หนังสือนีใ้ห้ท�าเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน มอบให้แก่ผู้เช่านา 

ฉบับหนึ่ง ผู้ให้เช่านาฉบับหนึ่ง และเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการอีกฉบับหนึ่ง

 หนังสือหลักฐานการเช่านาที่ท�าขึ้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

 ในกรณีทีไ่ด้ท�าหนังสือหลักฐานการเช่านารายใดขึ้นไว้ ให้ คชก. ต�าบล ติดต่อประสานงานกับ 

ส่วนราชการทีม่อี�านาจหน้าท่ีในการจดทะเบยีนสิทธแิละนติกิรรม เพื่อบนัทึกการเช่านา หรอืการเปลี่ยนแปลง

แห่งสิทธิการเช่านา ให้ปรากฏไว้ในทะเบียนที่ดินที่มีการเช่านารายนั้นด้วย

 มาตรา ๒๕   ถ้าปรากฏว่าบุคคลหนึ ่งบุคคลใดได้เข้าใช้ทีด่ินของผู ้อื ่นเพื ่อท�านามาแล้ว 

อย่างน้อยหนึง่ฤดูการท�านา ถ้าบุคคลนั้นอ้างว่าตนเป็นผู้เช่านา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้มีการเช่านากัน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เจ้าของที่ดินจะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น

ส่วนที่ ๑
ระยะเวลาการเช่า และการบอกเลิกการเช่า

  

 มาตรา ๒๖
๑๘

   การเช่านาทีไ่ด้ท�าหลักฐานการเช่านาไว้เป็นหนังสือ ให้มรีะยะเวลาการเช่านา 

ตามที่ก�าหนดในหลักฐานการเช่านานั้น แต่ถ้าไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาการเช่านาในหลักฐานการเช่านา 

หรือก�าหนดไว้น้อยกว่าสองปี ให้การเช่านานั้นมีก�าหนดสองปี

 การเช่านาที่มิได้ท�าหลักฐานการเช่านาไว้เป็นหนังสือ ให้ถือว่าการเช่านามีก�าหนดคราวละหกปี

 เมือ่สิ ้นระยะเวลาการเช่านาตามวรรคหนึ ่งหรือวรรคสอง ถ้าผู ้ให้เช่านามิได้บอกเลิกการ 

ให้เช่านาตามมาตรา ๓๗ และมิได้มีการตกลงเช่านากันใหม่ ในกรณีได้ท�าหลักฐานการเช่านาไว้เป็นหนังสือ 

ให้ถือว่าหลักฐานการเช่านานั้นยังคงมีผลบังคับต่อไปเท่าระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในหลักฐานการเช่านานั้น 

หรือมกี�าหนดสองปีตามวรรคหนึง่ แล้วแต่กรณ ี และในกรณีทีไ่ม่มหีลักฐานการเช่านาเป็นหนังสือ ให้ถือว่า 

มีการเช่านานั้นต่อไปอีกคราวละหกปีตามวรรคสอง

 บทบัญญัติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่การเช่าช่วงนา

 มาตรา ๒๗
๑๙

   (ยกเลิก)

 มาตรา ๒๘   การเช่านาย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์นาทีเ่ช่า ผู้รับโอนต้องรับไป 

ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่านาตามพระราชบัญญัตินี้

 ๑๘
 มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๙
 มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



325พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 มาตรา ๒๙   ถ้าผู้เช่านาถึงแก่ความตาย สามภีริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติสนิทของ 

ผู้เช่านา ซึ่งเป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับการท�านานั้น อาจแสดงความจ�านงขอเช่านาต่อผู้ให้เช่านาหรือ

ผู้แทนผู้ให้เช่านาหรือ คชก. ต�าบล ได้ภายในก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่านาถึงแก่ความตาย เมื่อบุคคล

ดังกล่าวได้แสดงความจ�านงแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงความจ�านงนั้นเป็นผู้เช่านาสืบแทนต่อไป หากมีผู้แสดง 

ความจ�านงหลายรายและไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ให้ คชก. ต�าบล เป็นผู้วินิจฉัย

 บุคคลใดจะยกสิทธิในการเช่าทีน่าขึ ้นต่อสู ้กับผู ้เช่านาสืบแทนตามวรรคหนึ่งไม่ได้ ในการ 

เช่าสืบแทน ผู้เช่านาสืบแทนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าที่มีต่อผู้ให้เช่าตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๐   การเช่านาอาจสิ้นสุดก่อนก�าหนดระยะเวลาการเช่านาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) เมื่อผู้ให้เช่านาบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑

 (๒) เมือ่ผู้เช่านาบอกเลิกการเช่านาเป็นหนังสือล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนเริ่ม 

ฤดูการท�านา

 (๓) ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาตกลงเลิกการเช่านา โดยท�าเป็นหนังสือต่อหน้านายอ�าเภอ หรือ 

ผู้ที่นายอ�าเภอมอบหมาย

 (๔) เมื่อนาที่เช่าถูกเวนคืนตามกฎหมาย หรือโอนไปเป็นของรัฐด้วยประการอื่น  ทั้งนี้ เฉพาะส่วน

ที่ถูกเวนคืนหรือโอน

 การบอกเลิกการเช่านาตาม (๒) หรือการตกลงเลิกการเช่านาตาม (๓) ทีท่�าไว้ในขณะเช่านา  

หรือท�าไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาเกนิกว่าหกเดือน มิให้ถอืว่ามกีารบอกเลกิการเช่านา หรอืมกีารตกลงเลกิการเช่านา

 มาตรา ๓๑   ผู้ให้เช่านาจะบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้นก�าหนดระยะเวลาการเช่านาไม่ได้ 

เว้นแต่ในเหตุดังต่อไปนี้

 (๑)  ผู้เช่านาไม่ช�าระค่าเช่านารวมกนัเป็นเวลาสองปี เว้นแต่จะมีเหตผุลท่ี คชก. ต�าบล เหน็สมควร

ผ่อนผันให้

 (๒)  ผู้เช่านาให้เช่าช่วงนาโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านา เว้นแต่ผู้ให้เช่านารู้ หรือ 

ควรจะรู้ว่าผู้เช่านาให้เช่าช่วงนาแต่ไม่ได้คัดค้าน

 (๓)  ผู้เช่านาใช้ทีน่าเพื ่อการอืน่นอกจากการท�านา หรือการท�าประโยชน์ตามมาตรา ๔๗  

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านา หรือท�าให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลง หรือเป็นอุปสรรคต่อการ 

ปลูกพืชหลัก

 (๔)  ผู้เช่านาประกอบเกษตรกรรมประเภทที ่ คชก. จังหวัด ประกาศห้าม อันเป็นการฝ่าฝืน 

มาตรา ๔๕ วรรคหนึง่ หรือปลูกข้าวหรือพืชไร่อื ่นใดทีผู่ ้ให้เช่านาได้ห้ามไว้ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง 

โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๖

 (๕)  ผู้เช่านาละทิ้งนาไปเกินหนึ่งปี

 (๖)  ผู้เช่านาท�านาน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ�านวนเนื้อทีน่าท่ีเช่าเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน 

เว้นแต่เพราะเหตุสุดวิสัย

 (๗)  ผู้เช่านายักย้าย ปิดบัง หรือซ่อนเร้นผลผลิตที่ได้จากนาที่เช่า หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท�าการ

ดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้ให้เช่านาได้รับค่าเช่านาเต็มตามที่ตกลงกัน หรือ
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 (๘)  ผู้เช่านาไม่ปรับปรุงการท�านาตามค�าแนะน�าของทางราชการ หรือปล่อยให้นาทรุดโทรม  

ทั้งนี้ เป็นเหตุให้ผลผลิตลดลงกว่าหนึ่งในสามของผลผลิตปกติ

 มาตรา ๓๒   ในกรณีผู้เช่านาให้ผู้อืน่ท�านาแทนหรือให้เช่าช่วงนา เพราะเหตุทีต่นหรือสมาชิก

ในครอบครัวของตนซึ่งได้อยู่ช่วยท�านาต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

หรอืต้องไปช่วยราชการตามท่ีกฎหมายบงัคบั ผูใ้ห้เช่านาจะบอกเลกิการเช่านาเพราะเหตตุามมาตรา ๓๑ (๒) 

หรือ (๕) ไม่ได้

 มาตรา ๓๓   ผู้เช่าช่วงนาซึง่ได้ท�านามาแล้วอย่างน้อยหนึง่ฤดูการท�านา มีสิทธิยืน่ค�าร้อง 

ต่อ คชก. ต�าบล เพื่อให้วินิจฉัยให้ตนเป็นผู้เช่านาแทนที่ผู้ให้เช่าช่วงนา

 เมือ่ คชก. ต�าบล ได้รับค�าร้องตามวรรคหนึง่ ให้ คชก. ต�าบล แจ้งให้ผู้ให้เช่านาทราบ และ 

ในกรณีนี้ผู้ให้เช่านาหมดสิทธิบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ (๒)

 ถ้า คชก. ต�าบล เห็นว่าผู้ให้เช่าช่วงนาได้เช่านาโดยมิได้มีเจตนาท�านาด้วยตนเอง ให้ คชก. ต�าบล 

มีอ�านาจวินิจฉัยให้ผู้เช่าช่วงนาเป็นผู้เช่านาแทนทีผู่้ให้เช่าช่วงนา และให้แจ้งค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล 

ให้ผู้ให้เช่านาทราบ

 ในกรณีทีผู่้เช่านาให้เช่าช่วงนาเป็นการชั่วคราวเพื่อเพาะปลูกพืชอายุสั้นภายหลังการเก็บเกี่ยว

พืชหลักแล้ว หรือผู้เช่านาจ�าเป็นต้องให้เช่าช่วงนาเพราะเหตุทีร่ะบุไว้ในมาตรา ๓๒ ผู้เช่าช่วงนาจะใช้สิทธ ิ

ตามมาตรานี้ไม่ได้

 มาตรา ๓๔   การบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 

ผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนงัสอืต่อผูเ้ช่านา พร้อมท้ังแสดงเหตแุห่งการบอกเลกิการเช่านา และส่งส�าเนาหนงัสอื

ดังกล่าวต่อประธาน คชก. ต�าบล

 ภายในเจด็วนันับแต่เม่ือได้รบัส�าเนาหนงัสอืตามวรรคหนึง่ ให้ประธาน คชก. ต�าบล หรอืผูซ้ึ่งได้รบั

มอบหมายจาก คชก. ต�าบล แจ้งให้ผู้เช่านาที่ถูกบอกเลิกการเช่านาทราบ เพื่อคัดค้านการบอกเลิกการเช่านา

ต่อ คชก. ต�าบล ภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 มาตรา ๓๕   ถ้าผู้เช่านาคัดค้านการบอกเลิกการเช่านา แต่ คชก. ต�าบล หรือ คชก. จังหวัด 

พิจารณาแล้วมีค�าวินิจฉัยว่าการบอกเลิกการเช่านาเป็นไปโดยชอบ ในการมีค�าสั ่งให้ผู ้เช่านาออกจาก 

ทีน่านัน้ ให้ คชก. ต�าบล หรือ คชก. จังหวัด แล้วแต่กรณี ก�าหนดระยะเวลาตามควรเพื่อให้ผู้เช่านา 

สามารถปฏิบัติตามได้โดยค�านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เช่านาถ้าจะต้องออกจากนา 

ในขณะนั้น หรือถ้าต่อมาอาจจะมีการอุทธรณ์และมีการวินิจฉัยกลับค�าวินิจฉัยของตนนั้นด้วย

 มาตรา ๓๖   การบอกเลิกการเช่านาเพราะเหตุตามมาตรา ๓๑ (๘) ผู้ให้เช่านาต้องยืน่ค�าขอ 

ต่อประธาน คชก. ต�าบล เพื่อบอกเลิกการเช่านา

 ถ้า คชก. ต�าบล เห็นว่าผู้เช่านากระท�าตามมาตรา ๓๑ (๘) คชก. ต�าบล อาจวินิจฉัย 

ให้บอกเลิกการเช่านา หรือจะวินิจฉัยให้มีการเช่านาต่อไป โดยก�าหนดเงือ่นไขอย่างหนึง่อย่างใดทีผู่้เช่านา 

จะต้องปฏิบัติก็ได้
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 เม่ือ คชก. ต�าบล ส่ังให้ผู้เช่านาปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคสอง และผูเ้ช่านาฝ่าฝืน หรอื

ไม่ปฏบัิตติามภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ คชก. ต�าบล มคี�าวนิจิฉยัให้ผูใ้ห้เช่านาบอกเลกิการเช่านาได้ทันที

 มาตรา ๓๗
๒๐

   ถ้าผู้ให้เช่านาไม่ประสงค์จะให้เช่านาต่อไปเมือ่สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่านา 

ตามมาตรา ๒๖ ผูใ้ห้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนงัสอืต่อผูเ้ช่านาก่อนสิ้นสดุระยะเวลาการเช่านาไม่น้อยกว่าหกเดอืน

พร้อมทั้งแจ้งให้ คชก. ต�าบล ทราบด้วย และเมื่อ คชก. ต�าบล ได้รับแจ้งแล้ว ให้มีหนังสือสอบถามผู้เช่านา 

ว่ายังประสงค์จะเช่านานั้นต่อไปหรือไม่

 ถ้าผู้เช่านายังประสงค์จะเช่านานั้นต่อไป ให้แจ้งผู้ให้เช่านาและ คชก. ต�าบล ทราบภายใน 

สามสบิวันนบัแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่านา และให้ คชก. ต�าบล ด�าเนินการไกล่เกลี่ยให้ยตุิ ถ้าสามารถ 

ไกล่เกลีย่ให้ยุติได้ ก็ให้ด�าเนินการตามผลของการไกล่เกลี่ย ในกรณีทีไ่ม่อาจไกล่เกลี่ยให้เป็นทีพ่อใจของ 

ทัง้สองฝ่าย ให้ คชก. ต�าบล พิจารณาเหตุผลและความจ�าเป็นของผู้ให้เช่านา ถ้าเห็นว่าผู ้ให้เช่านา 

มีความจ�าเป็นอันไม่อาจหลกีเลีย่งได้ทีจ่ะใช้ทีน่านั้น ก็ให้สั่งให้การเช่านาสิ้นสุดลง เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่า 

ผู้เช่านาจะเดือดร้อนเกินสมควร จะให้ผู้เช่านาท�านาต่อไปอีกหนึ่งปีก็ได้

 ในกรณีที ่ คชก. ต�าบล เห็นว่าผู้ให้เช่านาไม่มีเหตุผลและความจ�าเป็นทีไ่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ที่จะใช้ที่นานั้น ให้ คชก. ต�าบล วินิจฉัยให้การเช่านานั้นมีผลต่อไปอีกสองปี

 ผ ู้ม ีส ่วนได ้เสียอาจอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล ตามวรรคสองและวรรคสาม 

ต่อ คชก. จังหวัด ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัย

 ค�าวนิิจฉัยของ คชก. ต�าบล ท่ีให้การเช่านาสิน้สดุลงตามวรรคสอง ให้มีผลเม่ือพ้นระยะเวลาอทุธรณ์

ตามวรรคสี่และผู้เช่านามิได้อุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล ในกรณีที่ผู้เช่านาอุทธรณ์ภายในก�าหนดเวลา 

ให้ทุเลาการบังคับตามค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล ไว้ก่อน จนกว่า คชก. จังหวัด จะมีค�าวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

 ค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล ท่ีให้การเช่านายังมีผลต่อไปตามวรรคสาม ให้มผีลบังคบัได้ทันทีจนกว่า 

คชก. จังหวัด จะมีค�าวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๓๘
๒๑

   (ยกเลิก)

 มาตรา ๓๙   ถ้าการเช่านาได้สิน้สุดลงก่อนครบก�าหนดเมือ่ผู ้เช่านาได้ลงมอืท�าประโยชน ์

ในนาโดยสุจริตก่อนหน้านัน้แล้ว ให้ผู้เช่านามีสิทธิในนานั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จการเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ต้อง 

เสียค่าเช่านาตามส่วน

 ส�าหรับการท�านาซึ ่งการปล ูกครั ้ง เดียวสามารถเก็บเกี ่ยวได ้หลายครั ้ง เม ือ่ เสร็จการ 

เก็บเกี ่ยวครั ้งแรกหลังจากการเช่านาได้เลิกหรือสิ ้นสุดลงแล้ว ถ้าการเพาะปลูกนั ้นยังเก็บเกี่ยวได้อีก 

ผู้เช่านาไม่มีสิทธิในนานั้นต่อไปตามวรรคหนึ่ง

 ๒๐
 มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๒๑
 มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



328 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ ๒
ค่าเช่านา

  

 มาตรา ๔๐
๒๒

   ให้ คชก. ต�าบล ประกาศก�าหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูง ผลผลิตขั้นสูงของผลิตผล

เกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักที่นิยมปลูกในพื้นที ่ ก�าหนดเวลาทีผู่้ให้เช่านาอาจเรียกเก็บค่าเช่านาในแต่ละป ี

ตามความเหมาะสมแห่งท้องที่และประเภทของพืชหลัก

 ค่าเช่านาให้คิดเป็นรายปี

 ในการจัดท�าประกาศตามวรรคหนึง่ส�าหรับต�าบลทีม่ีหมู่บ้าน ให้จัดท�าเป็นรายหมู่บ้าน และให้ 

คชก. ต�าบล ปรึกษาหารอืและน�าข้อเสนอของคณะกรรมการหมูบ้่านของแต่ละหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตมาพจิารณา

ประกอบด้วย

 ในกรณีที ่ คชก. ต�าบล ก�าหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูงขึ้นใหม่ ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาอาจขอให้ 

อีกฝ่ายหนึง่ปรับปรุงอัตราค่าเช่านาได้ ถ้าไม่เป็นทีต่กลงกัน ฝ่ายทีข่อให้ปรับปรุงค่าเช่านาอาจร้องขอต่อ 

คชก. ต�าบล ให้วินิจฉัยได้ แต่ต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่สามารถตกลงกันได้

 ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงกันไว้ ผู้เช่านาจะช�าระค่าเช่านาเป็นผลผลิตก็ได้

 ในกรณที ีค่ ่าเช ่านาก�าหนดเป็นเงิน ทรัพย ์สิน หรือประโยชน์อย ่างอื ่นซึ ่งมิใช ่ผลผลิต 

ค่าเช่านาดงักล่าวต้องไม่เกนิอัตราค่าเช่านาขั้นสงูท่ี คชก. ต�าบล ก�าหนด  ท้ังนี้ ให้ค�านวณตามราคาซื้อขายผลผลติ 

ที่ซื้อขายกันในท้องที่ที่นานั้นตั้งอยู่ในขณะที่ค่าเช่านาถึงก�าหนดช�าระ

 การเรียกเก็บค่าเช่านาจะต้องกระท�า ณ ภูมิล�าเนาของผู้เช่านา และผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็น

หนังสือก�าหนดวันเรียกเก็บค่าเช่านาให้ผู้เช่านาและประธาน คชก. ต�าบล ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในระหว่างทีผู่้ให้เช่านายังมิได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบถึงการเรียกเก็บค่าเช่านา จะถือว่าผู้เช่านาผิดนัดช�าระ 

ค่าเช่านามิได้

 มาตรา ๔๑
๒๓

   ในการก�าหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูงของแต่ละท้องที่ในเขตต�าบล ให้ คชก. ต�าบล 

ก�าหนดเป็นผลผลิตของพืชหลักส�าหรับท้องที่นั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 (๑)  ให้ก�าหนดพืชหลักส�าหรับท้องที่นัน้ โดยค�านึงถึงสภาพแห่งท้องทีต่ามคุณภาพของที่ดิน 

และน�้า การท�านาทีน่ิยมหรือสมควรท�า และการท�างานกับการลงทุนซึ ่งเกษตรกรทัว่ไปในท้องทีน่ั้น 

อาจกระท�าได้โดยไม่เป็นภาระเกินควร โดยในการก�าหนดผลผลิตของพืชหลักดังกล่าวให้ค�านึงถึงสภาพ 

แห่งที่ดินที่อยู่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานประกอบด้วย

 (๒)  ให้หักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนท�านาของผู้เช่านาตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันก�าหนด ทัง้นี ้ ไม่น้อยกว่าหนึ ่งในสามของผลผลิตขั ้นสูง 

ที่ คชก. ต�าบล ก�าหนด โดยให้ค�านึงถึงค่าใช้จ่ายในการท�านาของผู้เช่านาในแต่ละท้องที่

 ๒๒
 มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๒๓
 มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 (๓)  ผลผลิตขั ้นสูงภายหลังการหักค่าใช้จ่ายตาม (๒) แล้ว ให้ก�าหนดเป็นค่าเช่านาขั ้นสูง 

ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง โดยให้ค�านึงถึงราคาผลิตผลนั้นในแต่ละท้องที่

 มาตรา ๔๒   ในท้องทีใ่ดที ่ คชก. ต�าบล เห็นว่าการท�านาในปีใดไม่ได้ผลสมบูรณ์เพราะเหตุ 

แห่งภัยธรรมชาติ คชก. ต�าบล จะประกาศท้องที่นั้นเป็นท้องทีท่ีเ่สียหาย และก�าหนดค่าเช่านาให้ลดลง 

ตามส่วนแห่งความเสียหาย หรืองดเก็บค่าเช่านาส�าหรับปีนั้นก็ได้

 ผู้ให้เช่านาผู้ใดเห็นว่า การท�านาของผู้เช่านาซึ่งอยู่ในท้องทีท่ีเ่สียหายตามวรรคหนึ่ง ได้รับ 

ผลสมบูรณ์ตามปกติ หรือเสียหายไม่ถึงอัตราส่วนที่ คชก. ต�าบล ก�าหนด อาจร้องขอต่อ คชก. ต�าบล ขอเก็บ

ค่าเช่านาตามปกติก็ได้

 มาตรา ๔๓
๒๔

   ในปีใดการท�านาไม่ได้ผลตามปกติโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่านา ถ้าได้ผลผลิต 

ต�่ากว่าสามในสี่ของผลผลิตขั้นสูงที่ คชก. ต�าบล ก�าหนด ให้ผู้เช่านาเสียค่าเช่านาลดลงตามส่วนของผลผลิต

ทีไ่ด้รับต�า่กว่าผลผลิตขั้นสูงดังกล่าว แต่ถ้าได้ผลผลิตต�า่กว่าหนึ่งในสามของผลผลิตขั้นสูง ผู้ให้เช่านา 

จะเรียกเก็บค่าเช่านามิได้

 มาตรา ๔๔   ผู้ให้เช่านาซึ่งถูกงดค่าเช่านาตามมาตรา ๔๒ หรือเรียกเก็บค่าเช่านามิได้ตาม 

มาตรา ๔๓ อาจร้องขอต่อ คชก. ต�าบล เพื่อเรียกเก็บค่าเช่านาเฉพาะปีถัดมาสูงกว่าอัตราที ่ คชก. ต�าบล 

ก�าหนดก็ได้

 ถ้า คชก. ต�าบล เห็นว่าการท�านาของผู้เช่านาในปีถัดมาได้ผลสมบูรณ์ คชก. ต�าบล จะวินิจฉัย 

ให้เพิ่มค่าเช่านาเฉพาะปีนั้นสูงกว่าอัตราทีก่�าหนดตามมาตรา ๑๓ (๑) ก็ได้ แต่จะเพิ่มให้เกินหนึ่งในห้า 

ของอัตราดังกล่าวไม่ได้

ส่วนที่ ๓
สิทธิหน้าที่ของผู้เช่านาและผู้ให้เช่านา

  

 มาตรา ๔๕   ผู้เช่านามีสิทธิใช้นาทีเ่ช่าปลูกข้าวหรือพืชไร่ได้ แต่จะปลูกพืชไร่ประเภท 

ที่ คชก. จังหวัด ได้ประกาศห้ามตามมาตรา ๘ (๑) มิได้
๒๕

 ข้อจ�ากัดของผู้ให้เช่านาที่ให้ผู้เช่านาปลูกข้าวหรือพืชไร่อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะไม่ผูกพัน

ผู้เช่านา เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก คชก. ต�าบล

 มาตรา ๔๖   เมือ่สภาพของนา หรือภาวะตลาดของข้าวหรือพืชไร่ได้เปลี่ยนแปลงไป และ 

การปลูกข้าวหรือพืชไร่อืน่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เช่านา ผู้เช่านาจะขออนุญาตผู้ให้เช่านาใช้ทีน่าทีถู่กจ�ากัด 

ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง เพือ่ปลกูข้าวหรอืพชืไร่อ่ืนกไ็ด้ ถ้าผูใ้ห้เช่านาไม่อนญุาต ผูเ้ช่านาอาจย่ืนค�าร้องขอให้ 

คชก. ต�าบล พิจารณาวินิจฉัย

 ๒๔
 มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๒๕
 มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ถ้า คชก. ต�าบล พิจารณาเห็นว่าการปลูกข้าวหรือพืชไร่นั้น จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เช่านา และ 
ไม่ท�าให้สภาพของนาเส่ือมโทรมหรอืเปล่ียนแปลงไป ให้ คชก. ต�าบล วนิจิฉยัให้ผูเ้ช่านาปลกูข้าวหรอืพชืไร่นั้น
ได้ตามก�าหนดเวลา และเงื่อนไขที่ คชก. ต�าบล เห็นสมควร และให้แจ้งค�าวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ให้เช่านาทราบ

 มาตรา ๔๗   ผู้เช่านามีสิทธิปลูกพืชอายุสั ้นใด ๆ นอกจากพืชหลักในนาที่เช่าได้ รวมทัง้ 
การใช้ทีน่าบางส่วนท�าสวนครัว เลีย้งสัตว์ เพาะเลีย้งสัตว์น�า้ หรือการปลูกไม้ยืนต้น ในเมือ่ไม่ท�าให้สภาพ 
ของนาเปลี่ยนแปลง หรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก
 ผู้ให้เช่านาจะเรียกเก็บค่าเช่านาเพิ่มเพราะเหตุที่ผู้เช่านาใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งมิได้

 มาตรา ๔๘   ในกรณทีีผู่้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาโดยความเห็นชอบของ คชก. ต�าบล ได้ลงทนุ
ท�าการปรับปรุงนาทีเ่ช่าหรือทีใ่ห้เช่า โดยปรับปรุงดิน ขุดคู ท�าเหมืองฝาย ล�ารางส่งน�้า ท�าท�านบหรือ 
คันกั้นน�้า ปราบถาง จัดระดับพื้นที ่ ขุดถอนตอ หรือการปรับปรุงอย่างอื่น  ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่
การท�านามากขึ้น หรือเพื่อเพิ่มพื้นทีท่�านา แม้การกระท�านั้นจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของนาอืน่ด้วย หรือ
เป็นหน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะต้องกระท�าก็ตาม ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาซึ่งเป็นผู้กระท�าการดังกล่าวอาจยืน่
ค�าร้องต่อ คชก. ต�าบล เพื่อขอเงินหรือผลประโยชน์ชดเชยการลงทุนทีต่นได้ใช้จ่ายไปได้ตามมาตรา ๔๙  
หรือมาตรา ๕๐ เว้นแต่การกระท�านั้นเป็นการบ�ารุงรักษาตามปกติหรือประเพณีแห่งท้องถิ่น 
 การยื่นค�าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นพร้อมกับรายการการปรับปรุงนา และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การปรับปรุง

 มาตรา ๔๙   ในกรณทีีผู่้ให้เช่านาเป็นผู้ลงทนุปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ และ คชก. ต�าบล 
เหน็ว่าการปรบัปรงุนานัน้เป็นเหตใุห้ผูเ้ช่านาได้ผลประโยชน์มากขึน้กว่าเดมิ ให้ คชก. ต�าบล มอี�านาจวนิจิฉยั
ให้ปรบัปรงุค่าเช่านา หรอืก�าหนดเงินชดเชยการลงทุนให้แก่ผูใ้ห้เช่านาตามท่ีเหน็สมควร โดยค�านงึถงึประโยชน์
ที่ผู้เช่านาได้รับจากการปรับปรุงนา

 มาตรา ๕๐   ในกรณีทีผ่ ู้เช่านาเป็นผู ้ลงทนุปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ ให้ผลผลิตหรือ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงนั้น ตกเป็นของผู้เช่านาตลอดระยะเวลาการเช่านาที่เหลืออยู่
 หากผู้เช่านาต้องขาดจากการเช่านาก่อนสิ้นก�าหนดระยะเวลาการเช่านาด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ดี 
ให้ผู้ให้เช่านาชดเชยการลงทุนปรับปรุงนาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้เช่านาตามที่ คชก. ต�าบล วินิจฉัย

 มาตรา ๕๑   ให้ผู้ให้เช่านามีบุรมิสิทธพิเิศษเหนอืผลผลติจากนาท่ีให้เช่าเท่าปรมิาณท่ีจะค�านวณ
เป็นค่าเช่านา

 มาตรา ๕๒   ในการเช่านา ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการดังต่อไปนี้
 (๑)  กระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดอันเป็นการข่มขู่หรือขืนใจให้ผู้เช่านาต้องช�าระค่าเช่านาก่อน
เวลาที่ก�าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้
 (๒)  เรียกเก็บเงินมัดจ�า หรือเงินกินเปล่า หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือไปจาก 
ค่าเช่านาที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้
 (๓)  ให้ผู้เช่านาต้องมีหนา้ที่หรอืรับภาระอื่นเกินกว่าหนา้ที่ตามกฎหมายที่ผู้เช่านาจ�าต้องมหีน้าที่
หรือรับภาระ หรือ
 (๔)  ให้ผู้เช่านาได้รบัประโยชน์จากนาที่เช่าลดน้อยกว่าท่ีก�าหนดไว้ในการเช่านา หรอืน้อยกว่าสทิธิ

ที่ผู้เช่านามีอยู่ตามกฎหมาย
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 มาตรา ๕๓   ผู้ให้เช่านาจะขายนาได้ต่อเมื ่อได้แจ้งให้ผู ้เช่านาทราบ โดยท�าเป็นหนังสือ 
แสดงความจ�านงจะขายนา พร้อมทัง้ระบุราคาทีจ่ะขายและวิธีการช�าระเงินยืน่ต่อประธาน คชก. ต�าบล  
เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวัน และถ้าผู้เช่านาแสดงความจ�านงจะซื้อนาเป็นหนังสือยืน่ต่อ 
ประธาน คชก. ต�าบล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่านาต้องขายนาแปลงดังกล่าวให้ผู้เช่านา
ตามราคาและวิธีการช�าระเงินที่ได้แจ้งไว้
 ถ้าผู้เช ่านาแสดงความจ�านงจะซื ้อนาตามราคาทีจ่ะขาย แต่ไม่ตกลงในวิธีการช�าระเงิน 
ให้ คชก. ต�าบล มีอ�านาจไกล่เกลีย่ มีค�าวินิจฉัยให้ขยายก�าหนดเวลาการช�าระเงิน หรือมีค�าสั่งอื่นตาม 
ทีเ่ห็นสมควร แต่ คชก. ต�าบล จะขยายก�าหนดเวลาการช�าระเงินเกินกว่าหนึ่งปีต่อจากเวลาทีผู่้ให้เช่านา
ก�าหนดไว้มิได้
 ถ้าผู้เช่านาไม่แสดงความจ�านงจะซื้อนาภายในก�าหนดสามสบิวนั หรอืปฏเิสธเป็นหนงัสอืไม่ซื้อนา 
หรือแสดงความจ�านงจะซื้อนาแต่ไม่ช�าระเงินภายในก�าหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลาที่ คชก. ต�าบล ก�าหนด 
ให้ถือว่าผู้เช่านาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามมาตรานี้
 ในกรณีผู ้เช่านาหมดสิทธิทีจ่ะซื ้อนาตามวรรคสามแล้วก็ตาม แต่ถ้าผู ้ให้เช่านาจะขายนา 
ให้บุคคลอื่นในราคาหรือวิธีการช�าระเงินที่แตกต่างไปจากราคาและวิธีการช�าระเงินที่ได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบ
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่านาต้องด�าเนินการตามวรรคหนึ่งใหม่
 การขายฝาก การแลกเปลี่ยน และการโอนช�าระหนี้จ�านอง ให้ถือเป็นการขายตามมาตรานี้ด้วย

 มาตรา ๕๔   ถ้าผู้ให้เช่านาขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไม่ว่านานั้นจะถูกโอน 
ต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่านามีสิทธิซื ้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการช�าระเงินที่ผู ้รับโอนซื้อไว้หรือ 
ตามราคาตลาดในขณะนัน้ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน  แต่ทัง้นี้ ผู้เช่านาจะต้องใช้สิทธิซื้อนาดังกล่าว 
ภายในก�าหนดเวลาสองปีนับแต่วันทีผู่้เช่านารู้หรือควรจะรู้ หรือภายในก�าหนดเวลาสามปีนับแต่ผู้ให้เช่านา
โอนนานั้น
 ถ้าผู้รับโอนตามวรรคหนึ่งไม่ยอมขายนาให้แก่ผู้เช่านา ผู้เช่านาอาจร้องขอต่อ คชก. ต�าบล 
เพื่อวินิจฉัยให้ผู้นั้นขายนาได้

 มาตรา ๕๕   นาทีท่ิง้ว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่า หรือไม่ได้ท�าประโยชน์อย่างอืน่ หรือท�าประโยชน์
เพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่สภาพของที่ดิน เมื่อมีผู้ขอเช่าเพื่อท�านา เจ้าของนาหรือตัวแทนต้องยินยอมให้เช่า
เว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนจะพิสูจน์ต่อ คชก. ต�าบล ได้ว่าการนั้นเป็นไปเพราะตนมีเหตุผลอันสมควร
 ในกรณีที่มผีู้ขอเช่านาเพือ่ท�านาหลายราย ให้เจ้าของนามีสิทธิเลอืกว่าจะให้ผูใ้ดเชา่ ถ้าเจ้าของนา
ไม่ยินยอมเลือก ก็ให้ คชก. ต�าบล เป็นผู้มีอ�านาจวินิจฉัย
 ผู้ขอเช่านาต้องเป็นผูไ้ม่มีท่ีท�านา หรอืมีอยู่แล้ว แต่ไม่พอต่อการเลี้ยงชพีของตนเองและครอบครวั
 การขอเช่านาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
 ให้นายอ�าเภอมีหน้าทีด่�าเนินการส�ารวจว่ามีทีด่ินของบุคคลใดในเขตพื้นทีข่องตนมีลักษณะ 

ตามวรรคหนึ่ง แล้วแจ้งให้ คชก. ต�าบล เพื่อประกาศให้ผู้ประสงค์จะเช่านาได้ทราบทั่วกัน
๒๖

 ๒๖
 มาตรา ๕๕ วรรคห้าเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ส่วนที่ ๔
อุทธรณ์ และการบังคับคดี

  

 มาตรา ๕๖   ผู้เช่านา ผู้เช่าช่วงนา หรอืผูใ้ห้เช่านาท่ีเป็นคูก่รณ ีหรอืผูมี้ส่วนได้เสยีในการเช่านา

อาจอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของ คชก.ต�าบล ต่อ คชก. จังหวัด ได้โดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก. ต�าบล 

ภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันทีท่ราบค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที ่

คชก. ต�าบล ได้มีค�าวินิจฉัย

 ค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล ที่มิได้อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด

 ให้ประธาน คชก. ต�าบล ส่งค�าอุทธรณ์ดังกล่าวไปยังประธาน คชก. จังหวัด ภายในก�าหนด 

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�าอุทธรณ์

 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ไม่เป็นเหตุทุเลาการปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล 

เว้นแต่ คชก. ต�าบล จะสัง่เป็นอย่างอืน่ ในการให้ทุเลาการปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยนั้น คชก. ต�าบล จะเรียก 

ให้ผู้อุทธรณ์ท�าทัณฑ์บน หรือจัดหาประกัน หรือวางเงินประกันตามทีเ่ห็นสมควรก่อนสั่งให้มีการทุเลา 

การปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยก็ได้ ถ้าพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

 การที ่ คชก. จังหวัด มีค�าวินิจฉัยกลับค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล นั้นไม่เป็นเหตุทีจ่ะน�า 

มาฟ้องร้องกันได้ และให้ฝ่ายที่ลงมือท�านาไปตามค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล นั้น ได้ท�านานั้นต่อไปจนกว่า 

จะเสร็จการเก็บเกี่ยว และให้น�ามาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๕๗   คู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาทีไ่ม่พอใจค�าวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด 

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ราบค�าวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด แต่จะต้องไม่เกิน 

หกสิบวันนับแต่วันที่ คชก. จังหวัด มีค�าวินิจฉัย

 ให้น�ามาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับแก่การมีค�าวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด 

โดยอนุโลม

 มาตรา ๕๘   ในกรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่งอันเป็นทีสุ่ดของ 

คชก. ต�าบล หรอื คชก. จังหวดั ถ้าค�าวนิิจฉัยหรอืค�าสั่งนั้นมใิช่เป็นกรณท่ีีระบไุว้ในมาตรา ๖๒ เมื่อผูมี้ส่วนได้เสยี

ร้องขอต่อศาลในการพจิารณาของศาล ให้ถอืว่าค�าวนิจิฉยัหรอืค�าสั่งดงักล่าวเป็นค�าช้ีขาดของอนญุาโตตลุาการ 

โดยให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาตามค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่งของ คชก. ต�าบล หรือ 

คชก. จังหวัด ในกรณีนี้โดยอนุโลม

 เมือ่มผีู้ร้องขอต่อ คชก. ต�าบล หรือ คชก. จังหวัด ให้บังคับการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัย 

หรอืค�าส่ัง ให้ คชก. ต�าบล หรือ คชก. จังหวดั ซึ่งได้รบัการร้องขอมีอ�านาจย่ืนค�าร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งได้ด้วย
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ส่วนที่ ๕
 บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๕๙   ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวก ไม่ช่วยเหลือ ไม่ให้ถ้อยค�า ไม่ชี้แจง 

หรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานแก่ผู้ซึง่ปฏิบัติหน้าทีต่ามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึง่เดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๐   ผู้ใดแจ้งข้อความ หรือแสดงข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านอันเป็นเท็จต่อ คชก. ต�าบล 

ในการท�าหนังสือหลักฐานการเช่านาตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 

ห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๑   ผู้ใดเรียก หรือรับค่าเช่านาเกินอัตราค่าเช่านาขั้นสูงที ่ คชก. ต�าบล ก�าหนด  

หรือแสดงรายการปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ อันเป็นเท็จหรือฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๒   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิตติามค�าสั่งของ คชก. ต�าบล หรอื คชก. จงัหวดั ท่ีห้ามมใิห้

ผู้นัน้ขัดขวางการท�านาของผู้มีสิทธิในนา หรือทีใ่ห้ผู้นั้นออกจากนาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

หมวด ๓
การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่น

  

 มาตรา ๖๓   ในกรณีทีก่ารเช่าทีด่ินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทใดนอกจากการเช่านา 

เป็นช่องทางให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรผู ้เช่าโดยไม่เป็นธรรม จนเกิดความเดือดร้อนและ 

เสยีหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เมือ่รัฐบาลเห็นสมควรก�าหนดให้การเช่าทีด่ินเพือ่ประกอบเกษตรกรรม 

ประเภทนัน้ มีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี ้เพื ่อขจัดปัญหาดังกล่าว ก็ให้มีอ�านาจกระท�าได้โดย 

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

 เมือ่มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ ่งใช้บังคับแก่การเช่าทีด่ินเพื ่อประกอบเกษตรกรรม 

ประเภทใดแล้ว ให้น�าบทบัญญัตใินหมวด ๒ มาใช้บงัคบัแก่การเช่าท่ีดนิเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทนั้น

โดยอนุโลม พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก�าหนดให้ระยะเวลาการเช่า การบอกเลิกการเช่า ค่าเช่า และ 

สิทธิหน้าทีข่องผู้เช่าและผู้ให้เช่า แตกต่างเป็นอย่างอืน่เพื ่อให้เหมาะสมแก่การเช่าทีด่ินเพื่อประกอบ

เกษตรกรรมประเภทนั้นก็ได้  ทั้งนี้ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติในส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕
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 มาตรา ๖๔   เมือ่มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖๓ ใช้บังคับแก่การเช่าทีด่ินเพื่อประกอบ

เกษตรกรรมประเภทใดแล้ว ถ้าการเช่าทีด่ินดังกล่าวไม่มีก�าหนดเวลา หรือมีก�าหนดเวลาแต่ต� ่ากว่า 

ระยะเวลาการเช่าทีก่ฎหมายก�าหนด ให้การเช่าทีด่ินรายนั้นมีระยะเวลาการเช่าเท่าทีก่ฎหมายก�าหนด 

นับแต่วันทีพ่ระราชกฤษฎีกานั้นใช้บังคับ หรือมีก�าหนดระยะเวลาการเช่าเท่าทีก่ฎหมายก�าหนดนับแต่วันที ่

มีการเช่าที่ดินนั้น แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๖๕   การเช่าทีด่ินเพื่อประกอบเกษตรกรรมรายใดที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา

ตามมาตรา ๖๓ ใช้บังคับ ถ้ามีการตกลงเรียกเก็บ หรือช�าระค่าเช่ากันเกินอัตราขั้นสูงที ่ คชก. ต�าบล  

ก�าหนด ก็ให้ลดลงเหลือไม่เกินอัตราขั้นสูงที่ก�าหนดไว้นั้น

หมวด ๔
บทก�าหนดโทษ๒๗

  

 มาตรา ๖๕/๑   เจ้าของทีดิ่นหรือผู้ครอบครองทีด่ินรายใดให้บุคคลอืน่เช่าทีด่ินเพื่อประกอบ

เกษตรกรรมโดยรู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้แทนของคนต่างด้าว ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๕/๒   คนต่างด้าวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕/๒ หรือใช้ให้ผู้มีสัญชาติไทยด�าเนินการเช่าที่ดิน 

เพื ่อประกอบเกษตรกรรมแทนตน ต้องระวางโทษจ�าคุกตั ้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั ้งแต  ่

สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

 ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลทีไ่ม่ใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ความช่วยเหลือ  

สนับสนุน หรือด�าเนินการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวได้เช่าทีด่ินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน 

มาตรา ๕/๒ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๖๕/๓   ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา ๖๕/๑ หรือมาตรา ๖๕/๒ 

เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของบุคคลใด  

หรือไม่สัง่การหรือไม่กระท�าการอันเป็นหน้าทีท่ีต่้องกระท�าของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด 

ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย

 ๒๗
 หมวด ๔ บทก�าหนดโทษ มาตรา ๖๕/๑ ถงึ มาตรา ๖๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญตักิารเช่าท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๖๖   การเช่านารายใดอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ให้ถือว่าการเช่านารายนั้นเป็นการเช่านาที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

 มาตรา ๖๗   ให้ คชก. ต�าบล ก�าหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้เสร็จสิ้นภายใน

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 ในระหว่างที่ คชก. ต�าบล ยังมิได้ก�าหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าอัตราค่าเช่านา

ขั้นสูงที่ก�าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่ คชก. ต�าบล 

ก�าหนดตามมาตรา ๑๓ (๑)

 มาตรา ๖๘   ให้ด�าเนินการแต่งต้ังกรรมการซึ่งเป็นผูแ้ทนผูเ้ช่าและผูแ้ทนผูใ้ห้เช่าใน คชก. จงัหวดั 

และ คชก. ต�าบล ตามวิธีการที่ก�าหนดในมาตรา ๑๒ ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใช้บังคับ

 ในระหว่างทีย่ังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง มิให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๗ และ 

มาตรา ๙ มาใช้บังคับ และให้คณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจ�าจังหวัด หรือคณะกรรมการควบคุม

การเช่านาประจ�าต�าบลตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งปฏิบัติหน้าทีอ่ยู่ในวันที ่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในเขตอ�านาจของตน โดยให้มี

อ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๖๙   บรรดาค�าร้อง หรืออุทธรณ์ทีอ่ยู่ในระหว่างการพิจารณาด�าเนินการของ 

คณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจ�าจังหวัด หรือคณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจ�าต�าบลก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๗๐   คู ่กรณหีรือผู้มสี ่วนได้เสียในการเช่านาทีไ่ม่พอใจค�าวินิจฉัยหรือค�าสัง่ของ 

คณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจ�าจังหวัดทีไ่ด้วินิจฉัยหรือมีค�าสั่งก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ถ้าประสงค์จะฟ้องหรือร้องต่อศาล ต้องฟ้องหรือร้องต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้

ใช้บังคับ

 มาตรา ๗๑   ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ผู ้ใดเป็นผู ้ให้เช่านาซึ ่งได้เคยท�านาในนา 

ทีใ่ห้เช่าด้วยตนเองมาก่อน แต่มีความจ�าเป็นชั่วคราวไม่อาจท�านาได้ และได้ให้เช่านานั ้นก่อนวันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองในที่ดินนั้นตามจ�านวนพอสมควร 

แก่การเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ให้ร้องขอต่อ คชก. ต�าบล

 เมือ่ คชก. ต�าบล พิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรณีตามวรรคหนึ่ง และผู้ให้เช่านาไม่มีรายได้อื ่น 

เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ให้อนุญาตให้บอกเลิกการเช่านาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

โดยค�านึงถึงคุณภาพของทีด่ินและน�า้ ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และประเภทของเกษตรกรรม 

ที่นิยมท�าในท้องถิ่น และความเดือดร้อนของผู้เช่านาและผู้ให้เช่านามาประกอบกัน
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 ในการวินิจฉัยให้บอกเลิกการเช่านาตามวรรคสอง ให้ คชก. ต�าบล มีอ�านาจก�าหนดค่าชดเชย 

ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง หรือก�าหนดค่าเช่านาตามมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี และให้น�ามาตรา ๓๘ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาอาจอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของ คชก. ต�าบล หรือ คชก. จังหวัด ได้ และให้น�า

มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๗๒   บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศซึ ่งได้ออกตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        พลเอก ป.  ติณสูลานนท์

              นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

การเช่านาซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ นั้น มีรายละเอียดทีไ่ม่เหมาะสมหลายประการ สมควรแก้ไข

ให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ประกอบกับสมควรขยายให้สามารถใช้ครอบคลุมถึงการเช่าทีด่ิน 

เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่นด้วยเมื่อมีความจ�าเป็น  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๘

 มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๒๓   ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า ให้ คชก. อ�าเภอ ประกอบด้วย

กรรมการโดยต�าแหน่งและผู้แทนของส่วนราชการไปพลางก่อน

 มาตรา ๒๔   ในระหว ่างท ีย่ ังมิ ได ้มีการแต ่งตั ้ง  คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล 

ตามพระราชบัญญัติการเช่าทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

ให้ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ 

คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล ตามพระราชบัญญัติการเช่าทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน

 มาตรา ๒๕   คนต่างด้าวท่ีเช่าท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัิ

น้ีใช้บังคบั และก�าหนดเวลาการเช่าท่ีดนิดงักล่าวยังไม่สิ้นสดุลง ให้สามารถเช่าท่ีดนิเพื่อประกอบเกษตรกรรม

ต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า แต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๖   การเช ่านารายใดที่ ได ้ท �าหลักฐานการเช ่านาเป ็นหนังสืออย ู่ก ่อนวันท ี ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับใช้ตามหลักฐานการเช่านาที่จัดท�าขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน 

เพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ก่อนการแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัตินีต้่อไป เว้นแต่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

จะตกลงกันเป็นหนังสือให้บังคับตามพระราชบัญญัติการเช่าทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๗   บรรดาค�าร ้องหรืออุทธรณ์ทีอ่ย ู่ ในระหว่างการพิจารณาด�าเนินการของ 

คชก. จังหวัด หรือ คชก. ต�าบล ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ 

การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๘   บรรดาระเบียบและประกาศทีอ่อกตามพระราชบัญญัติการเช่าทีด่ินเพื ่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป

เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี ้ จนกว่าจะมีระเบียบและประกาศทีอ่อกตามพระราชบัญญัติการเช่าทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๙    ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 
๒๘

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๘/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
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หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติการเช่าทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการควบคุม

การเช่าท่ีนาท่ีไม่สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ สมควรก�าหนดมใิห้น�าพระราชบญัญตันิี้

ใช้บังคบักบัการเช่าท่ีผูเ้ช่าเป็นนติบิคุคล ปรบัปรงุโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเช่าท่ีดนิ

เพื่อเกษตรกรรม และก�าหนดระยะเวลาการเช่านาและค่าเช่านาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทัง้ผู้เช่าและ 

ผู้ให้เช่า ตลอดจนการก�าหนดห้ามคนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม และหน้าทีข่องนายอ�าเภอ 

ในการส�ารวจนาทีท่ิง้ว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่าเพื ่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีด่ิน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๑

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน

 พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑”

 มาตรา ๒
๑
   พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓   ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖

 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี้

 “การพัฒนาทีดิ่น” หมายความว่า การกระท�าใด ๆ ต่อดินหรือทีด่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และคณุภาพของดินหรอืทีดิ่น หรอืเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สงูขึ้น และหมายความรวมถงึการปรบัปรงุ

ดินหรือที่ดินทีข่าดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้ประโยชน์ และ

การอนุรักษ์ดินและน�้าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 “การวางนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน” หมายความว่า การวางนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน 

ให้เหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคล้องกับประเภทของที่ดินที่ได้จ�าแนกไว้

 “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ น�า้ และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ทีเ่จือปนกับ 

เนื้อดินด้วย

 “ที่ดิน” หมายความว่า ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

  
๑ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๑๐๖/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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 “ส�ามะโนท่ีดิน” หมายความว่า การส�ารวจ ภาวะการถือครองท่ีดนิอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกร

เกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

 “เศรษฐกจิที่ดนิ” หมายความว่า ภาวะความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรกบัท่ีดนิทางด้านเศรษฐกจิ

 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น�้า และกิจการอื่น

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 “การชะล้างพังทลายของดิน” หมายความว่า ปรากฏการณ์ซึ่งทีด่ินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลาย 

ด้วยพลังงานท่ีเกดิจากน�้า ลม หรอืโดยเหตอ่ืุนใดให้เกดิการเสื่อมโทรม สญูเสยีเนื้อดนิ หรอืความอดุมสมบรูณ์

ของดิน

 “การอนุรักษ์ดินและน�้า” หมายความว่า การกระท�าใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดการระวังป้องกันรักษาดิน 

และท่ีดนิ ไม่ให้เกดิความเสื่อมโทรม สญูเสยี รวมถงึการรกัษา ปรบัปรงุ ความอุดมสมบูรณ์ของดนิและการรกัษา

น�า้ในดนิหรือบนผวิดินให้คงอยู่เพื่อรกัษาดุลธรรมชาตใิห้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในทางเกษตรกรรม

 “มาตรการวิธีกล” หมายความว่า วิธีการอนุรักษ์ดินและน� ้า โดยการก่อสร้างโครงสร้าง 

ทางวิศวกรรม โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ คันดินกั้นน�้า ขั้นบันไดดิน คูรับน�้าขอบเขา บ่อน�้าในไร่นา

หรืออื่น ๆ

 “มาตรการวิธีพืช” หมายความว่า วิธีการอนุรักษ์ดินและน�้า โดยวิธีการทางพืช โดยการปลูกพืช

หรือใช้ส่วนใด ๆ ของพืชท�าให้เป็นแถบหรือเป็นแนว หรือปกคลุมผิวดินหรืออื่น ๆ

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการพัฒนาที่ดิน

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการพฒันาที่ดนิ” ประกอบด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดี 

กรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  

อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบด ี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม เลขาธกิารส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และผูท้รงคณุวฒุิ

อีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งต้ังจากผูซ้ึ่งมคีวามรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สงู เป็นท่ีประจกัษ์

ในด้านการอนุรักษ์ดินและน�้า ด้านการเกษตร หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการ

 ให้อธิบดีกรมพัฒนาทีดิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ินแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ�าเป็น
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 มาตรา ๖   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี
 ในกรณีทีก่รรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีทีค่ณะรัฐมนตร ี
แต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพิ ่มขึ ้นในระหว่างทีก่รรมการซึ ่งแต่งตั ้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 
ให้ผู้ได้รบัแต่งตั้งแทนต�าแหน่งท่ีว่างหรือเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลอือยู่
ของกรรมการซึ ่งได ้แต่งตั ้งไว ้แล ้ว เว ้นแต่วาระทีเ่หลืออยู่ไม ่ถึงเก ้าสิบวันจะไม่แต่งตั ้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่
ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนนิงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

 มาตรา ๗   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั ้งอีกได ้
แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ วรรคสอง

 มาตรา ๘   นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่งเม่ือ
 (๑)  ตาย
 (๒)  ลาออก
 (๓)  คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่ มีความประพฤติเสื ่อมเสียหรือหย่อน 
ความสามารถ
 (๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 (๖) ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๗)  เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งซึง่รบัผิดชอบการบรหิารพรรคการเมือง ท่ีปรกึษาพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมอืง

 มาตรา ๙   คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑)  ก�าหนดการจ�าแนกประเภทที่ดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
 (๒)  วางแผนการใช้ทีดิ่น การพัฒนาทีด่ิน การก�าหนดบริเวณการใช้ทีด่ินและการก�าหนดเขต 
การอนุรักษ์ดินและน�้า
 (๓)  ประกาศก�าหนดเขตส�ารวจทีดิ่น และประกาศก�าหนดเขตส�ารวจการอนุรักษ์ดินและน�้า 
ตามมาตรา ๑๗
 (๔)  เสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อให้ความเห็นชอบ ในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองทีด่ินตามความเหมาะสมจากการก�าหนด

บริเวณการใช้ที่ดินหรือการก�าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน�้า
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 (๕)  ก�าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือทีด่ิน หรือก�าหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดิน 
และน�้า
 (๖)  ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาที่ดินระดับต่าง ๆ ขึ้นใน
เขตท้องทีห่นึง่ท้องทีใ่ดเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการ สาธิต และแนะน�าเกษตรกรโดยตรง ในกรณีทีม่าตรการ 
เพื่อการปรับปรุงดินหรือทีด่ิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าตามทีค่ณะกรรมการก�าหนดต้องใช้
วิทยาการซึ่งไม่อาจน�าไปแนะน�าเกษตรกรด้วยวิธีการส่งเสริมได้
 (๗) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับค�าขอให้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่าง
ดินหรือค�าขอให้ปรับปรุงดินหรือทีด่ิน หรือค�าขอให้การบริการแผนที ่ ข้อมูลทางแผนทีเ่ป็นการเฉพาะราย 
ตามมาตรา ๒๐
 (๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าทีต่่าง ๆ 
ตามที่มอบหมาย
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 ในการปฏิบัติหน้าที ่ตามมาตรานี ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรมพัฒนาทีด่ินเป็น 
ผู้ปฏิบัติงานหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไปก็ได้

 มาตรา ๑๐   ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจด�าเนนิการพจิารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๑   ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้  ทั้งนี้ วิธีการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
 การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น�ามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๒   รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมอี�านาจประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ก�าหนดบริเวณการใช้ที่ดินตามมาตรา ๙ (๒) และให้มีแผนทีแ่นบท้ายประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวให้ถือ 
เป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศ

 มาตรา ๑๓   ในกรณีทีป่รากฏว่าบริเวณพื้นทีใ่ดมีลักษณะเป็นพื้นทีล่าดชันเสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายของดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม อันเกิดจากการกระท�าของผู้เข้าไปครอบครองท�าประโยชน์ 
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หากปล่อยไว้ไม่ด�าเนินการจะเกิด 
การชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงจนถึงขัน้เกิดดินถล่มสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก�าหนดให้พื ้นทีน่ั ้นเป็นเขตอนุรักษ์ดินและน�้า และให้มีแผนทีแ่นบท้ายประกาศด้วย แผนทีด่ังกล่าว 
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศ

 มาตรา ๑๔   ในกรณีทีป่รากฏว่าพื้นทีใ่ดมีการใช้หรือท�าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคม ี
หรือวัตถุอืน่ใดที ่จะท�าให้ที่ดินเกิดความเสือ่มโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ให้รัฐมนตรี 
โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใช้ทีด่ินบริเวณนั้น 

และให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศ
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 กรณีมีการปนเปื้อนเกิดขึ้น ให้ผู้กระท�าการปนเปื้อนด�าเนินการปรับปรุงทีด่ินให้คืนสู่สภาพเดิม

หรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือผู้ที่ได้รับความเสียหาย

 มาตรา ๑๕   ในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ให้ก�าหนด

มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไว้ในประกาศด้วย

 (๑) ก�าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน�้า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และป้องกันการเกิด

ดินถล่ม โดยใช้มาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม

 (๒) ห้ามกระท�าการใด ๆ รวมถึงการท�าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษทีเ่ป็นอันตรายต่อดิน 

หรือท�าให้สภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

 (๓) ก�าหนดมาตรการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่นั้น

 ในการก�าหนดมาตรการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ด�าเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็น 

ของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก�าหนดมาตรการดังกล่าว

 มาตรา ๑๖   ให้กรมพัฒนาทีด่ินมีหน้าท่ีส�ารวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือทีด่ิน 

เพื่อให้ทราบถงึความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิหรอืภาวะเศรษฐกจิ

ทีด่ิน หรือเพื่อประโยชน์ในการจ�าแนกประเภททีด่ิน การพัฒนาทีด่ิน การก�าหนดบริเวณการใช้ทีด่ิน 

การก�าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน�้า และการท�าส�ามะโนท่ีดนิเพื่อปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญตันิี้ และปฏบัิติ 

การอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ให้กรมพัฒนาทีด่ินมีอ�านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายว่าด้วยสถิติในเรื่องทีเ่กี่ยวกับ 

การท�าส�ามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๗   เพ่ือประโยชน์ในการส�ารวจความอดุมสมบรูณ์ของดนิตามธรรมชาตคิวามเหมาะสม 

แก่การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ และการก�าหนดเขตการอนุรกัษ์ดนิและน�้า คณะกรรมการจะจดัให้มกีารส�ารวจท่ีดนิ 

และการส�ารวจเพื่อก�าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน�้าก็ได้

 เมือ่คณะกรรมการเห็นสมควรจะส�ารวจทีด่ินเพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ 

ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ทีดิ่น และส�ารวจเพื่อก�าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน�้าในท้องทีใ่ด 

ให้คณะกรรมการประกาศในราชกจิจานเุบกษาก�าหนดท้องท่ีท่ีจะด�าเนนิการดงักล่าว และให้มแีผนท่ีแนบท้าย

ประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศ

 มาตรา ๑๘   ภายในเขตส�ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสม 

แก่การใช้ประโยชน์ทีดิ่น และเขตส�ารวจการอนุรักษ์ดินและน�้าตามมาตรา ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

มีอ�านาจเข้าไปในทีดิ่นทีม่ีเจ ้าของหรือผู้ครอบครองระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

เพื่อท�าการเก็บตัวอย่างดินหรือน� ้า หรือท�าเครื ่องหมายส�ารวจไว้ในทีด่ินหรือน�า้ได้ตามสมควรและ 

เท่าท่ีจ�าเป็น แต่ต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิห้าวนั  การประกาศ 

ให้ท�าเป็นหนังสือปิดไว้ ณ บริเวณซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ หรือที่ท�าการเขตหรือที่ว่าการอ�าเภอหรือที่ท�าการก�านัน 

หรือที่ท�าการแขวงซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่  ทั้งนี้ ให้แจ้งก�าหนดเวลาและการที่จะกระท�านั้นไว้ด้วย
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 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี ้ ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควรและในการนี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ�าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

 บัตรประจ�าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๙   ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตันิี้ ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๒๐   ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาทีด่ินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือปรับปรุง

ดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน�้า หรือบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ เว้นแต่ แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ 

ในพื้นที่ทีเ่กี่ยวข้องกับความมัน่คงของประเทศ เป็นการเฉพาะรายให้ยืน่ค�าขอต่อหน่วยงานพัฒนาทีด่ิน 

ในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวให้ยื่นต่อที่ท�าการเขตหรือที่ว่าการอ�าเภอ

 การวเิคราะห์ตรวจสอบตวัอย่างดนิหรอืปรบัปรงุดนิหรอืท่ีดนิ หรอือนรุกัษ์ดนิและน�้า หรอืบรกิาร

แผนที ่ หรือข้อมูลทางแผนทีต่ามวรรคหนึ่ง รวมทัง้การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเพื่อปรับปรุงดิน 

หรือที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขและเสียค่าใช้จ่าย

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๑   ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ

ตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๒๒   ผู้ใดท�าให้เสียหาย ท�าลาย ดดัแปลง เคลื่อนย้าย หรอืถอดถอนเครื่องหมายส�ารวจ

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ท�าไว้ตามมาตรา ๑๘ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๒๓   บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้คงมี

ผลใช้บังคบัต่อไปได้เท่าท่ีไม่ขดัหรอืแย้งกบับทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้  ท้ังนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๔   ให้คณะกรรมการพัฒนาทีด่ินตามพระราชบัญญัติพัฒนาทีด่ิน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทีด่ินตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๕   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนกังานเจ้าหน้าท่ีกบัออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์

             นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนาทีด่ิน 

พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว มีบทบญัญตับิางประการไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั

และโดยทีป่ัจจุบันมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะไม่มีการอนุรักษ์ดินและน�้า ท�าให้เกิดการชะล้าง

พังทลายของดินก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

สามารถเข้าไปด�าเนินการป้องกันรักษาสภาพพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการชะล้าง 

พังทลายของดินอย่างรุนแรง และเพื่อให้การใช้ทีด่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

สมควรก�าหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเกีย่วกบัการส�ารวจความอดุมสมบรูณ์ของดนิตามธรรมชาต ิ

ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการก�าหนดการอนุรักษ์ดินและน�้า การวิเคราะห์ตรวจสอบ

ตัวอย่างดิน หรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนก�าหนดมาตรการห้ามกระท�าการใด ๆ รวมถึงการท�าให้

ที่ดินเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 





347พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๘
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดรูปทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๘”

 มาตรา ๒   พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓   ให้ยกเลิก

 (๑) พระราชบัญญัติคันและคูน�้า พ.ศ. ๒๕๐๕

 (๒) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

 (๓) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี้

 “การจดัรปูท่ีดิน” หมายความว่า การด�าเนนิงานพฒันาที่ดนิท่ีใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ท่ัวถึง 

ทีด่ินทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยท�าการรวบรวมทีด่ินหลายแปลงในบริเวณ

เดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปทีด่ินเสียใหม่ การจัดระบบชลประทาน การจัดสร้างถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา 

การปรับระดับพื้นที่ดิน การบ�ารุงดิน การวางแผนการผลิตและการจ�าหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึง 

การแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม

 ๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๑/๒ มีนาคม ๒๕๕๘
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 “การจัดระบบน�้าเพื ่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การจัดระบบชลประทานจากทางน� ้า

ชลประทานหรือแหล่งน�า้อืน่ใดไปใช้ประโยชน์ในพื้นทีท่ี่เหมาะสมแก่การท�าเกษตรกรรมได้อย่างทัว่ถึง 

รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา

 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน และเกษตรกรรมอืน่ตามหลักเกณฑ์ 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก�าหนด

 “เขตการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า เขตทีด่ินทีม่ีประกาศก�าหนดให้เป็นเขต

การจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม

 “เขตโครงการจัดรูปทีดิ่น” หมายความว่า เขตทีด่ินทีม่ีประกาศก�าหนดให้เป็นเขตโครงการ 

จัดรูปที่ดิน

 “ระบบชลประทาน” หมายความว่า คัน คูน�้า ทางระบายน�้า ประตูน�้า รวมทัง้สิ่งก่อสร้าง 

หรืออุปกรณ์อืน่ใดทีจ่ัดท�าขึ้นเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน�า้ในเขตการจัดระบบน�้า 

เพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 “ผู้บรหิารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล นายกเทศมนตรหีรอืผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 “เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีก่ับออกกฎกระทรวง 

และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่ของตน

 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้



349พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวด ๑
คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

  

 มาตรา ๖   ให ้ม ีคณะกรรมการจัดรูปท ีด่ินเพื ่อเกษตรกรรมขึ ้นคณะหนึ ่ง เรียกว ่า  

“คณะกรรมการจัดรูปที ่ดินกลาง” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ์

เป ็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป ็นรองประธานกรรมการคนทีห่นึ ่ง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนทีส่อง อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมการค้าภายใน 

อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทีด่ิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ิน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการ

โดยต�าแหน่ง และกรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึ่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�านวนไม่เกนิ

เก้าคนเป็นกรรมการ

 ให้หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึง่ ต้องมีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ หรือประสบการณ์  

เป็นทีป่ระจักษ์ด้านกฎหมาย การเกษตร การชลประทาน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ  

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดิน

 มาตรา ๗   เมือ่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตส�ารวจการจัดรูปทีด่ินตามมาตรา ๓๒ 

ใช้บงัคับในบริเวณใดในจังหวัดใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมประจ�าจังหวัดขึน้

คณะหนึง่ในจังหวัดนัน้ เรียกว่า “คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ เจ้าพนักงานทีด่ินจังหวัด เกษตรจังหวัด 

พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนกรมการข้าว ผู้แทนกรมชลประทาน 

ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท อัยการจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร นายอ�าเภอในท้องท่ีเขตส�ารวจการจดัรปูท่ีดนิ ผูบ้รหิารท้องถิน่ทุกแห่งท่ีพื้นท่ีเขตส�ารวจการจดัรปู

ที่ดินอยู่ในเขตการปกครองซึ่งเลือกกันเองไม่เกินห้าคน เว้นแต่เขตส�ารวจการจัดรูปที่ดินใดมีผู้บริหารท้องถิ่น 

ไม่เกินห้าคนให้ทุกคนเป็นกรรมการ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากเจ้าของที่ดินในเขตส�ารวจการจัดรูปที่ดิน

 ให้หัวหน้าส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

 ในกรณีท่ีเขตส�ารวจการจัดรปูท่ีดินครอบคลมุท่ีดนิสองจงัหวดัข้ึนไปรวมอยู่ในเขตโครงการเดยีวกนั 

คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลางอาจก�าหนดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดแห่งหนึ่งท�าหน้าทีค่รอบคลุม 

ทัง้โครงการก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าพนักงานทีด่ินจังหวัด นายอ�าเภอในจังหวัดอืน่ทีเ่กี่ยวข้องเป็น 

กรรมการด้วย ส�าหรับผู้บริหารท้องถิ่นให้ด�าเนินการเลือกกันเองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ที่อยู่ในเขตส�ารวจการจัดรูปที่ดิน

 การเลือกผูบ้รหิารท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีอธบิดี

ประกาศก�าหนด
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 มาตรา ๘   กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 

คราวละสี่ปี

 ในกรณีทีก่รรมการซึ ่งได้รับแต่งตั ้งพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีทีม่ีการแต่งตั ้ง

กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง 

ต�าแหน่งแทน หรอืเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในต�าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

 เมือ่ครบวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้

 มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ พ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

 (๑)  ตาย

 (๒)  ลาออก

 (๓)  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผูว่้าราชการจงัหวดัให้ออก เพราะบกพร่อง

ต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ส�าหรับกรรมการซึ่งตนแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

 (๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๖)  ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 มาตรา ๑๐   การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือคนที่สอง ตามล�าดับ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ 

และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

 การวนิิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๑   คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑)  พิจารณาเสนอแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

 (๒)  ก�าหนดนโยบายและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานและงบประมาณ 

ของโครงการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม และโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่าง ๆ

 (๓)  พจิารณาเสนอรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อออกประกาศก�าหนดแนวเขต

ส�ารวจการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม

 (๔)  พิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดเขตส�ารวจการจัดรูปที่ดิน
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 (๕)  ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิราคาทีด่ินและทรัพย์สินอืน่ในทีด่ินในเขตโครงการ 

จัดรูปที่ดิน

 (๖)  ให้ความเห็นชอบในการก�าหนดทีด่ินตอนใดเป็นทีด่ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัหรอืใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ หรอืท่ีดนิท่ีได้สงวนหรอืหวงห้ามไว้ตาม

ความต้องการของทางราชการตามมาตรา ๓๔

 (๗)  วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาการจัดรูปทีด่ินตามค�าร้องหรือค�าอุทธรณ์ของเจ้าของที่ดิน 

หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๘ 

 (๘) วางระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

ของกองทุนจัดรูปที่ดิน

 (๙)  วางระเบียบหรือข้อบงัคับเกีย่วกับการปฏิบัติงาน และกิจการทีเ่กี่ยวกับการจัดระบบน�้า 

เพื่อเกษตรกรรม และการจัดรูปที่ดินของส�านักงานจัดรูปที่ดินกลางหรือส�านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

 (๑๐) ก�าหนดแนวทางในการส่งเสรมิและช่วยเหลอืการท�าเกษตรกรรมในเขตโครงการจดัรปูท่ีดนิ

 (๑๑) ด�าเนินกิจการอืน่ทีเ่กี่ยวกับการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปทีด่ินเพื่อให้ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๒   คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑)  จัดให้มีการส�ารวจบริเวณที่ดินที่เห็นสมควรจะก�าหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 (๒)  ประเมินราคาทีด่ินและทรัพย์สินอืน่ในทีด่ินในเขตโครงการจัดรูปทีด่ินตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก�าหนด

 (๓)  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการวางแผนผงัการจดัแปลงท่ีดนิ ระบบชลประทาน การสร้างถนน

หรอืทางล�าเลียงในไร่นา การปรบัระดบัพื้นท่ีดนิ การแลกเปลี่ยนท่ีดนิ และการอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวกบัการจดัรปูท่ีดนิ

ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 (๔)  สอบสวนและวินิจฉัยค�าร้องตามมาตรา ๔๒ หรือด�าเนินการประนีประนอมตามมาตรา ๔๓

 (๕)  ด�าเนินการเกี่ยวกบัการเงินและการอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกบัการจดัรปูท่ีดนิตามระเบียบหรอืข้อบังคบั

หรือมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง หรือตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบหมาย

 (๖)  วางระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดประตูกักน�า้ หรือสิ่งอืน่ที่ใช้ในการบังคับ

น�้าเข้าสู่ที่ดินของเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 (๗)  ด�าเนนิกจิการอ่ืนท่ีเกี่ยวกบัการจดัรปูท่ีดนิเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัรปูท่ีดนิ

 การออกระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๖) ต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดตามมาตรา ๒๕

 มาตรา ๑๓   คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดมีอ�านาจ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาหรือวิจัย หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน หรือตาม 

ที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมอบหมายก็ได้

 การประชุมคณะอนุกรรมการให้น�าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



352 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวด ๒
ส�านักงานจัดรูปที่ดิน

  

 มาตรา ๑๔   ส�านักงานจัดรูปทีดิ่นกลางมีอ �านาจหน้าทีใ่นการด�าเนินการจัดระบบน� ้า 

เพื่อเกษตรกรรม การจดัรูปที่ดนิ รบัผดิชอบงานธรุการของคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง ควบคุมส�านกังาน 

จัดรูปที่ดินจังหวัดเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) จัดท�าแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน

 (๒) จัดท�าแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของโครงการจัดระบบน�า้เพื ่อเกษตรกรรม 

และโครงการจัดรูปที่ดิน

 (๓) จัดท�าแผนผังการจัดแปลงทีด่ิน ระบบชลประทาน การสร้างถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา 

การปรับระดับพื้นที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 (๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีเ่กี ่ยวข้องในการส่งเสริมและช่วยเหลือ 

การท�าเกษตรกรรม

 (๕) ปฏิบ ัติหน ้าท ีอ่ื ่นท ี่ เกี ่ยวกับการจัดระบบน� ้าเพื ่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที ่ดิน 

ตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก�าหนด

 มาตรา ๑๕   ส�านักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดมีอ�านาจหน้าทีใ่นการด�าเนินการจัดระบบน� ้า 

เพื่อเกษตรกรรม การจัดรูปทีดิ่นภายในเขตจังหวัด และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการจัดรูป 

ที่ดินจังหวัด

 ในกรณีทีเ่ขตการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปทีด่ินมีพื้นทีค่รอบคลุม 

ทีด่ินสองจังหวัดขึ้นไปรวมอยู่ในเขตโครงการเดียวกัน อธิบดีจะมอบหมายให้ส�านักงานจัดรูปทีด่ินจังหวัดใด

มีอ�านาจหน้าทีด่�าเนินการจัดระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรมหรือจัดรูปทีด่ินตลอดเขตโครงการนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมี

ส�านักงานจัดรูปที่ดินในจังหวัดที่เกี่ยวข้องนั้นหรือไม่

 มาตรา ๑๖   บรรดาทีดิ่นหรือทรัพย์สินอื่นทีไ่ด้มาโดยประการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ไม่ถือว่าเป็นทีร่าชพัสดุ และ 

ให้กรมชลประทานเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจดัระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมหรอืการจดัรปูท่ีดนิ

โดยเฉพาะ

 ทีด่ินและทรัพย์สินตามวรรคหนึง่ กรมชลประทานมีอ�านาจด�าเนินการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือ 

โอนไปยังเกษตรกรเพื่อใช้ในการท�าเกษตรกรรมได้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

 กิจการใดทีก่ฎหมายก�าหนดให้จดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเกี ่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ในเขตการจัดระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน ให้กรมชลประทาน 

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนั้น
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 มาตรา ๑๗   ให้ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดท�าแผนแม่บทการจัดรูปทีด่ิน ประกอบด้วย 

แผนการจัดระบบน�า้เพื ่อเกษตรกรรม และแผนการจัดรูปทีด่ิน โดยแสดงภาพรวมการพัฒนาพื ้นที ่

ทีเ่หมาะสมแก่การจัดระบบน�า้เพื ่อเกษตรกรรมและการจัดรูปทีด่ิน ระยะเวลาในการด�าเนินการตาม 

แผนกรอบงบประมาณ รวมทัง้ก�าหนดหน่วยงานทีม่ีหน้าทีร่ับผิดชอบตามแผน แนวทางการประสาน 

ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบชลประทาน การบริหารและพัฒนาที่ดิน และการอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท�าเกษตรกรรม

 ในการด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทการจัดรูปทีด่ินตามวรรคหนึ่ง ให้ส�านักงานจัดรูปทีด่ินกลาง

ค�านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดท�าแผนด้วย

 ให้ส�านักงานจัดรูปทีด่ินกลางเสนอแผนแม่บทการจัดรูปทีด่ินต่อคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง

เพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

 ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลางพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปทีด่ินให้แล้วเสร็จภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

 ในกรณีท่ีคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแผนแม่บทการจดัรปูท่ีดนิ ให้ส�านกังานจดัรปูท่ีดนิกลางประกาศ

ให้ทราบเป็นการทั่วไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนนั้น

หมวด ๓
การจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม

  

 มาตรา ๑๘   ในกรณีทีส่�านักงานจัดรูปทีด่ินกลางหรือเจ้าของทีด่ินในพื้นทีท่ีท่�าเกษตรกรรม 

มีความประสงค์ให้มีการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ใด ให้ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดท�าโครงการ

เสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

 การเสนอโครงการตามวรรคหนึง่ ต ้องแสดงแนวเขตพื ้นทีท่ ี่ประสงค์จะจัดท�าระบบน� ้า 

เพื่อเกษตรกรรมแหล่งน�้าทีจ่ะใช้ในการจัดระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรม จ�านวนเจ้าของทีด่ินที่ท�าเกษตรกรรม 

ประเภทของการท�าเกษตรกรรม ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด�าเนินการ และประโยชน์ทีชุ่มชน

จะได้รับ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๙ ในกรณีทีค่ณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลางได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัด

ระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ทีย่ังมิได้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน ให้เสนอต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่ออกประกาศก�าหนดแนวเขตส�ารวจการจดัระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรม 

ในเขตพื้นที่นั้น ประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่จะส�ารวจไว้ด้วย

 มาตรา ๒๐   ภายในแนวเขตส�ารวจการจดัระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด

ตามมาตรา ๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจดังต่อไปนี้
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 (๑)  เข้าไปในทีดิ่นของบุคคลใดเพื่อท�าการส�ารวจพื้นทีใ่นการจัดท�าระบบชลประทาน ถนน 

หรือทางล�าเลียงในไร่นา หรือการอื่นที่จ�าเป็นแก่การจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม

 (๒)  ท�าเครื่องหมายใด ๆ โดยปักหลัก ขุดร่องแนว หรือสร้างหมุดหลักฐานในที่ดินของบุคคลใด

เพื่อเป็นแนวเขตในการด�าเนินการ

 (๓)  ขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้ หรือกระท�าการใด ๆ แก่สิ ่งกีดขวางการส�ารวจได้เท่าทีจ่�าเป็น 

 ในการเข้าไปในทีด่ินของบุคคลใดเพื่อด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าทีต่้องแจ้งให้

เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ได้ทราบล่วงหน้าตามสมควร และต้องระมัดระวงัให้กระทบกระเทือน 

การใช้ประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์น้อยที่สุด

 มาตรา ๒๑   เมือ่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าแผนผังการจัดระบบน�า้ 

เพื่อเกษตรกรรมเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด�าเนินการจัดให้มีการประชุมเจ้าของทีด่ินที่ท�าเกษตรกรรม

ภายในแนวเขตส�ารวจการจัดระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรม เพื่อคัดเลือกกันเอง เป็นคณะกรรมการจัดระบบน�้า

ชุมชนในการท�าหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของที่ดินในเขตพื้นที่นั้น

 วิธีการคัดเลือกและจ�านวนกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบน�า้ชุมชน ให้เป็นไปตาม 

ความตกลงกันเองของเจ้าของที่ดินที่มาประชุม

 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งท่ีพ้ืนท่ีเขตส�ารวจการจดัระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรมอยู่ในเขตการปกครอง

เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการจัดระบบน�้าชุมชน

 มาตรา ๒๒   ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ร ่วมกับคณะกรรมการจัดระบบน� ้าชุมชนพิจารณา 

การจัดท�าระบบชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา หรือการอืน่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดสรรน�้า 

อย่างทัว่ถึงและพอเพียงส�าหรับพื้นที่ที่ท�าเกษตรกรรม โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของทีด่ินในการ 

จัดท�าระบบชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา รวมท้ังการอื่นใดในการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม

ผ่านที่ดินของตน เพื่อเสนอต่อส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

 การจัดท�าระบบชลประทาน ต้องค�านึงถึงการจัดสรรน�้าให้แก่เจ้าของทีด่ินซึง่ประสงค์จะใช้น�้า 

เพื่อท�าเกษตรกรรม การอ�านวยความสะดวกในการขนส่งผลิตผลการเกษตร โดยให้พิจารณาจัดท�าไป 

ตามแนวเขตของพื้นที่เดิมให้ได้มากที่สุด และมิให้เจ้าของที่ดินรายใดต้องรับภาระเกินสมควรแก่เหตุ

 มาตรา ๒๓   เมื่อส�านักงานจัดรูปทีด่ินกลางได้พิจารณาเห็นชอบกับแผนผังการจัดระบบน�้า 

เพื ่อเกษตรกรรมในพื ้นที ่ใดแล้ว ให้เสนอต่ออธิบดีเพื ่อประกาศเขตการจัดระบบน�า้เพื ่อเกษตรกรรม 

โดยประกาศดังกล่าวต้องแสดงแผนผังการจัดระบบน�้าเพื ่อเกษตรกรรม และแผนผังทีด่ินทีอ่ยู่ภายใน 

แนวเขตไว้ด้วย และให้ปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่่าการอ�าเภอ ทีท่�าการองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และบริเวณชุมชนในเขตการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม

 มาตรา ๒๔   เมือ่ได้มีประกาศเขตการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๒๓ แล้ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัหิน้าท่ีร่วมกบัพนกังานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจเข้าไปในท่ีดนิหรอืใช้ประโยชน์

ในที่ดินในแนวเขตตามประกาศนั้น เพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา และการอื่น

ที่จ�าเป็นแก่การจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม
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 ในการด�าเนนิการของพนกังานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หากมกีรณีจ�าเป็น พนักงานเจ้าหน้าที ่

อาจเปลีย่นแปลงแผนผังดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ หรือเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างได ้

เมือ่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส�านักงานจัดรูปทีด่ินกลางแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงแผนผังต้อง 

ด�าเนินการให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินน้อยที่สุด

 การเข้าไปในท่ีดนิหรอืใช้ประโยชน์ในท่ีดนิตามวรรคหนึ่ง ให้น�าบทบญัญตัใินมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๕   การบริหารจัดการน�า้เพื่อเกษตรกรรม และการดูแลบ�ารุงรักษาสิ่งทีจ่ัดสร้างขึ้น 

ในเขตการจัดระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีก�าหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ก�าหนดพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ ่งมีอ�านาจหน้าทีด่�าเนินการ รวมทัง้ 

การมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นเป็นผู้ด�าเนินการแทน

 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรอืผูซ้ึ่งปฏบิติัหน้าท่ีร่วมกบัพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคสอง มอี�านาจเข้าไป

ในทีด่ินหรือใช้ประโยชน์ในทีด่ินทีอ่ยู่ในเขตการจัดระบบน�้าเพือ่เกษตรกรรมเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนินการ

ตามวรรคหนึ่งได้

 การเข้าไปในท่ีดนิหรอืใช้ประโยชน์ในท่ีดนิตามวรรคสาม ให้น�าบทบญัญตัใินมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๖   การช�าระค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม การซ่อมแซม และบ�ารุง

รกัษาการใช้น�้าเพื่อประโยชน์ในลักษณะการประกอบธรุกจิการเกษตร หรอืการใช้น�้ามากเกนิควรของเจ้าของ

ที่ดินในเขตการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

จัดรูปที่ดินกลางก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 บรรดาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา ถ้ามีจ�านวนสูงเกินกว่าทีเ่จ้าของทีด่ินจะรับ 

ภาระได้ และเป็นการด�าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เมือ่ได้รบัการร้องขอจากเจ้าของท่ีดนิ กรมชลประทาน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนทางการเงินหรือเข้าด�าเนินการแทนได้ตามที่เห็นสมควร

 ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง 

อาจพิจารณาลด ยกเว้น รวมทั้งก�าหนดระยะเวลา หรือขยายระยะเวลาการช�าระเงินได้ตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๒๗   ห้ามมิให้ผู้ใดท�าทางระบายน�้ามาเชื ่อมต่อกับระบบชลประทานหรือกระท�า 

การใด ๆ เพื่อส่ง กัก หรือระบายน�า้จากระบบชลประทาน เว้นแต่จะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดตามมาตรา ๒๕ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 มาตรา ๒๘   ห้ามมิให้ผู้ใดท�าให้ระบบชลประทาน ถนนหรอืทางล�าเลยีงในไร่นาเกดิความเสยีหาย 

หรือไม่สะดวกแก่การใช้

 มาตรา ๒๙   ห้ามมิให้ผู้ใดกกัน�้าไว้ใช้เกนิกว่าความจ�าเป็นแก่ท่ีดนิของตน หรอืกระท�าการอื่นใด

อันเป็นการขดัขวางต่อการส่ง กกั หรอืระบายน�้า จนเป็นเหตใุห้ผูอ้ื่นไม่สามารถได้รบัน�้าจากระบบชลประทาน
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 มาตรา ๓๐   ในเขตการจัดระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรม ห้ามมิให้ใช้ทีด่ินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น 
ท่ีมิใช่เกษตรกรรม เว้นแต่ได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิกลาง หรอืผูซ้ึ่งคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางมอบหมาย

หมวด ๔
การจัดรูปที่ดิน

  
 มาตรา ๓๑   ในกรณีทีส่�านักงานจัดรูปทีด่ินกลางหรือเจ้าของทีด่ินในพื้นทีท่ีท่�าเกษตรกรรม 
มีความประสงค์ให้มีการจดัรปูท่ีดนิในพื้นท่ีท่ีท�าเกษตรกรรมหรอืพื้นท่ีในเขตการจดัระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรม 
ให้ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดท�าโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
 การเสนอโครงการตามวรรคหน่ึง ให้น�าบทบญัญตัใินมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม

 มาตรา ๓๒   ในกรณีท่ีคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิกลางพจิารณาเหน็สมควรก�าหนดให้พื้นท่ีท่ีท�า
เกษตรกรรมหรือพื้นทีใ่นเขตการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมใดเป็นเขตโครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อด�าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตส�ารวจการจัดรูปทีด่ิน
ในพระราชกฤษฎีกาให้มีแผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่จะส�ารวจไว้ด้วย
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับได้ห้าปี

 มาตรา ๓๓   ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดจ�าหน่าย 
ก่อให้เกิดภาระติดพัน หรือกระท�าการใด ๆ อันอาจท�าให้ราคาประเมินทีด่ินในท้องทีท่ ีจ่ะส�ารวจ 
การจดัรูปท่ีดนิสูงขึ้นตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิกลางก�าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง หรือผู ้ซึ ่ง 
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบหมาย
 ในกรณีทีม่ีการกระท�าใด ๆ ทีท่�าให้ราคาประเมินที่ดินในทีด่ินนั้นสูงขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการจัดรูปทีดิ่นจังหวัดจะไม่ประเมินราคาทีด่ินทีสู่งขึ้นนั้นรวมในราคาประเมิน
ทีด่ินและทรัพย์สินในทีด่ินนั้น ถ้าการที่จัดท�าขึ้นนั้นเป็นทรัพย์สินทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกีดขวาง 
การจัดรูปทีด่ิน ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดมีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของทีด่ินท�าการรื้อถอน 
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ถ้าเจ้าของท่ีดนิไม่ปฏบัิตติาม ให้คณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิจงัหวดัมอี�านาจด�าเนนิการ
รื้อถอนโดยเจ้าของที่ดินจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้นด้วย

 มาตรา ๓๔   เม่ือได้มีพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๓๒ แล้ว ถ้าคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิจงัหวดั
เห็นสมควรให้น�าทีด่ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกานั้นมาด�าเนินการ 
จัดรูปที่ดิน ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑)  ถ้าในเขตนัน้มีทีด่ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือเป็น
ทีด่ินทีพ่ลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในทีด่ินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นทีด่ินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
และมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดรวมอยู่ด้วย ให้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ มีผลเป็นการถอนสภาพ 
การเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินส�าหรับท่ีดินดังกล่าว โดยมิต้องด�าเนนิการถอนสภาพตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน และให้กรมชลประทานมีอ�านาจน�าที่ดินนั้นมาใช้ในการจัดรูปที่ดินได้



357พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

 (๒)  ถ้าในเขตนัน้มีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดยเฉพาะ หรือทีด่ินทีไ่ด้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมือ่กระทรวงการคลัง 

ได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินส�าหรับทีด่ินดังกล่าว โดยมิต้องด�าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายทีด่ินหรือกฎหมาย 

ว่าด้วยที่ราชพัสดุ และให้กรมชลประทานมีอ�านาจน�าที่ดินนั้นมาใช้ในการจัดรูปที่ดินได้

 (๓)  ถ้าในเขตนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดิน

ซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน และสภาพ

ของที่ดนิดงักล่าวเป็นท่ีดินแปลงเล็กแปลงน้อยรวมอยู่ด้วย ให้กรมชลประทานมีอ�านาจน�าท่ีดนินั้นมาใช้ในการ

จัดรูปที่ดินได้

 ถ ้าที ่ดินทีไ่ด ้ถอนสภาพตาม (๑) และ (๒) เป็นทีด่ินส�าหรับพลเมืองใช้ร ่วมกันหรือใช  ้

เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรอืเป็นที่ดินท่ีได้สงวนหรอืหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ 

ให้คณะกรรมการจัดรูปทีดิ่นจังหวัดจัดให้ที ดิ่นตอนนัน้คงเป็นทีด่ินส�าหรับพลเมอืงใช้ร ่วมกันหรือ 

ใช้เพื ่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที ่ดินทีไ่ด้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของ 

ทางราชการต่อไป ถ้าไม่อาจด�าเนินการได้ ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดจัดทีด่ินแปลงอื่นภายในเขต 

ตามพระราชกฤษฎีกานั้นให้แทน

 เมือ่ได้ด�าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการจัดรูปทีดิ่นกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีแผนที่สังเขปแสดงขอบเขต 

ของทีด่ินตอนนัน้แนบท้ายประกาศด้วย และให้ที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในลักษณะ 

เดียวกับก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒

 มาตรา ๓๕   ในเขตท้องทีต่ามพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ�านาจดังต่อไปนี้

 (๑)  เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อท�าการส�ารวจพื้นที่ที่จะจัดท�าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน

 (๒)  ท�าเครื่องหมายใด ๆ โดยปักหลัก ขุดร่องแนว หรือสร้างหมุดหลักฐานในที่ดินของบุคคลใด

เพื่อเป็นแนวเขตในการด�าเนินการ

 (๓)  ขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้ หรือกระท�าการใด ๆ แก่สิ่งกีดขวางการส�ารวจได้เท่าที่จ�าเป็น

 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๖   เมือ่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการส�ารวจพื้นทีเ่สร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท�า

แผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น โดยแสดงแนวเขตที่ดินเดิมก่อนที่จะด�าเนินการจัดรูปที่ดิน และแนวเขต

ที่จะปรับปรุงสภาพที่ดินตามโครงการจัดรูปที่ดิน แล้วปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และบริเวณชุมชนในเขตแผนผังโครงการจัดรูปทีด่ินเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าของทีด่ินในเขตทีจ่ะด�าเนินการ 

ตามแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นได้ทราบ
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 มาตรา ๓๗   ให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่�าเนินการจัดให้มีการประชุมเจ้าของที่ดินภายในแนวเขต
แผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นตามมาตรา ๓๖ เพื่อสอบถามความสมัครใจในการด�าเนินการจัดรูปที่ดิน 
ถ้าเจ้าของที่ดินให้ความยินยอมในการจัดรูปที่ดินไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเจ้าของที่ดินทั้งหมด และมีจ�านวน
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนผังโครงการจัดรูปทีด่ินเบือ้งต้น ให้เจ้าของทีด่ินด�าเนินการคัดเลือกกันเอง
เป็นคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนในการท�าหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของที่ดินในเขตท้องที่นั้น
 การคัดเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้น�าบทบัญญัต ิ
ในมาตรา ๒๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๘   ให้พนักงานเจ้าหน้าทีร่่วมกับคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินชุมชนพิจารณาแผนผัง
โครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท�าขึ้น และด�าเนินการปรับปรุงแผนผังโครงการจัดรูป
ท่ีดนิให้เป็นไปตามความต้องการของคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิชมุชนและเป็นประโยชน์ต่อการท�าเกษตรกรรม
 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินชุมชนสอบถามความคิดเห็นจาก
เจ้าของที่ดินในเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นด้วย
 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�า ชี้แจงข้อมูล และเสนอแนะวิธีการจัดท�าผังที่ดินระบบ
ชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา และสาธารณูปโภคอื่นในโครงการจัดรูปทีด่ิน และจัดท�าแผนผัง
โครงการจัดรูปที่ดิน โดยค�านึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน

 มาตรา ๓๙   ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่สนอแผนผังโครงการจัดรูปทีด่ินต่อคณะกรรมการจัดรูป
ท่ีดนิจงัหวัดเพ่ือพจิารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิกลางเพือ่ประกาศเขตโครงการ 
จัดรูปที่ดิน
 ประกาศเขตโครงการจัดรูปทีด่ินตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงแผนผังทีด่ิน การจัดระบบชลประทาน 
ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา และสาธารณูปโภคทีอ่ยู่ภายในเขต รวมทัง้รายชื่อเจ้าของทีด่ิน และ 
ให้ปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ�าเภอ ทีท่�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริเวณ
ชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
 ในกรณีทีป่ระกาศเขตโครงการจัดรูปทีด่ินตามวรรคหนึ่ง ได้ก�าหนดพื้นทีท่ีด่ินเดียวกันกับทีด่ิน
ในเขตการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๒๓ ให้มีผลเป็นการเพิกถอนที่ดินนั้นออกจากเขต 
การจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม และให้ที่ดินนั้นเป็นที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
 ในกรณีทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมในทีด่ินตามวรรคหนึ่ง ซึ่งไม่อาจ 
ด�าเนนิการตามหลักเกณฑ์ในการจัดรูปทีด่ินในเรือ่งใด ให้ด�าเนินการตามทีค่ณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง
ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๔๐   ในเขตโครงการจัดรปูท่ีดนิ พนกังานเจ้าหน้าท่ีหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตังิานร่วมกบัพนกังาน
เจ้าหน้าที่ มีอ�านาจดังต่อไปนี้
 (๑)  เข้าไปท�าการอันจ�าเป็นเพื่อการจัดรูปที่ดิน
 (๒)  เข้าไปท�าการส�ารวจรงัวดัเพื่อก�าหนดแผนผงัการจดัแปลงทีด่นิใหม่ ด�าเนนิการจดัสร้างระบบ
ชลประทาน การสร้างถนนหรอืทางล�าเลียงในไร่นา การปรบัระดบัพื้นดนิ และการอ่ืนท่ีเกีย่วกบัการจดัรปูท่ีดนิ

 (๓)  ท�าเครื่องหมายระดับ ขอบเขต และแนวเขต
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 เมือ่มีความจ�าเป็นและโดยสมควร พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจตัดหรือรื้อถอนต้นไม้ พืชพันธุ์ 
รั้วหรือสิ่งใด ๆ อันจ�าเป็นแก่การด�าเนินการจัดรูปที่ดิน
 ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ ่งและวรรคสอง ห้ามมิให้เข้าไปในอาคาร ลานบ้าน หรือ 
ส่วนทีม่ีรั้วกั้นอันติดต่อกับบ้านซึ่งเป็นทีอ่ยู่อาศัย เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์อนุญาต 
หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งเรือ่งกิจการทีจ่ะกระท�าไม่น้อยกว่าสามวันก่อน 
เริ่มกระท�าการนั้น

 มาตรา ๔๑   ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของทีด่ินผู้รับจ�านอง 
ผู้ซื ้อฝาก หรือผู้ยึดถือหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ินในเขตโครงการจัดรูปทีด่ินตามมาตรา ๓๙ ให้น�าหรือ 
ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมด้วยเอกสารสิทธิทีเ่กี่ยวกับทีด่ินนั้นให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัด 
ณ สถานที่ และภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 มาตรา ๔๒   ผู้มีส่วนได้เสียมสีิทธิขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดค้านเกี่ยวกับสิทธ ิ
ในที่ดินตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง โดยยื่นค�าร้องคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ปิดประกาศ
 ในกรณีทีม่ีผู้ร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดมีอ�านาจสอบสวน 
และเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�า หรือส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องได้ตามความจ�าเป็น และวินิจฉัยสั่งการ 
ไปตามที่เห็นสมควร และแจ้งค�าวินิจฉัยนั้นเป็นหนังสือไปยังบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
 บุคคลซึง่เกี่ยวข้องผูใ้ดไม่พอใจค�าวนิิจฉัยสั่งการตามวรรคสอง มสีทิธย่ืินอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค�าวินิจฉัย
 ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลางวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับ
อุทธรณ์ และให้แจ้งค�าวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางให้เป็นที่สุด
 ในระหว่างท่ีมีการคดัค้านหรอืย่ืนอทุธรณ์ดงักล่าว ให้คณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิจงัหวดัด�าเนนิการ
จัดรูปที่ดินต่อไปได้

 มาตรา ๔๓   ในเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน ถ้าทีด่ินเดิมแปลงใดได้จ�านองไว้ก่อนมีการประกาศ
เขตโครงการจัดรูปทีดิ่นตามมาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดด�าเนินการประนีประนอม 
เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้ไถ่ถอนจ�านอง หรือให้คู่สัญญาตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ�านองเป็นทีด่ินแปลงใหม่ 
ที่เจ้าของที่ดินผู้จ�านองได้รับตามโครงการจัดรูปที่ดิน
 ในกรณีทีคู่่สัญญาตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ�านองเป็นที่ดินแปลงใหม่ตามวรรคหนึ่ง การจด
ทะเบียนไถ่ถอนจ�านองและการจ�านองใหม่ ให้ได้รบัยกเว้นค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีนจ�านองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

 มาตรา ๔๔   ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ถ้าที่ดินเดิมแปลงใดได้ขายฝากไว้ก่อนมีการประกาศ
เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๓๙ ให้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินของผู้ขายฝากหรือบุคคลซึ่งระบุไว้ใน 
มาตรา ๔๙๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตกตดิไปยังท่ีดนิแปลงใหม่ท่ีผูซ้ือ้ฝากได้รบัตามโครงการ

จัดรูปที่ดิน
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 มาตรา ๔๕   ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดด�าเนินการในเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน 

ดังต่อไปนี้

 (๑)  ประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินทุกแปลงในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้น

 (๒)  ก�าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัรปูทีด่นิ และกจิการสาธารณปูโภคทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกนั

 (๓)  ก�าหนดแปลงที่ดินที่จะจัดให้แก่เจ้าของที่ดินเดิมและผู้มีสิทธิได้รับที่ดินในการจัดรูปที่ดิน

 (๔) กระท�ากิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

 มาตรา ๔๖   ในเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน ถ้าเจ้าของทีด่ินรายใดไม่ยินยอมให้ด�าเนินการ 

จัดรูปทีด่ิน หรือไม่มาติดต่อแสดงความยินยอมหรือไม่ยินยอม หรือเจ้าของที่ดินมิได้ใช้ทีด่ินนั้นประกอบ 

กิจการใด ๆ ด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นเช่าทีด่ินหรือท�าประโยชน์ในทีด่ินนั้น ให้อธิบดีมีอ�านาจจัดซื้อที่ดินนั้น 

เพื่อน�ามาด�าเนินการจัดรูปที่ดินได้

 ถ้าเจ้าของทีดิ่นตามวรรคหนึง่ไม่ยอมขายทีด่ิน หรือเสนอขายในราคาทีสู่งกว่าราคาประเมิน 

ตามมาตรา ๔๕ (๑) ในกรณทีีอ่ธิบดีเห็นว่ามีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้มาซึ่งทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพย์นัน้ 

 ให้ด�าเนินการเวนคนืท่ีดินหรอือสังหารมิทรพัย์นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์

ในกรณีทีม่ิได้จัดซื้อทีดิ่นหรือเวนคืนทีดิ่นทัง้แปลง และเจ้าของทีด่ินตามวรรคหนึ่งมีการใช้น�้าจากระบบ

ชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา หรือสิ่งอื่นใดที่จัดสร้างขึ้นในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เจ้าของที่ดิน

ดังกล่าวจะต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการใช้น�้าจากระบบชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา หรือสิ่งอื่นใด 

ทีจ่ัดสร้างขึ้นในเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน ตลอดจนต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาตาม 

มาตรา ๕๓  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก�าหนด

 มาตรา ๔๗   ในเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดก�าหนดแนวเขต 

ในการจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา และสาธารณูปโภคอย่างอืน่เพื่อให้เจ้าของ

ที่ดินทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 ทีด่ินทีใ่ช้ตามวรรคหนึง่คิดเป็นมูลค่าเท่าใด ให้ค�านวณหักออกจากมูลค่าประเมินของทีด่ิน 

และทรัพย์สินอื่นในที่ดินแต่ละแปลง ตามส่วนของมูลค่าประเมินก่อนการก�าหนดแปลงที่ดินใหม่ ไม่ว่าที่ดิน

ที่ใช้ไปนั้นจะมาจากที่ดินแปลงใด

 มูลค่าของทีด่ินและทรัพย์สินอืน่ในทีด่ินแต่ละแปลง เมื่อค�านวณหักแล้วตามวรรคสอง ให้ถือว่า

เป็นมูลค่าสุทธิของที่ดินเพื่อการก�าหนดแปลงที่ดินใหม่ตามมาตรา ๔๘

 มาตรา ๔๘   ในการก�าหนดแปลงทีด่ินใหม่ ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดจัดให้เจ้าของ

ทีด่ินแต่ละรายได้รับทีด่ินในทีด่ินแปลงเดิม หรือให้ได้รับทีด่ินแปลงเดิมบางส่วน หรือจัดให้ทีด่ินแปลงใหม่ 

อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตนเท่าทีจ่ะกระท�าได้ และให้ทีด่ินทีไ่ด้รับใหม่นั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกับ 

มูลค่าสุทธิของทีด่ินเดิมของตนเท่าทีจ่ะกระท�าได้  ในการนี้ ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดนัดประชุม

เจ้าของที่ดินเพื่อท�าความตกลงเกี่ยวกับการก�าหนดแปลงที่ดินใหม่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 เมือ่มกีารตกลงในการก�าหนดแปลงทีด่ินใหม่ตามวรรคหนึง่แล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ิน

จังหวัดปิดประกาศแผนผังแปลงที่ดินใหม่พร้อมด้วยรายชื่อเจ้าของทีด่ินไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่่าการ

อ�าเภอที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริเวณชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
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 การตกลงแลกเปลี่ยนทีดิ่นกันอาจกระท�าได้ โดยให้เจ้าของทีด่ินทีเ่กี ่ยวข้องแจ้งเป็นหนังสือ 

ต่อคณะกรรมการจัดรูปทีดิ่นจังหวัดเพื่อด�าเนินการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในแปลงทีด่ินภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ

 ในกรณีทีเ่จ้าของทีด่ินรายใดไม่เห็นด้วยกับการก�าหนดแปลงทีด่ินใหม่ตามวรรคหนึ่งมีสิทธ ิ

ยื่นค�าร้องคัดค้านและยื่นอุทธรณ์ โดยให้น�าบทบัญญัติในมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๙   มูลค่าของทีด่ินและทรัพย์สินอืน่ในทีด่ินทีเ่จ้าของทีด่ินแต่ละแปลงได้สละให้แก่

ส่วนรวมเพื่อใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง ต้องมีมลูค่าไม่เกนิร้อยละเจด็ของมลูค่าประเมนิท่ีดนิเดมิ

 หากมูลค่าของทีด่ินและทรัพย์สินอืน่ในทีด่ินตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มีมูลค่าเกินร้อยละเจ็ด 

ของมูลค่าประเมินทีดิ่นเดิม ให้กรมชลประทานจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแต่ละรายเป็นเงินส�าหรับ 

ส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมนั้น

 มาตรา ๕๐   เมือ่ได้ก�าหนดแปลงที่ดินใหม่เสร็จสิ้นตามมาตรา ๔๘ แล้ว เจ้าของทีด่ินผู้ใด 

ได้รับทีด่ินและทรัพย์สินอืน่ในทีด่ินมีมูลค่าประเมินสูง หรือต�่ากว่ามูลค่าสุทธิของทีด่ินเดิม ให้เจ้าของทีด่ิน 

ผู้นั้นจ่ายหรือได้รับมูลค่าที่แตกต่างนั้นเป็นการทดแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินกลางก�าหนด

 มาตรา ๕๑   เมือ่คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดได้ก�าหนดแปลงทีด่ินทีจ่ะจัดให้แก่เจ้าของ

ที่ดินเดิมหรือผู้มีสิทธิได้รับที่ดินในการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๔๕ (๓) เสร็จสิ้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดนิด�าเนนิการออกหนังสือแสดงสทิธใินท่ีดนิส�าหรบัแปลงท่ีดนิในเขตโครงการจดัรปูท่ีดนิ

นั้นต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

 เมือ่ได้ออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิ่นตามวรรคหนึง่แล้ว หนังสือแสดงสิทธิในทีด่ินเดิมให้เป็น 

อันยกเลิก

 มาตรา ๕๒   การบริหารจัดการเกี ่ยวกับระบบชลประทานในเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน 

การดแูลบ�ารุงรักษาส่ิงท่ีจดัสร้างขึ้น และอ�านาจของพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรอืผูซ้ึ่งพนกังานเจ้าหน้าที่มอบหมาย 

ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๕๓   การช�าระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปทีด่ิน การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา การใช้น�้า 

เพื่อประโยชน์ในลักษณะการประกอบธุรกิจการเกษตร หรือการใช้น�้ามากเกินควรของเจ้าของทีด่ินในเขต

โครงการจัดรูปทีด่ินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลางก�าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 บรรดาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา ถ้ามีจ�านวนสูงเกินกว่าทีเ่จ้าของทีด่ินจะรับ 

ภาระได้ และเป็นการด�าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เมือ่ได้รบัการร้องขอจากเจ้าของท่ีดนิ กรมชลประทาน

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนทางการเงิน หรือเข้าด�าเนินการแทนได้

 ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง 

อาจพิจารณาลด ยกเว้น รวมทั้งก�าหนดระยะเวลา หรือขยายระยะเวลาการช�าระเงินได้ตามที่เห็นสมควร
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 มาตรา ๕๔   ภายในก�าหนดห้าปีนับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการ 

จัดรูปที่ดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินจะโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอด

โดยทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือการโอนไปยังสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือการโอนไปยังกรมชลประทานเพื่อประโยชน์ในการจัดรูปทีด่ิน หรือ 

เมือ่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง

มอบหมาย

 ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ทีด่ินในเขตโครงการจัดรูปทีด่ินไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง 

การบังคับคดี

 มาตรา ๕๕   ถ้าทีดิ่นแปลงใดในเขตโครงการจัดรูปทีด่ินได้โอนสิทธิไปยังบุคคลใดตาม 

มาตรา ๕๔ ผู้รับโอนมีหน้าทีต่้องรับผิดชอบช�าระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๕๓ แทนผู้โอนต่อไปจนครบ 

และให้ถือว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

 มาตรา ๕๖   ในเขตโครงการจัดรูปทีด่ิน ห้ามมิให้ใช้ทีด่ินเพื ่อประโยชน์อย่างอื ่นทีม่ิใช่

เกษตรกรรมหรือท�าการปลูกสร้างสิง่ใด ๆ หรือท�าการใด ๆ แก่ทีด่ินนั้นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่การจดัรปูท่ีดนิ เว้นแต่ได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากคณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิจงัหวดัหรอืผูซ่ึ้งคณะกรรมการ 

จัดรูปทีด่ินจังหวัดมอบหมาย  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ในกรณีทีม่ีผู้ฝ่าฝืนความในวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดมีอ�านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน 

รื้อถอนท�าให้คืนสู่สภาพเดิม หรืองดเว้นการกระท�านั้นภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

เมื่อได้ประกาศค�าสั่งไว้ ณ บริเวณนั้น ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริเวณชุมชนในเขตโครงการ

จัดรูปทีด่ิน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งนั้น ให้คณะกรรมการจัดรูป

ท่ีดนิจงัหวดัด�าเนินการรื้อถอน หรอืท�าให้คนืสู่สภาพเดมิ โดยผูฝ่้าฝืนจะเรยีกร้องค่าเสยีหายมิได้ และต้องเป็น

ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือท�าให้คืนสู่สภาพเดิมนั้นด้วย

 มาตรา ๕๗   ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการดังต่อไปนี้

 (๑)  เทหรือทิง้สิง่ใด ๆ หรือปลูกพืชพันธุ์ใด ๆ ในบริเวณทีม่ีการจัดระบบชลประทาน ถนน 

หรือทางล�าเลียงในไร่นา อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานจัดรูปที่ดิน

 (๒)  ปล่อยสัตว์ใด ๆ ลงไปในบริเวณที่มีการจัดระบบชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา 

อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานจัดรูปที่ดิน

 (๓)  ท�าทางระบายน�้ามาเชือ่มต่อกบัระบบชลประทาน หรอืกระท�าการใด ๆ  ต่อระบบชลประทาน

เพื่อส่ง กัก หรือระบายน�้าจากระบบชลประทาน เว้นแต่จะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่อธิบดีก�าหนดหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 (๔)  ท�าให้ระบบชลประทาน ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน

เกิดความเสียหายหรือไม่สะดวกแก่การใช้

 (๕)  กักน�้าไว้ใช้เกินความจ�าเป็นแก่ที ่ดินของตน หรือกระท�าการอื่นใดอันเป็นการขัดขวาง 

ต่อการส่ง กัก หรือระบายน�้า จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่สามารถได้รับน�้าจากระบบชลประทาน
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 มาตรา ๕๘   เพื อ่ประโยชน ์ในการส�ารวจตรวจสอบและด�าเนินการจัดรูปท ีด่ินตาม 

พระราชบัญญัตน้ีิ ให้กรรมการจดัรปูท่ีดนิกลาง กรรมการจดัรปูท่ีดนิจงัหวดั และพนกังานเจ้าหน้าท่ี มีอ�านาจ 

ดังต่อไปนี้

 (๑) เข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ใด ๆ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินการจัดรูปที่ดินได้ตามความจ�าเป็น

 มาตรา ๕๙   ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๕๘ (๑) ให้กรรมการ

จัดรูปที่ดินกลาง กรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ กระท�าในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น

ถึงพระอาทิตย์ตก โดยให้เจ้าของทีด่ินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินอ�านวยความสะดวกตามสมควร และในการนี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ�าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

หมวด ๕

กองทุนจัดรูปที่ดิน

  

 มาตรา ๖๐   ให้จดัตั้งกองทนุขึ้นกองทนุหนึ่งเรยีกว่า “กองทุนจดัรปูท่ีดนิ” ในกรมชลประทาน 

ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๖๑ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน�า้ 

เพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน

 รายได้ทีไ่ด้รับจากการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปทีด่ิน ให้น�าส่งเข้าบัญชีกองทุน

จัดรูปที่ดิน โดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

 การใช้จ่ายเงินของกองทุนจัดรูปทีดิ่นให้กระท�าได้เฉพาะเพื่อการจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม 

และการจัดรูปทีด่ิน หรือเพื่อการช่วยเหลือทางการเงินหรือให้สินเชื่อแก่บรรดาเจ้าของทีด่ินในเขตส�ารวจ 

การจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตการจัดระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรม เขตส�ารวจการจัดรูปทีด่ินหรือ 

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงิน  ทัง้นี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค่ณะกรรมการจัดรูป 

ที่ดินกลางก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 รายงานการรับจ่ายเงิน เมือ่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้ท�ารายงานผล 

การตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

 ให้กรมชลประทานเกบ็รกัษาเงนิกองทุนจดัรปูที่ดนิ และเบกิจ่ายจากกองทุนจดัรปูท่ีดนิเพื่อใช้จ่าย

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๖๑   กองทุนจัดรูปที่ดิน ประกอบด้วย

 (๑)  เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน

 (๒)  เงนิท่ีได้รบัจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

 (๓) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาล หรือแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่น
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 (๔)  เงิน ดอกผล หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีส่�านักงานจัดรูปทีด่ินกลางได้รับเกี่ยวกับการด�าเนิน

การจดัรูปท่ีดนิ รวมท้ังเงนิค่าใช้จ่ายในการจดัระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมหรอืการจดัรปูท่ีดนิท่ีเจ้าของท่ีดนิหรอื 

ผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน แล้วแต่กรณี ช�าระหรือค้างช�าระตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๕๓

 (๕)  เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๘

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๖๒   ผู้ใด

 (๑)  ไม่อ�านวยความสะดวกแก่กรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง กรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัดหรือ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๕๘ (๑)

 (๒)  ไม่มาให้ถ้อยค�า หรือไม่ส่งเอกสารหรือสิง่ใด ๆ ทีเ่รียกให้มา หรือให้ส่งตามมาตรา ๔๑  

มาตรา ๔๒  วรรคสอง หรือมาตรา ๕๘ (๒) 

 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 มาตรา ๖๓   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของอธิบดีตามมาตรา ๒๕  

หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งน�ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือ 

ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๔    ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรอืมาตรา ๕๗ (๑) (๓) หรอื (๕) ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๕   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 มาตรา ๖๖   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๕๗ (๔) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๘   บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้อธิบดีหรือผู ้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

มีอ�านาจเปรียบเทียบได้

 เมือ่ผู้ต้องหาได้ช�าระค่าปรับตามทีไ่ด้เปรียบเทียบแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๖๙  ให้ท้องทีท่ีม่ีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคันและคูน�า้ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นเขตการจัดระบบน�า้เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบญัญตันิี้ และให้ท้องท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎกีา

ก�าหนดเขตโครงการจดัรปูท่ีดินตามพระราชบญัญตัจิดัรปูท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเขตโครงการ

จัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้

 บรรดาการด�าเนินการใดเกี่ยวกับคันและคูน�า้ หรือการจัดรูปทีด่ินซึ่งได้กระท�าไปแล้วในขั้นตอน

ใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญตัินี ้ ในกรณทีีม่ปีัญหาไม่อาจด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรือ่งใด ให้การด�าเนินการ 

ต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก�าหนด

 มาตรา ๗๐   บรรดาค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างระบบชลประทานและการระบายน�า้ การสร้าง

ถนนหรือทางล�าเลียงในไร่นา และสิง่สาธารณประโยชน์ทีใ่ช้ร่วมกัน รวมทัง้บรรดาค่าใช้จ่ายในการปรับ

ระดับที่ดินและกิจการอื่น ๆ ในที่ดินของเจ้าของที่ดิน หรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตาม 

พระราชบัญญัติจัดรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ทีย่ังค้างช�าระให้มีผลเป็นหนี้ทีย่ังต้องช�าระ 

ตามกฎหมายต่อไป

 มาตรา ๗๑   การนบัระยะเวลาห้ามโอนสิทธิในทีด่ินไปยังผู้อืน่ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง 

ให้นับรวมระยะเวลาการห้ามโอนตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๑๗ ด้วย

 มาตรา ๗๒   ให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง และคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปทีดิ่นเพื ่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ ่งปฏิบัติหน้าทีอ่ยู่ในวันก่อนวันที ่

พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินกลาง 

หรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๗๓   ผู้ซึ ่งใช้ประโยชน์ในทีด่ินเพื่อท�าเกษตรกรรมทีไ่ม่ใช่การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน 

ในเขตโครงการจัดรูปทีด่ินตามพระราชบัญญัติจัดรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้ใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้แล้วต่อไปได้

 มาตรา ๗๔   ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ทีไ่ด้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปทีด่ินเพื ่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มาเป็นของกรมชลประทาน 

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๗๕   ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน และหนี ้สินของกองทุนจัดรูปทีด่ินตาม 

พระราชบญัญัตจิดัรปูท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มาเป็นของกองทุนจดัรปูท่ีดนิตามพระราชบญัญตันิี้
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 มาตรา ๗๖   บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ 

ค�าสัง่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัติคันและคูน�้า พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติจัดรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั ให้ยงัคงมีผลใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดั

หรือแย้งกบัพระราชบญัญติันี้ จนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ 

หรือค�าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

             นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติจัดรูปทีด่ิน 

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�า้และบริหารจัดการน�้า 

ในระดับไร่นาที่เชื่อมโยงกับระบบชลประทานเพื่อให้ทีด่ินทุกแปลงได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน

และการสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง แต่ด้วยกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย 

ปัจจุบันไม่สามารถทีจ่ะขยายเขตโครงการจัดรูปทีด่ินได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของเกษตรกร  

สมควรปรับปรุงกระบวนการในการจัดรูปทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรมเสียใหม่ โดยลดขั้นตอนการด�าเนินการ 

ตามกฎหมายซึง่เป็นอปุสรรคแก่การจัดรูปทีดิ่น และก�าหนดมาตรการส่งเสรมิให้ประชาชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ภาครัฐสามารถขยายเขตการจัดรูปทีด่ินให้เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้น 

พระราชบัญญัติคันและคูน�า้ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบชลประทานจากทางน�้า

ชลประทานไปใช้ในการเพาะปลูกได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีรูปแบบใกล้เคียงกับการจัดรูปทีด่ิน แต่มี

บทบัญญัติจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย ไม่สอดคล้องกับการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมที่เปลีย่นแปลงไป สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติคันและคูน�้า พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยปรับปรุง 

กระบวนการในการจัดท�าคันและคูน�้าเส ียใหม่ ให้เป ็นการด�าเนินการในรูปแบบการจัดระบบน� ้า 

เพื่อเกษตรกรรม และเป็นส่วนหนึง่ของกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจะบูรณาการ 

ให้เป็นกฎหมายทีร่ัฐสามารถน�าไปพัฒนาโครงสร้างภาคการเกษตรให้สมบูรณ์ สามารถวางแผนการจัด

ระบบชลประทานในระดับไร่นาเพื่อให้เกษตรกรมีน�า้ใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร สอดรับ

กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานรากในการ 

ท�าเกษตรกรรมให้เข้มแขง็ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกจิของประเทศ

โดยรวมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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	 ๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๒/ตอนที่	๕/ฉบับพิเศษ	หน้า	๒๙/๙	มกราคม	๒๕๑๘

	 ๒
	มาตรา	๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐		  

พระราชบัญญัติ
ปุ๋ย

พ.ศ. ๒๕๑๘
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘

เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่รัฐสภา	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑			 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติปุ๋ย	พ.ศ.	๒๕๑๘”

 มาตรา ๒
๑
 		 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓
๒
  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “ปุ๋ย”	 หมายความว่า	 สารอินทรีย์	 อินทรียสังเคราะห์	 อนินทรีย์	 หรือจุลินทรีย์	 ไม่ว่าจะเกิดขึ้น 

โดยธรรมชาติหรือท�าขึ้นก็ตาม	ส�าหรับใช้เป็นธาตุอาหารพืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด	หรือท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมี	กายภาพ	หรือชีวภาพในดินเพื่อบ�ารุงความเติบโตแก่พืช

	 “ปุ๋ยเคมี”	 หมายความว่า	 ปุ๋ยทีไ่ด้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรียสังเคราะห์	 รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว 

ปุ๋ยเชิงผสม	ปุ๋ยเชิงประกอบ	และปุ๋ยอินทรีย์เคมี	แต่ไม่รวมถึง

	 (๑)		ปูนขาว	ดินมาร์ล	ปูนปลาสเตอร์	ยิปซัม	โดโลไมต์	หรือสารอื่นที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

	 (๒)		สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือท�าขึ้นก็ตามทีมุ่่งหมายส�าหรับใช้

ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 “ปุ๋ยชีวภาพ”	หมายความว่า	ปุ๋ยที่ได้จากการน�าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือ

ช่วยให้ธาตอุาหารเป็นประโยชน์กบัพชื	มาใช้ในการปรบัปรงุบ�ารงุดนิทางชวีภาพ	ทางกายภาพ	หรอืทางชวีเคมี	

และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์
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	 “ปุ๋ยอินทรีย์”	 หมายความว่า	 ปุ๋ยทีไ่ด้หรือท�ามาจากวัสดุอินทรีย์	 ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท�าให้ชื้น 

สับ	 หมกั	 บด	 ร่อน	 สกัด	 หรือด้วยวิธีการอืน่	 และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์	 แต่ไม่ใช่ 

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ

	 “ปุ๋ยอินทรีย์เคมี”	 หมายความว่า	 ปุ๋ยทีม่ ีปริมาณธาตุอาหารรับรองแน่นอนโดยมีปริมาณ 

อินทรีวัตถุตามที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 “ปุ๋ยเชงิเด่ียว”	หมายความว่า	ปุ๋ยเคมีท่ีมธีาตอุาหารหลกัธาตเุดยีว	ได้แก่	ปุย๋ไนโตรเจน	ปุย๋ฟอสเฟต	

หรือปุ๋ยโพแทช

	 “ปุ๋ยเชงิผสม”	หมายความว่า	ปุ๋ยเคมีท่ีได้จากการผสมปุ๋ยเคมี	ชนดิหรอืประเภทต่าง	ๆ	เข้าด้วยกนั	

เพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ

	 “ปุ๋ยเชิงประกอบ”	 หมายความว่า	 ปุ๋ยเคมีทีท่�าขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี	 และมีธาตุอาหารหลัก 

อย่างน้อยสองธาตุขึ้นไป

	 “ธาตุอาหาร”	หมายความว่า	ธาตุที่มีอยู่ในปุ๋ยและสามารถเป็นอาหารแก่พืชได้

	 “ธาตุอาหารหลัก”	หมายความว่า	ธาตุอาหารไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	หรือโพแทสเซียม

	 “ธาตุอาหารรอง”	หมายความว่า	ธาตุอาหารแมกนีเซียม	แคลเซียม	หรือก�ามะถัน

	 “ธาตุอาหารเสริม”	 หมายความว่า	 ธาตุอาหารเหล็ก	 แมงกานีส	 ทองแดง	 สังกะสี	 โบรอน	 

โมลิบดีนัม	คลอรีน	หรือธาตุอาหารอื่นที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 “ปริมาณธาตุอาหารรับรอง”	 หมายความว่า	 ปริมาณขั้นต�่าของธาตุอาหารหลักทีผู่ ้ผลิตหรือ 

ผู้น�าเข้าปุ๋ยเคมีรับรองในฉลากว่ามีอยู่ในปุ๋ยเคมีที่ตนผลิตหรือน�าเข้า	แล้วแต่กรณี	โดยคิดเป็นจ�านวนร้อยละ

ของน�้าหนักสุทธิของปุ๋ยเคมี

	 “ชนิดของจุลินทรีย์”	 หมายความว่า	 กลุ่มหรือสกุลของจุลินทรีย์เป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ 

ของจุลินทรีย์

	 “หัวเชื้อจุลินทรีย์”	 หมายความว่า	 จุลินทรีย์ชีวภาพที่มีจ�านวนเซลล์ต่อหน่วยสูงซึ่งถูกเพาะเลี้ยง

โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

	 “วัสดุรองรับ”	 หมายความว่า	 สิ่งที่น�ามาใช้ในการผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต 

ปุ๋ยชีวภาพ

	 “ปริมาณจุลินทรีย์รับรอง”	 หมายความว่า	 ปริมาณขั ้นต�า่ทีผู่ ้ผลิตหรือผู ้น�าเข้ารับรองถึง 

จ�านวนเซลล์รวม	 หรือจ�านวนสปอร์รวม	 หรือจ�านวนตามหน่วยวัดอืน่ทีร่ัฐมนตรีก�าหนด	 โดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 ของจุลินทรีย์ทีม่ีชีวิตทีม่ีอยู่ในปุ๋ยชีวภาพหรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ทีต่นผลิตหรือน�าเข้า 

แล้วแต่กรณี

	 “จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรค”	หมายความว่า	จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์	สัตว์หรือพืช	และให้

หมายความรวมถึงจุลินทรีย์ที่ท�าลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด	ๆ

	 “ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง”	หมายความว่า	ปริมาณขั้นต�่าของอินทรียวัตถุที่ผู้ผลิต	หรือผู้น�าเข้า

ปุ๋ยอินทรีย์รับรองในฉลากว่ามีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ที่ตนผลิตหรือน�าเข้า	 แล้วแต่กรณี	 โดยคิดเป็นจ�านวนร้อยละ

ของน�้าหนักสุทธิของปุ๋ยอินทรีย์
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	 “สารเป็นพิษ”	 หมายความว่า	 สารเคมีหรือสิ่งอื่นทีอ่าจท�าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์	 สัตว์	 พืช	

จุลินทรีย์	สิ่งแวดล้อม	หรือทรัพย์อื่นได้

	 “ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน”	 หมายความว่า	 ปุ๋ยเคมีทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดสูตรและปริมาณขั้นต�่า 

หรือขั้นสูงของธาตุอาหารหรือสารเป็นพิษ	และลักษณะจ�าเป็นอย่างอื่นของปุ๋ยเคมีดังกล่าวแต่ละชนิด

	 “ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ”	 หมายความว่า	 ปุ๋ยเคมีทีล่ ่วงอาย	ุ หรือถูกกระทบกระเทือนด้วย 

ปัจจัยใด	ๆ	อันท�าให้เสื่อมคุณภาพ	โดยธาตุอาหารลดน้อยลง	หรือเปลี่ยนสภาพไป

	 “ฉลาก”	หมายความรวมถึงรูป	รอยประดิษฐ์	หรือข้อความใด	ๆ	ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อ

บรรจุปุ๋ย

	 “เอกสารก�ากับปุ๋ย”	 หมายความว่า	 กระดาษหรือวัตถุอืน่ใดทีท่�าให้ปรากฏความหมายด้วยรูป 

รอยประดิษฐ์	เครื่องหมาย	หรือข้อความใด	ๆ	อันเกี่ยวกับปุ๋ย	ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้กับ	หรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของภาชนะหรือหีบห่อที่บรรจุปุ๋ย	และให้หมายความรวมถึงคู่มือประกอบการใช้ปุ๋ยด้วย

	 “ผลิต”	หมายความว่า	ท�า	เพาะเลี้ยงเชื้อ	รวบรวม	ผสม	แปรสภาพ	ปรุงแต่ง	เปลี่ยนภาชนะบรรจุ

หรือหีบห่อบรรจุ	หรือแบ่งบรรจุซึ่งปุ๋ย

	 “ขาย”	 หมายความว่า	 จ�าหน่าย	 จ่าย	 แจก	 แลกเปลี่ยน	 โอนสิทธิ	 หรือโอนการครอบครอง 

ให้แก่บุคคลอื่น		ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในทางการค้า	และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย

	 “น�าเข้า”	หมายความว่า	น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

	 “ส่งออก”	หมายความว่า	น�าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

	 “น�าผ่าน”	หมายความว่า	น�าหรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔
๓
  		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และให้มีอ�านาจแต่งตั ้งพนักงานเจ้าหน้าที	่ ออกกฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 

ท้ายพระราชบัญญัตินี	้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม	 ก�าหนดกิจการอืน่และออกประกาศเพื ่อปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

	 ๓
	มาตรา	๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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หมวด ๑
คณะกรรมการปุ๋ย

  

 มาตรา ๕
๔
  	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการปุ ๋ย”	 ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	 ผู ้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน	 ผู ้แทน 

กรมพัฒนาทีด่ินหนึง่คน	 ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรสองคน	 ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการหนึง่คน	 ผู้แทน

กรมส่งเสริมการเกษตรหนึ่งคน	 ผู้แทนส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหนึ่งคน	ผู้แทนส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน	 และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยต้องเป็นเกษตรกร 

สี่คน	 ผู้แทนสมาคมทีม่ีกิจการเกีย่วกับการผลิตและการค้าปุ๋ยสองคน	 ผู้ช�านาญการทางด้านสิง่แวดล้อม 

ด้านกฎหมายและด้านปุ๋ย	 อีกไม่เกินสีค่น	 เป็นกรรมการ	 และให้ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรคนหนึ่งเป็น

เลขานุการ

	 ให้กรมวิชาการเกษตรท�าหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามมติของคณะกรรมการปุ๋ย

 มาตรา ๖  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี	 แต่อาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้

 มาตรา ๗  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	 ๖	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๔)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 ในกรณีที่กรรมการผูท้รงคุณวฒุพ้ินจากต�าแหน่งก่อนวาระ	หรอืในกรณท่ีีรฐัมนตรแีต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
๕

		 ๔
	มาตรา	๕	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕
	มาตรา	๗	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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 มาตรา ๘  	 การประชุมของคณะกรรมการปุ ๋ยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึง่จ�านวนของกรรมการท้ังหมด	จึงเป็นองค์ประชมุ	ถ้าประธานกรรมการ	และผูซ้ึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ไม่อยู่ในที่ประชุม	ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๙  	 ให้คณะกรรมการปุ๋ยมีอ�านาจแต่งตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่ง	 หรือหลายคณะ 

เพื่อปฏบัิตกิารอย่างหน่ึงอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการปุย๋มอบหมาย	และให้น�าความในมาตรา	๘		มาใช้บงัคบั

แก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๐
๖
 		 ให้คณะกรรมการปุ๋ยมีอ�านาจหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าหรือความเห็นชอบแก่รัฐมนตรี

หรืออธิบดี	แล้วแต่กรณี	ในเรื่อง

	 (๑)		การอนญุาตการผลติปุย๋เพือ่การค้า	การขายปุย๋	การน�าเข้าปุย๋	การส่งออกปุย๋	การน�าผ่านปุย๋

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย	และการเพิกถอนทะเบียนปุ๋ย	ตลอดจนการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

	 (๒)		การก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า	 การขายปุ๋ย	 

การน�าเข้าปุ๋ย	การส่งออกปุ๋ย	การน�าผ่านปุ๋ย	การน�าปุ๋ยมาเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบกรรมวิธีการตรวจสอบ

หรือการวิเคราะห์ปุ๋ย	 การตรวจสอบสถานที่ผลิตปุ๋ย	 สถานทีข่ายปุ๋ย	 สถานทีน่�าเข้าปุ๋ย	 สถานทีส่่งออกปุ๋ย	 

และสถานที่เก็บปุ๋ย	และการก�าหนดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย

	 (๓)		การออกประกาศตามมาตรา	๓๓/๒	 หรือมาตรา	 ๓๔	 และการก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 

และเงื่อนไขตามมาตรา	๓๘

	 (๔)		ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด

	 (๕)		เรื่องอื่น	ๆ	ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 มาตรา ๑๑			 ในการปฏบัิติหน้าท่ีตามพระราชบญัญตันิี้	ให้คณะกรรมการปุย๋มอี�านาจออกค�าสัง่

เป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า	หรอืให้ส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องหรอืสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพจิารณาได้

	 ๖
	มาตรา	๑๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย๗

 

 มาตรา ๑๒
๘
 		 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อการค้า	 ขาย	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่านปุ๋ยดังต่อไปนี ้

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 (๑)		ปุ๋ยเคมี

	 (๒)		ปุ๋ยชีวภาพยกเว้นปุ๋ยชีวภาพที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๓๔	(๗)

	 (๓)		ปุ๋ยอินทรีย์ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา	๓๔	(๗)

	 การขออนุญาต	 การอนุญาต	 และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย

 มาตรา ๑๓  	 ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการปุ๋ย	 มีอ�านาจยกเว้นการขอรับ 

ใบอนุญาตผลิตปุย๋เคมีเพื่อการค้าตามมาตรา	๑๒	ให้แก่ผูท้�าเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่	เพื่อผลติแร่ซึ่งเป็น

ปุ๋ยเคมี	ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ผู้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ ่งผู ้ใดประสงค์จะผลิตปุ๋ยเคมีดังกล่าว	 ให้ยืน่ค�าขอรับหนังสือ

อนุญาตจากอธิบดี	 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีก�าหนด	 โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการปุ๋ย

	 ในกรณีทีผู่ ้ได้รับหนังสืออนุญาตตามวรรคสองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงือ่นไข 

ดังกล่าว	ให้อธิบดีมีอ�านาจสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียได้

 มาตรา ๑๔
๙
  	 บทบัญญัติมาตรา	๑๒	และมาตรา	๓๕	ไม่ใช้บังคับแก่

	 (๑)		การน�าเข้าหรือการส่งออกปุ๋ย	เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า	ทดลอง	หรือวิจัย

	 (๒)		การผลติ	การน�าเข้า	หรอืการส่งออกปุย๋	เพื่อเป็นตวัอย่างส�าหรบัการขึ้นทะเบยีนปุย๋	หรอืเพื่อ

พิจารณาในการสั่งซื้อ

	 (๓)		การน�าเข้าหรอืการส่งออกปุ๋ยครั้งหนึ่งในปรมิาณไม่เกนิชนดิละห้าสบิกโิลกรมัหรอืห้าสบิลติร

	 ผู้ด�าเนินการทีไ่ด้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขที่

อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย

 มาตรา ๑๕  	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนญุาตให้ผลติเพื่อการค้า	ขาย	น�าเข้า	หรอืส่งออกปุ๋ย	

เมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต

	 (๑)		เป็นเจ้าของกิจการ

	 (๒)		มีถิ่นที่อยู่หรือส�านักงานในประเทศไทย

	 ๗
	ชื่อหมวด	๒	การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	

พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๘

	มาตรา	๑๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๙

	มาตรา	๑๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 (๓)		มีสถานทีผ่ลิตปุ๋ยเพื่อการค้า	 สถานทีข่ายปุ๋ย	 สถานทีน่�าเข้าปุ๋ย	 สถานทีส่่งออกปุ๋ย	 หรือ 

สถานที่เก็บปุ๋ย

	 (๔)		ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ�้าหรือคล้ายคลึงกับชื่อทีใ่ช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 

ของผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว	 หรือผู้ซึ ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต	 หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ยังไม่ครบหนึ่งปี
๑๐

	 ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต	 ต้องมีลักษณะตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 และ	 (๔)	 และต้องมี 

ผู้ด�าเนินกิจการซึ่งมีคุณสมบัติตาม	(๒)

 มาตรา ๑๖
๑๑

 	ประเภทของใบอนุญาต	มีดังต่อไปนี้

	 (๑)		ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า

	 (๒)		ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

	 (๓)		ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า

	 (๔)		ใบอนุญาตขายปุ๋ย

	 (๕)		ใบอนุญาตน�าเข้าปุ๋ย

	 (๖)		ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย

	 (๗)		ใบอนุญาตน�าผ่านปุ๋ย

	 ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตาม	 (๑)	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม	 (๔)	 ส�าหรับปุ๋ย 

ที่ตนผลิต	และผู้ได้รับใบอนุญาตตาม	(๕)	เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม	(๔)	ส�าหรับปุ๋ยที่ตนน�าเข้า	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๗ 		 ใบอนุญาตตามมาตรา	๑๖	ให้คุม้กนัถึงลกูจ้างหรอืตวัแทนของผูร้บัใบอนญุาตด้วย

	 ให้ถือว่าการกระท�าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตทีไ่ด้รับคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง 

เป็นการกระท�าของผู้ รับใบอนุญาตด้วย	 เว้นแต่ผู ้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว ่าการกระท�าดังกล่าว 

เป็นการสุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้

 มาตรา ๑๘ 		 ใบอนุญาตตามมาตรา	๑๖	ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า	 ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าหรือใบอนุญาต 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า	ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

	 (๒)		ใบอนุญาตขายปุ๋ย	ให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

	 (๓)		ใบอนุญาตน�าเข้าปุ๋ย	 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในใบอนุญาตแต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่

วันที่ออกใบอนุญาต

	 (๔)	 ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย	 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตแต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่

วันที่ออกใบอนุญาต

	 ๑๐
	มาตรา	๑๕	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๑๑
	มาตรา	๑๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 (๕)		ใบอนุญาตน�าผ่านปุ๋ย	 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในใบอนุญาตแต่ไม่เกินหกเดือน 

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
๑๒

	 ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต	 จะต้องยืน่ค�าขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

เมื่อได้ยื่นค�าขอดังกล่าวแล้ว	 จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะสัง่ไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตนั้น

	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดี

ก�าหนด

 มาตรา ๑๙ 	 ในกรณพีนักงานเจ้าหน้าทีไ่มอ่อกใบอนุญาตหรอืไม่อนญุาตใหต้อ่อายุใบอนญุาต	

ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่ 

วันที่ได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่ออกใบอนุญาต	หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์

ตามวรรคสอง	รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้	เมื่อมีค�าขอของผู้อุทธรณ์

หมวด ๓
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย๑๓

 

 มาตรา ๒๐
๑๔

  	ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต

	 (๑)		ผลิตหรือขายปุ๋ยนอกสถานทีท่ีก่�าหนดไว้ในใบอนุญาต	 เว้นแต่เป็นการขายส่งตรงต่อผู้รับ 

ใบอนุญาตขายปุ๋ย

	 (๒)		ผลิตหรือน�าเข้าปุ๋ยไม่ตรงตามใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน

 มาตรา ๒๑
๑๕

  	ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมี

เพื่อการค้า		ทั้งนี้	ลักษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนด

	 (๒)	 แสดงใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีไว้ในทีเ่ปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย	 ณ	 ที่ท�าการทีร่ะบุไว้ใน 

ใบอนุญาต

	 (๓)	จดัให้มีการวเิคราะห์ปุย๋เคมีทุกครั้งท่ีผลติขึ้นก่อนน�าออกจากสถานท่ีผลติโดยมีหลกัฐานแสดง

รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ทุกครั้ง	ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี

	 ๑๒
	มาตรา	๑๘	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๑๓
	ชื่อหมวด	๓	หน้าท่ีของผู้รบัใบอนุญาตเกี่ยวกบัปุย๋	แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัปิุย๋	(ฉบบัท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๑๔
	มาตรา	๒๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๑๕
	มาตรา	๒๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 (๔)	 จัดให้มีฉลากภาษาไทยทีภ่าชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมีทีผ่ลิตขึ้น	 โดยผู้รับใบอนุญาตผลิต 

ปุ๋ยเคมีเพื่อการค้ารับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก	และในฉลากต้องแสดง

	 	 (ก)		ชื่อทางการค้า	และมีค�าว่า	ปุ๋ยเคมี	ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน	หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี	แล้วแต่กรณี

	 	 (ข)		เครื่องหมายการค้า	หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี

	 	 (ค)		ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

	 	 (ง)		น�้าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยเคมีตามระบบเมตริก

	 	 (จ)		ชื่อผู้ผลิต	และที่ตั้งส�านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า

	 	 (ฉ)	 	ชื่อทางเคมีและปริมาณของสารเป็นพิษที่อยู่ในปุ๋ยเคมี

	 	 (ช)		ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีก�าหนดให้มีในฉลาก

	 (๕)		จัดให้มีเอกสารก�ากับปุ๋ยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว้		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

ที่อธิบดีก�าหนด

	 (๖)		จดัให้มีค�าชี้แจง	วธิใีช้	และค�าเตอืน	ตลอดจนการเกบ็รกัษาไว้ในเอกสารก�ากบัปุย๋เคมีในกรณี

ที่ปุ๋ยเคมีมีสารเป็นพิษผสมอยู่ด้วย

	 (๗)		การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ความใน	(๔)	และ	(๕)	ไม่ใช้บังคบัแก่ผู้รบัใบอนญุาตผลติปุย๋เคมเีพื่อการค้าซึ่งขายปุย๋เคมท่ีีตนผลติ

โดยมิได้บรรจุภาชนะหรือหีบห่อให้แก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้ารายอื่น

 มาตรา ๒๑/๑
๑๖

		ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		จัดให้มีป้ายไว้ในทีเ่ปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร	 แสดงว่าเป็นสถานทีผ่ลิต 

ปุ๋ยชวีภาพเพ่ือการค้า		ทัง้นี	้ลักษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความท่ีแสดงในป้ายให้เป็นไปตามท่ีอธบิดกี�าหนด

	 (๒)		แสดงใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพไว้ในทีเ่ปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย	ณ	ที่ท�าการที่ระบุไว้

ในใบอนุญาต

	 (๓)	 จัดให้มีการควบคุมคุณภาพปุ๋ยชีวภาพทุกครั ้งที ่ผลิตขึ้นก่อนน�าออกจากสถานทีผ่ลิต 

โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการตรวจสอบจุลินทรีย์ทุกครั้ง	ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี

	 (๔)		จัดให้มีฉลากภาษาไทยทีภ่าชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยชีวภาพทีผ่ลิตขึ้น	 โดยผู้รับใบอนุญาต

ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้ารับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก	และในฉลากต้องแสดง

	 	 (ก)		ชื่อทางการค้า	และมีค�าว่า	ปุ๋ยชีวภาพ

	 	 (ข)		เครื่องหมายการค้า	หรอืเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงท่ีภาชนะหรอืหบีห่อบรรจปุุย๋ชวีภาพ

	 	 (ค)		ปริมาณจุลินทรีย์รับรอง

	 	 (ง)		วิธีการเก็บรักษา

	 	 (จ)	น�้าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยชีวภาพตามระบบเมตริก

	 	 (ฉ)		วัสดุรองรับของปุ๋ยชีวภาพ

  
๑๖

	มาตรา	๒๑/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 	 (ช)		ชื่อผู้ผลิต	และที่ตั้งส�านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

	 	 (ซ)		วันที่ผลิตและวันสิ้นอายุของปุ๋ยชีวภาพ

	 	 (ฌ)		ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีก�าหนดให้มีในฉลาก

	 (๕)		จัดให้มีเอกสารก�ากบัปุ๋ยชวีภาพตามท่ีขึ้นทะเบยีนไว้		ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไข

ที่อธิบดีก�าหนด

	 (๖)		จัดให้มีค�าชี้แจง	 วิธีใช้	 และค�าเตือน	 ตลอดจนการเก็บรักษาไว้ในเอกสารก�ากับปุ๋ยชีวภาพ 

ในกรณีที่ปุ๋ยชีวภาพมีสารเป็นพิษผสมอยู่ด้วย

	 (๗)	การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ความใน	(๔)	และ	(๕)	ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าซึ่งขายปุ๋ยชีวภาพ

ที่ตนผลิตโดยมิได้บรรจุภาชนะหรือหีบห่อให้แก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้ารายอื่น

 มาตรา ๒๑/๒
๑๗

 	ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)	จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยซึ่งเหน็ได้ง่ายจากภายนอกอาคาร	แสดงว่าเป็นสถานท่ีผลติปุ๋ยอนิทรย์ี

เพื่อการค้า		ทั้งนี้	ลักษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนด

	 (๒)	แสดงใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย	ณ	ที่ท�าการที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาต

	 (๓)	จัดให้มีการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ทุกครั้งที่ผลิตขึ้นก่อนน�าออกจากสถานที่ผลิต	โดยมีหลักฐาน

แสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ทุกครั้ง	ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี

	 (๔)	จดัให้มีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรอืหบีห่อบรรจปุุย๋อินทรย์ีท่ีผลติขึ้นโดยผูร้บัใบอนญุาตผลติ

ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้ารับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก	และในฉลากต้องแสดง

(ก)	ชื่อทางการค้า	และมีค�าว่า	ปุ๋ยอินทรีย์

	 	 (ข)		เครื่องหมายการค้า	หรอืเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งแสดงท่ีภาชนะหรอืหบีห่อบรรจปุุย๋อนิทรย์ี

	 	 (ค)		ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง

	 	 (ง)		น�้าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยอินทรีย์ตามระบบเมตริก

	 	 (จ)		ชื่อผู้ผลิต	และที่ตั้งส�านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า

	 	 (ฉ)		ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีก�าหนดให้มีในฉลาก

	 (๕)		จัดให้มีเอกสารก�ากับปุ๋ยอินทรีย์ตามทีข่ึ้นทะเบียนไว้	 	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด

	 (๖)		จัดให้มีค�าชี้แจง	 วิธีใช้	 และค�าเตือน	 ตลอดจนการเก็บรักษาไว้ในเอกสารก�ากับปุ๋ยอินทรีย์ 

ในกรณีที่ปุ๋ยอินทรีย์มีสารเป็นพิษผสมอยู่ด้วย

	 (๗)		การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ความใน	(๔)	และ	(๕)	ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าซึ่งขายปุ๋ยอินทรีย์

ที่ตนผลิตโดยมิได้บรรจุภาชนะหรือหีบห่อให้แก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้ารายอื่น

	 ๑๗
	มาตรา	๒๑/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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 มาตรา ๒๒
๑๘

  	ให้ผู้รับใบอนุญาตขายปุ๋ยปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		จดัให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยซึ่งเหน็ได้ง่ายจากภายนอกอาคารหรอืสถานท่ีท�าการ	แสดงว่าเป็น

สถานที่ขายปุ๋ย		ทั้งนี้	ลักษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความที่แสดงในป้าย	ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนด

	 (๒)		จัดให้มีการแยกเก็บปุ๋ยเป็นส่วนสัดต่างหากจากสิ่งบริโภคตามสมควร

	 (๓)	 รักษาฉลากทีภ่าชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ ๋ยและเอกสารก�ากับปุ ๋ยตามทีก่�าหนดไว้ใน 

มาตรา	๒๑	(๔)	(๕)	และ	(๖)	มาตรา	๒๑/๑	(๔)	(๕)	และ	(๖)	มาตรา	๒๑/๒	(๔)	(๕)	และ	(๖)	หรอืมาตรา	๒๓	(๕)	 

และ	(๖)	แล้วแต่กรณี	ให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน

	 (๔)	 ในกรณีที่ผู้ขายแบ่งปุ๋ยเคมีจากภาชนะหรือหีบห่อบรรจุเพื่อขายปลีก	 ผู้ขายต้องระบุปริมาณ

ธาตุอาหารรับรองให้ตรงกับปุ๋ยเคมีที่แบ่งขายนั้น

	 (๕)		รักษาภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย	ถ้าภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ย

ช�ารุด	ให้เปล่ียนภาชนะหรอืหบีห่อบรรจุได้	แต่ต้องจดัให้มข้ีอความตรงกบัภาชนะหรอืหบีห่อบรรจเุดมิท่ีช�ารดุ

	 (๖)		การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๒๓
๑๙

  	ให้ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้าปุ๋ยปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)	แจ้งการน�าเข้าปุ๋ยแต่ละชนิดต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งท่ีน�าเข้า	ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ

เงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด

	 (๒)	 จัดให้มีป้ายไว้ในทีเ่ปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารหรือสถานทีท่�าการแสดงว่าเป็น

สถานที่น�าเข้าปุ๋ย		ทั้งนี้	ลักษณะ	ขนาดของป้าย	และข้อความที่แสดงในป้าย	ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนด

	 (๓)	แสดงใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยไว้ในท่ีเปิดเผยซึง่เหน็ได้ง่าย	ณ	ทีท่�าการท่ีระบไุว้ในใบอนญุาต

	 (๔)	จดัให้มีใบรบัรองของผู้ผลิตปุ๋ยซึ่งแสดงรายละเอียดของผลการวเิคราะห์ปุย๋ทุกครั้งท่ีน�าเข้าปุย๋

	 (๕)	 จัดให้มีฉลากภาษาไทยทีภ่าชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ ๋ยที ่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 ๒๑	 (๔) 

มาตรา	๒๑/๑	(๔)	หรือมาตรา	๒๑/๒	(๔)	แล้วแต่กรณี

	 (๖)	 จัดให้มีเอกสารก�ากับปุ๋ยตามทีข่ึ้นทะเบียนไว้	 	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่

อธิบดีก�าหนด

	 	(๗)	การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ความใน	(๕)	และ	(๖)	ไม่ใช้บังคับแก่ผู้น�าเข้าปุ๋ยที่มิได้บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ

 มาตรา ๒๓/๑
๒๐

 	ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งออกปุ๋ยปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		แจ้งการส่งออกปุ๋ยแต่ละชนิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ส่งออกปุ๋ย

	 (๒)		จัดให้มีฉลากตามที่อธิบดีก�าหนด

	 (๓)		การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ๑๘
	มาตรา	๒๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

 
๑๙

	มาตรา	๒๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๒๐

	มาตรา	๒๓/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐			
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 มาตรา ๒๔ 		 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท�าลายในสาระส�าคัญ	ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง

ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละยืน่ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้ทราบถึงการสูญหาย

หรือถูกท�าลายดังกล่าว

	 การขอรบัใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาต	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ

เงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๒๕
๒๑

 	ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็น

ได้ง่าย	ณ	สถานที่ผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า	สถานที่ขายปุ๋ย	สถานที่น�าเข้าปุ๋ยหรือสถานที่ส่งออกปุ๋ย	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๒๖
๒๒

 		ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า	 สถานทีข่ายปุ๋ย 

สถานท่ีน�าเข้าปุ๋ย	สถานท่ีส่งออกปุ๋ย	หรอืสถานท่ีเกบ็ปุ๋ย	แล้วแต่กรณ	ีต้องแจ้งย้ายสถานท่ีดงักล่าวเป็นหนงัสอื

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้าย

 มาตรา ๒๗ 	 	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการทีไ่ด้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้	 ต้องแจ้ง

การเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ	 และให้ถือว่า 

ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันเลิกกิจการตามที่แจ้งไว้นั้น

 มาตรา ๒๘
๒๓

  	ผ ู้รับใบอนญุาตซึง่ได ้แจ้งการเลิกกิจการ	 ต้องขายปุ ๋ยของตนทีเ่หลืออยู่ 

ให้หมดภายในก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ	 เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะผ่อนผันขยายก�าหนดเวลา 

ดังกล่าวให้

	 เมือ่ครบก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่	 หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการยัง

จัดการขายปุ๋ยที่เหลืออยู่ไม่หมด	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น�าปุ๋ยที่เหลืออยู่นั้นออกขายทอดตลาด	หรือขายโดย 

วธิอีืน่ใดตามทีอ่ธบิดีเหน็สมควร	เงนิที่ไดจ้ากการขายปุย๋ดงักล่าวเมือ่ไดห้กัค่าใช้จ่ายแล้ว	ให้คนืแก่เจ้าของปุย๋

หรือผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น

 มาตรา ๒๙  	 ถ้าผู้รับใบอนุญาตตาย	 และมีบุคคลผู้ซึ ่งมีคุณสมบัติอาจเป็นผู้รับใบอนุญาต 

ได้ตามพระราชบัญญัตินี ้	 แสดงความจ�านงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภ่ายในสามสิบวันนับแต่วันทีผู่ ้รับ 

ใบอนุญาตตาย	 เพื่อขอด�าเนินกิจการทีผู่้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป	 ให้ผู้แสดงความจ�านงนั้นด�าเนินกิจการ

ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ	 ในกรณีเช่นว่านี้	 ให้ถือว่าผู้แสดงความจ�านงเป็นผู้รับใบอนุญาตตาม 

พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย

	 ๒๑
	มาตรา	๒๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๒๒
	มาตรา	๒๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๒๓
	มาตรา	๒๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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หมวด ๔
การควบคุมปุ๋ย๒๔

  

 มาตรา ๓๐
๒๕

			ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อการค้า	ขาย	หรือน�าเข้าปุ๋ยดังต่อไปนี้

	 (๑)		ปุ๋ยปลอม

	 (๒)		ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน

	 (๓)		ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ	เว้นแต่กรณีตามมาตรา	๓๑

	 (๔)		ปุ๋ยชีวภาพต�่ากว่าเกณฑ์	หรือปุ๋ยอินทรีย์ต�่ากว่าเกณฑ์

	 (๕)	 	ปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียน	แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้

	 (๖)	 	ปุ๋ยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน

	 (๗)		ปุ๋ยที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๑
๒๖

 		ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดมีปุ๋ยเคมีเสือ่มคุณภาพไว้ในครอบครองต้องแจ้งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่	 และหากประสงค์จะขายต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๓๒  	 ปุ๋ยเคมีหรือวัตถุที่มีลักษณะต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอม

	 (๑)	 ปุ๋ยเคมีหรือวัตถุที่ท�าเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน	เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือส�าคัญผิดว่าเป็น

ปุ๋ยเคมีแท้

	 (๒)		ปุ๋ยเคมีที่แสดงชื่อว่าเป็นปุ๋ยเคมีอื่น	ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

	 (๓)		ปุ๋ยเคมีที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า	หรือที่ตั้งสถานที่ผลิต

ปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า	ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

	 (๔)		ปุ๋ยเคมีทีแ่สดงว่าเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน	 หรือเป็นปุ๋ยเคมีตามทีข่ึ ้นทะเบียนไว้ซึ ่งไม่ตรง 

กับความจริง

	 (๕)
๒๗

	 ปุ๋ยเคมีทีผ่ลิตขึ ้นโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ ่งต� ่ากว่าร้อยละสิบ 

ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือที่ระบุไว้ในฉลาก

	 ๒๔
	ชื่อหมวด	๔	การควบคุมปุ๋ย	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๒๕
	มาตรา	๓๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๒๖
	มาตรา	๓๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐	

	 ๒๗
	มาตรา	๓๒	(๕)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐	  
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 มาตรา ๓๒/๑
๒๘

		ปุ๋ยชีวภาพที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพปลอม

	 (๑)	 ปุ๋ยชีวภาพทีแ่สดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าหรือทีต่ั ้ง 

สถานที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า	ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

	 (๒)		ปุ๋ยชีวภาพที่แสดงว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ขึ้นทะเบียนไว้	ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

	 (๓)		ปุย๋ชวีภาพท่ีผลติขึ้นโดยมีชนดิของจลุนิทรย์ีไม่ตรงตามท่ีขึ้นทะเบยีนไว้หรอืท่ีระบไุว้ในฉลาก

 มาตรา ๓๒/๒
๒๙

 	ปุ๋ยอินทรีย์หรือวัตถุที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม

	 (๑)		วัตถุที่ท�าเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือส�าคัญผิดว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์

	 (๒)		ปุ๋ยอินทรีย์ที่แสดงชื่อว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์อื่น	ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

	 (๓)		ปุ๋ยอินทรีย์ทีแ่สดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าหรือทีต่ั ้ง 

สถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า	ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

	 (๔)		ปุ๋ยอินทรีย์ที่แสดงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้	ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

	 (๕)	 ปุ๋ยอินทรีย์ทีผ่ลิตขึ้นโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต�่ากว่าร้อยละสิบตามทีขึ่้นทะเบียนไว้

หรือที่ระบุไว้ในฉลาก

 มาตรา ๓๓
๓๐

  	ปุ๋ยเคมีที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน

	 (๑)		ปุ๋ยเคมีทีผ่ลิตขึ้นโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งต�่ากว่าทีขึ่้นทะเบียนไว ้

หรือตามเกณฑ์ของปุ๋ยเคมีมาตรฐาน	แต่ไม่ถึงขนาดเป็นปุ๋ยเคมีปลอมตามมาตรา	๓๒	(๕)

	 (๒)		ปุ๋ยเคมีทีผ่ลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือมีลักษณะอย่างอืน่ทีส่�าคัญต่อคุณภาพของปุ๋ยเคมี 

ผิดไปจากเกณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือผิดไปจากเกณฑ์ของปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

	 (๓)		ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต�่ากว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือที่ระบุไว้ในฉลาก

 มาตรา ๓๓/๑
๓๑

 	ปุ๋ยชีวภาพที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพต�่ากว่าเกณฑ์

	 (๑)		ปุย๋ชวีภาพท่ีผลติขึ้นโดยมีปรมิาณจลุนิทรย์ีรบัรองชนดิใดชนดิหนึ่งต�า่กว่าท่ีได้ขึ้นทะเบยีนไว้

หรือที่ระบุไว้ในฉลาก

	 (๒)		ปุ๋ยชีวภาพที่สิ้นอายุ

 มาตรา ๓๓/๒
๓๒

 	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์	 ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการปุ๋ยมีอ�านาจก�าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับปริมาณอินทรียวัตถุอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน	

หรือลักษณะจ�าเป็นอย่างอื่นของปุ๋ยอินทรีย์แต่ละชนิดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ๒๘
	มาตรา	๓๒/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๒๙
	มาตรา	๓๒/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๓๐
	มาตรา	๓๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๓๑
	มาตรา	๓๓/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๓๒
	มาตรา	๓๓/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต�่ากว่าเกณฑ์

	 (๑)		ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่อธิบดีก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

	 (๒)		ปุ๋ยอินทรีย์ทีผ่ลิตขึ้นโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต�่ากว่าทีขึ่้นทะเบียนไว้หรือทีร่ะบุ 

ไว้ในฉลาก	แต่ไม่ถึงขนาดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอมตามมาตรา	๓๒/๒	(๕)

หมวด ๕
การประกาศ การขึ้นทะเบียน และการโฆษณาเกี่ยวกับปุ๋ย๓๓

  

 มาตรา ๓๔
๓๔

 		ให ้ รั ฐมนตรี โดยค� าแนะน� าของคณะกรรมการปุ ๋ ยม ีอ� านาจประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน	 โดยก�าหนด	 เปลี่ยนแปลง	 หรือยกเลิกสูตร	 ปริมาณขั้นต�่าหรือขั้นสูง 

ของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเป็นพิษทีใ่ห้มีในปุ๋ยเคมีได้	 และลักษณะจ�าเป็นอย่างอื่นของปุ๋ยเคมี

มาตรฐานแต่ละชนิด	ทัง้นี	้ให้การก�าหนด	เปล่ียนแปลง	หรอืยกเลกิดงักล่าวข้างต้นมผีลใช้บังคบัเม่ือพ้นก�าหนด

สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 (๒)	 วัตถุที่ใช้ท�าเป็นภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ย	 รวมทัง้วิธีปิดผนึกหรือเย็บภาชนะหรือหีบห่อ 

ดังกล่าวข้างต้น

	 (๓)	ก�าหนดน�้าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อเพื่อการค้าของปุ๋ย

	 (๔)	 ก�าหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะห์และเกณฑ์คลาดเคลื่อนส�าหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบ

ตัวอย่างปุ๋ย

	 (๕)	 ก�าหนดปุ๋ยทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน	 โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย

	 (๖)	ก�าหนดปริมาณขั้นสูงของสารเป็นพิษที่ให้มีในปุ๋ยนอกจากปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

	 (๗)	ก�าหนดปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิตเพื่อการค้า	

ขาย	โดยให้ปฏบัิตติามหลักเกณฑ์	วธิกีารและเงื่อนไขท่ีอธบิดกี�าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการปุ๋ย

	 (๘)	ห้ามส่งออกปุ๋ยชนิดใด	ๆ	ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนปุ๋ย

 มาตรา ๓๕
๓๕

  	ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อการค้าหรือผู้รับใบอนุญาตน�าเข้าปุ๋ยผู้ใดประสงค ์

จะผลิตหรือน�าเข้าปุ๋ยชนิดอืน่ใด	 นอกจากปุ๋ยเคมีมาตรฐานและปุ๋ยทีร่ัฐมนตรีก�าหนดตามมาตรา	๓๔	 (๕)	 

ต้องน�าปุ๋ยชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่สียก่อนและเมื่อได้รับใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน 

ปุ๋ยแล้ว	จึงจะผลิตหรือน�าเข้าปุ๋ยนั้นได้

	 ๓๓
	ชื่อหมวด	๕	การประกาศ	การขึ้นทะเบียน	และการโฆษณาเกี่ยวกับปุ๋ย	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๓๔

	มาตรา	๓๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๓๕

	มาตรา	๓๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐		
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 มาตรา ๓๖
๓๖

			ผู้ขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีตามมาตรา	๓๕	ต้องส่งตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ขอขึ้นทะเบียน

พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ชื่อปุ๋ยเคมี

	 (๒)		วัตถุอันเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยเคมี

	 (๓)		ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

	 (๔)		ปุย๋เคมีทีมี่ธาตอุาหารรองและธาตอุาหารเสรมิ	ต้องแจ้งชนดิและปรมิาณธาตอุาหารดงักล่าว

	 (๕)		น�้าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ

	 (๖)		ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมี

	 (๗)		วิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี

	 (๘)		วิธีการผลิตปุ๋ยเคมีโดยย่อ

	 (๙)		ฉลาก

	 (๑๐)	เอกสารก�ากับปุ๋ยเคมี

	 (๑๑)	รายงานการวเิคราะห์ปุ๋ยเคมีของห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ปุย๋ของทางราชการหรอืห้องปฏบิตัิ

การวิเคราะห์ปุ๋ยอื่นที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย

	 (๑๒)	รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ

 มาตรา ๓๖/๑
๓๗

	 ผู้ขอขึ ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพตามมาตรา	 ๓๕	 ต้องส่งตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพ 

ที่ขอขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ประเภทหรือชนิดของปุ๋ยชีวภาพ

	 (๒)		วัสดุรองรับของปุ๋ยชีวภาพ

	 (๓)		ชนิดของจุลินทรีย์และปริมาณจุลินทรีย์รับรอง

	 (๔)		น�้าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ

	 (๕)		ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพ

	 (๖)		วิธีตรวจวิเคราะห์

	 (๗)		วิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยย่อ

	 (๘)	 ฉลาก

	 (๙)		เอกสารก�ากับปุ๋ยชีวภาพ

	 (๑๐)	รายงานการวเิคราะห์จลิุนทรย์ีในปุ๋ยชวีภาพของห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ปุย๋ของทางราชการ	

หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยอื่นที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย

	 (๑๑)	รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ

	 ๓๖
	มาตรา	๓๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๓๗
	มาตรา	๓๖/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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 มาตรา ๓๖/๒
๓๘

 	 ผู้ขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรา	 ๓๕	 ต้องส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ 

ที่ขอขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ประเภทหรือชนิดของปุ๋ยอินทรีย์

	 (๒)		วัตถุอันเป็นส่วนประกอบหลักของปุ๋ยอินทรีย์

	 (๓)		ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง

	 (๔)		น�้าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ

	 (๕)		ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

	 (๖)		วิธีวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์

	 (๗)		วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยย่อ

	 (๘)		ฉลาก

	 (๙)		เอกสารก�ากับปุ๋ยอินทรีย์

	 (๑๐)	 รายงานการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยของทางราชการหรือ 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยอื่นที่อธิบดีก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย

	 (๑๑)	รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ

 มาตรา ๓๗
๓๙

 		การแก้ไขรายการทะเบยีนปุ๋ยจะกระท�าได้เมือ่ได้รบัอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าท่ี

 มาตรา ๓๘
๔๐

			 การขอขึ้นทะเบียน	การออกใบส�าคญัการข้ึนทะเบียน	การขอแก้ไขรายการทะเบียน 

หรือการแก้ไขรายการทะเบียนปุ ๋ย	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขที่อธิบดีก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย

 มาตรา ๓๘/๑
๔๑

	 	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ปุ๋ย	 ให้ช�าระตามอัตรา	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดี

ก�าหนด

 มาตรา ๓๙			 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนปุ๋ย	เมื่อคณะกรรมการปุ๋ย	เห็นว่า

	 (๑)		รายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยไม่ถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๓๖	มาตรา	๓๖/๑	

หรือมาตรา	 ๓๖/๒	 แล้วแต่กรณี	 หรือการขอแก้ไขรายการทะเบียนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดตามมาตรา	๓๘

	 (๒)		เป็นปุ๋ยปลอม

	 (๓)		เป็นปุย๋ท่ีมีสารเป็นพษิ	หรอืท่ีมีจลิุนทรย์ีท่ีผลติสารเป็นพษิหรอืจลุนิทรย์ีที่เป็นเชื้อโรคเกนิกว่า

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (๔)		เป็นปุ๋ยที่ใช้ชื่อท�านองโอ้อวด	ไม่สุภาพ	หรืออาจท�าให้เข้าใจผิดจากความจริง

	 ๓๘
	มาตรา	๓๖/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๓๙
	มาตรา	๓๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๐
	มาตรา	๓๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๑
	มาตรา	๓๘/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 (๕)		ปุ๋ยที่ขอขึ้นทะเบียนนั้นไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้

	 (๖)	 เป็นปุ๋ยทีร่ัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน	 เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน
๔๒

	 ค�าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๔๐
๔๓

		 ใบส�าคญัการขึ้นทะเบียนปุ๋ย	ให้มีอายุห้าปีนบัแต่วนัออกใบส�าคญัการข้ึนทะเบียน	

และสามารถต่ออายุได้ครั้งละห้าปี

	 ถ้าผู้รับใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยประสงค์จะขอต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย	 จะต้อง 

ยืน่ค�าขอก่อนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยน้ันส้ินอาย	ุเม่ือได้ย่ืนค�าขอดงักล่าวแล้วให้ด�าเนนิการต่อไปได้จนกว่า

พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

	 การขอต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยและการอนุญาตให้ต่ออาย	ุ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๔๑ 		 ปุ๋ยทีไ่ด้ขึ ้นทะเบียนไว้แล้ว	 หากภายหลังปรากฏว่าปุ๋ยนั ้นอาจไม่ปลอดภัย 

แก่ผู้ใช้	หรอืเป็นปุ๋ยปลอม	ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน	ปุ๋ยชวีภาพต�า่กว่าเกณฑ์หรอืปุย๋อินทรย์ีต�า่กว่าเกณฑ์		ให้รฐัมนตร ี

โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการปุ๋ยมีอ�านาจสัง่เพิกถอนทะเบียนปุ๋ยนั้นได้	 ค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ๋ยนั้น	

ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ๋ยทราบ	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ผู้ถูกสั่งเพิกถอน

ทะเบียนปุ๋ยต้องส่งใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภ่ายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้รับ 

ค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ๋ย
๔๔

	 ค�าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๔๒
๔๕

  	กรณีใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยสูญหายหรือถูกท�าลายในสาระส�าคัญ	 ให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละยื่นค�าขอรับใบแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกท�าลายดังกล่าว

	 การขอรับใบแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยและการออกใบแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย	

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา ๔๓
๔๖

  	ผู้โฆษณาขายปุ๋ยจะต้อง

	 (๑)		ไม่แสดงสรรพคุณปุ๋ยเป็นเท็จหรือเกินความจริง

	 (๒)	 ไม่ท�าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย	 ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุ 

หรือส่วนประกอบนั้นในปุ๋ย	หรือมีแต่ไม่เท่าที่ท�าให้เข้าใจ

	 (๓)		ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณปุ๋ยโดยบุคคลอื่น

	 ๔๒
	มาตรา	๓๙	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๓
	มาตรา	๔๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๔
	มาตรา	๔๑	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๕
	มาตรา	๔๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๖
	มาตรา	๔๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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หมวด ๖
พนักงานเจ้าหน้าที่

  

 มาตรา ๔๔
๔๗

  	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ

	 (๑)		เข้าไปในสถานทีผ่ลิตปุ๋ยเพื่อการค้า	 สถานทีข่ายปุ๋ย	 สถานทีน่�าเข้าปุ๋ย	 สถานทีส่่งออกปุ๋ย 

หรือสถานที่เก็บปุ๋ย	 ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�าการของสถานที่นั้น	

เพื่อตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		ค้นสถานทีห่รือยานพาหนะใด	 ๆ	 ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ 

ในเวลาท�าการ	 ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี	้ เพื ่อตรวจ 

ค้นปุ๋ย	 และอาจยึดหรืออายัดปุ๋ย	 ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุเครือ่งมือ	 เครือ่งใช้	 หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

การกระท�าความผิด

	 (๓)		น�าปุ๋ยหรือวัตถุทีส่งสัยว่าเป็นปุ๋ยในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือ

วเิคราะห์		ทัง้นี	้ให้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์	และวธิกีารท่ีอธบิดกี�าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการปุย๋

ในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง	 ให้ผู ้รับใบอนุญาตและผู้ซึ ่งเกี ่ยวข้องอ�านวย 

ความสะดวกตามสมควร

 มาตรา ๔๕ 			ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามพระราชบัญญัตนิี้	พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ�าตวั 

เมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ

	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๔๖
๔๘

 		ปุ๋ยรวมทัง้ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 และเอกสารทีไ่ด้ยึด 

หรืออายัดไว้ตามมาตรา	 ๔๔	 ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครอง	 หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาด 

ไม่ฟ้องคดี	หรือศาลโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดไม่พิพากษาให้ริบ	และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอ 

รับคนืภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัทียึ่ดหรอือายัดหรอืวนัท่ีทราบค�าสั่งเดด็ขาดไม่ฟ้องคด	ีหรอืวนัท่ีศาลพพิากษา 

ถึงที่สุดไม่พิพากษาให้ริบ	แล้วแต่กรณี	ให้ตกเป็นของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร

	 ถ้าสิ ่งทีย่ ึดหรืออายัดไว้นัน้เป็นของเสียง่าย	 หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี ่ยงต่อการเกิด 

ความเสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของปุ๋ย	 พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ดยอนุมัต ิ

ของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดปุ๋ยนั้น	รวมทั้งภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ	 เครื่องมือ	เครื่องใช้	หรือเอกสาร	

เสียก่อนถึงก�าหนดก็ได้	ได้เงินจ�านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินนั้นไว้แทน

	 ๔๗
	มาตรา	๔๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๘
	มาตรา	๔๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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 มาตรา ๔๗ 		 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตันิี้	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๔๘
๔๙

			ในกรณีทีผู่้รับใบอนุญาตปฏิบัติการไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฉลาก	 ภาชนะหรือหีบห่อ

บรรจุปุ๋ย	 หรืออืน่	 ๆ	 ทีผู่้รับใบอนุญาตพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งค�าเตือน 

เป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติการให้เป็นไปตามค�าเตือนนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 

ในค�าเตือนนั้น	 เมือ่พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่ปฏิบัติตามค�าเตือนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ 

เกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

หมวด ๗
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

  

 มาตรา ๔๙ 		 เม ือ่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าทีว่ ่า	 ผู ้รับใบอนุญาตผู ้ใดไม่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตนิี้	หรอืประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญตันิี้	พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจสั่งพกัใช้ใบอนญุาตได้ 

โดยมีก�าหนดครั้งละไม่เกนิหน่ึงร้อยย่ีสิบวนั	หรอืในกรณีท่ีมีการฟ้องผูร้บัใบอนญุาตต่อศาลว่ากระท�าความผดิ

ตามพระราชบัญญัตินี้	จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอค�าพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได้

	 ผู้รบัใบอนญุาตซึ่งถกูสั่งพกัใช้ใบอนญุาตต้องหยุดประกอบกจิการตามใบอนญุาตนัน้	และระหว่าง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตใด	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้

 มาตรา ๕๐ 		 เมือ่ปรากฏต่ออธิบดีว่า	 ผู ้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๔๘	 หรือ 

กระท�าผิดพระราชบัญญัตินี้หลายครั้งหรือครั้งเดียวแต่เป็นการกระท�าผิดร้ายแรง	อธิบดีมีอ�านาจสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตได้

	 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นและ 

จะขอรับใบอนุญาตใด	 ๆ	 ตามพระราชบัญญัตินีอ้ีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาต	และพนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้	สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

 มาตรา ๕๑
๕๐

 		ค�าสัง่พักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต	 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตทราบ

 มาตรา ๕๒ 		 พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีอ�านาจสั ่งถอนค�าสั ่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนก�าหนดเวลา 

ได้เมือ่เป็นทีพ่อใจว่าผู้รับใบอนุญาตซึง่ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือประกาศ 

ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว

	 ๔๙
	มาตรา	๔๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๐
	มาตรา	๕๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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 มาตรา ๕๓ 		 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ ์

เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค�าสั่ง	รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไข

ค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่	 ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค�าสั ่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ 

ค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๕๔
๕๑

		 	ผู้ถกูเพิกถอนใบอนุญาตต้องขายปุย๋ของตนทีเ่หลอืให้หมดภายในก�าหนดหกสบิวนั 

นับแต่วันทีไ่ด้ทราบค�าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือวันทีไ่ด้ทราบค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรี	 เว้นแต่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่จะผ่อนผันขยายก�าหนดเวลาดังกล่าวให้

	 เมือ่ครบก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่	 หากปรากฏว่าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตยังจัดการขายปุ๋ย 

ทีเ่หลืออยู่ไม่หมด	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีน่�าปุ๋ยทีเ่หลืออยู่นั ้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื ่นใด 

ตามทีอ่ธิบดีเห็นสมควร	 เงินทีไ่ด้จากการขายปุ๋ยดังกล่าวเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายแล้วให้คืนแก่เจ้าของปุ๋ยหรือ 

ผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น

หมวด ๘
ปุ๋ยอินทรีย์ ๕๒

 มาตรา ๕๕
๕๓

  	(ยกเลิก)

หมวด ๙
บทก�าหนดโทษ๕๔

  

 มาตรา ๕๖
๕๕

			ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการปุ๋ยตามมาตรา	๑๑	หรือขัดขวาง	หรือ

ไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 ๔๔	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หกเดือน	และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

 มาตรา ๕๗
๕๖

 		ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๒	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ 

ไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ๕๑
	มาตรา	๕๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๒
	หมวด	๘	ปุ๋ยอินทรีย์	มาตรา	๕๕	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๓
	มาตรา	๕๕	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๔
	 หมวด	 ๙	 บทก�าหนดโทษ	 มาตรา	 ๕๖	 ถึง	 มาตรา	 ๗๒	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	 (ฉบับที	่ ๒)	 

พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๕๕

	มาตรา	๕๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๕๖

	มาตรา	๕๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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 มาตรา ๕๘
๕๗

  	ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก�าหนด 

ตามมาตรา	๑๔	หรือมาตรา	๓๔	(๕)	หรือ	(๗)	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 มาตรา ๕๙
๕๘

 	ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๐	 (๑)	 มาตรา	 ๒๖	 หรือ 

มาตรา	 ๒๗	 หรือไม่ปฏิบัติตามค�าเตือนของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๔๘	 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 

สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท

 มาตรา ๖๐
๕๙

			ผู้รบัใบอนุญาตผู้ใดผลติหรอืน�าเข้าปุ๋ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา	๒๐	(๒)	หรอืไม่ปฏบัิติ

ตามมาตรา	๒๑	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสองปี	หรอืปรบัตัง้แต่แปดพนับาทถงึสีห่มืน่บาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั

ผู้รับใบอนุญาตขายปุ๋ยเคมี	 ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้าปุ๋ยเคมี	 หรือผู้รับใบอนุญาตส่งออกปุ๋ยเคมีผู้ใดไม่ปฏิบัต ิ

ตามมาตรา	๒๒	มาตรา	๒๓	หรือมาตรา	๒๓/๑	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาท

ถึงสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๑
๖๐

  	ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๑/๑	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี	หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้รับใบอนุญาตผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๑/๒	 ต้องระวางโทษกึ่งหนึ ่งของโทษทีก่�าหนด 

ตามวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๖๒
๖๑

 		ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๔	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๒๕	 หรือ 

มาตรา	๔๒	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท

 มาตรา ๖๓
๖๒

 		ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าโดยฝ่าฝืนมาตรา	๓๐	(๑)	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่

ห้าปีถึงสิบห้าปี	และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคหนึง่กระท�าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอม	 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่

หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท

 มาตรา ๖๔
๖๓

  	ผู้ใดขายหรือน�าเข้าปุ๋ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา	๓๐	(๑)	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่

สามปีถึงสิบปี	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคหนึง่กระท�าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอม	 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่

แปดพันบาทถึงแปดหมื่นบาท

	 ๕๗
	มาตรา	๕๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๘
	มาตรา	๕๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๙
	มาตรา	๖๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๐
	มาตรา	๖๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๑
	มาตรา	๖๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๒
	มาตรา	๖๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๓
	มาตรา	๖๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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 มาตรา ๖๕
๖๔

 		ผู้ใดผลิตเพื่อการค้า	 ขาย	 หรือน�าเข้าปุ๋ยชีวภาพโดยฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๐	 (๑)	 (๕)	

(๖)	 หรือ	 (๗)	 โดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพปลอม	 ปุ๋ยชีวภาพทีต่้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน	 ปุ๋ยชีวภาพ 

ท่ีรฐัมนตรส่ัีงเพกิถอนทะเบยีน	หรอืปุ๋ยชวีภาพท่ีมีสารเป็นพษิเกนิกว่าท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด	ต้องระวางโทษ 

กึ่งหนึง่ของโทษที่ก�าหนดตามมาตรา	 ๖๓	 วรรคสอง	 หรือมาตรา	 ๖๔	 วรรคสอง	 มาตรา	 ๖๖	 วรรคสอง 

มาตรา	๖๗	วรรคสอง	มาตรา	๗๑	วรรคสอง	หรือมาตรา	๗๒	วรรคสอง	แล้วแต่กรณี

	 ผู้ใดผลิตเพือ่การค้า	 ขาย	 หรือน�าเข้าปุ๋ยอนิทรีย์โดยฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๐	 (๑)	 (๕)	 (๖)	 หรือ	 (๗)	 

โดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม	 ปุ๋ยอินทรีย์ทีต่้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ทีร่ัฐมนตรี 

สัง่เพิกถอนทะเบียน	 หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด	 ต้องระวางโทษ 

หนึง่ในสีข่องโทษทีก่�าหนดตามมาตรา	 ๖๓	 วรรคสอง	 หรือมาตรา	 ๖๔	 วรรคสอง	 มาตรา	 ๖๖	 วรรคสอง 

มาตรา	๖๗	วรรคสอง	มาตรา	๗๑	วรรคสอง	หรือมาตรา	๗๒	วรรคสอง	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๖๖
๖๕

 		ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าโดยฝ่าฝืนมาตรา	๓๐	(๒)	(๖)	หรอื	(๗)	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี	และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคหน่ึงกระท�าโดยไม่รูว่้าเป็นปุย๋เคมีผดิมาตรฐานปุย๋ท่ีรฐัมนตรสีั่งเพกิถอน

ทะเบียน	หรือปุ๋ยเคมีที่มีสารเป็นพษิเกนิกว่าท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด	ต้องระวางโทษปรบัตั้งแต่หกหมื่นบาท

ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

 มาตรา ๖๗
๖๖

 		ผูใ้ดขายหรอืน�าเข้าปุ๋ยเคมโีดยฝ่าฝืนมาตรา	๓๐	(๒)	(๖)	หรอื	(๗)	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี	และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคหน่ึงกระท�าโดยไม่รูว่้าเป็นปุย๋เคมีผดิมาตรฐานปุย๋ท่ีรฐัมนตรสีั่งเพกิถอน

ทะเบียน	 หรือปุ๋ยเคมีทีม่ีสารเป็นพิษเกินกว่าทีร่ัฐมนตรีประกาศก�าหนดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่พันบาท 

ถึงสี่หมื่นบาท

 มาตรา ๖๘
๖๗

  	ผู้ใดขายหรือน�าเข้าปุ ๋ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๐	 (๓)	 หรือไม่ปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดตามมาตรา	๓๑	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี	 

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๙
๖๘

  	ผู้ใดผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าโดยฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๐	 (๔)	 ต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปีหกเดือน	และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

	 ถ้าวัตถุแห่งการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่เป็นปุ๋ยอินทรีย์	 ผู้กระท�าต้องระวางโทษกึง่หนึง่ 

ของโทษที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง

	 ๖๔
	มาตรา	๖๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๕
	มาตรา	๖๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๖
	มาตรา	๖๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๗
	มาตรา	๖๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๘
	มาตรา	๖๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคหนึง่กระท�าโดยไม่รู ้ว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพต�่ากว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษ 

ปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาท

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคสองกระท�าโดยไม่รูว่้าเป็นปุ๋ยอนิทรย์ีต�่ากว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง

ของโทษที่ก�าหนดตามวรรคสาม

 มาตรา ๗๐
๖๙

 		ผู้ใดขายหรอืน�าเข้าปุ๋ยชวีภาพโดยฝ่าฝืนมาตรา	๓๐	(๔)	ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่

สามเดือนถึงหนึ่งปีหกเดือน	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

	 ถ้าวัตถุแห่งการกระท�าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นปุ๋ยอินทรีย์	 ผู้กระท�าต้องระวางโทษกึง่หนึง่ 

ของโทษที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคหนึง่กระท�าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพต�่ากว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษปรับ

ตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคสองกระท�าโดยไม่รูว่้าเป็นปุ๋ยอนิทรย์ีต�่ากว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง

ของโทษที่ก�าหนดตามวรรคสาม

 มาตรา ๗๑
๗๐

 		ผู้ใดผลิตเพื่อการค้าหรือน�าเข้าปุ๋ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา	๓๐	 (๕)	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี	และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคหนึง่กระท�าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีทีต่้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน	

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

 มาตรา ๗๒
๗๑

 		ผู้ใดขายปุ๋ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๐	 (๕)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือน 

ถึงสามปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท

	 ถ้าผู้กระท�าการตามวรรคหนึง่กระท�าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีทีต่้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน	

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท

 มาตรา ๗๒/๑
๗๒

		ผู้ใดโฆษณาขายปุ๋ยโดยฝ่าฝืนมาตรา	๔๓	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	

หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๒/๒
๗๓

 	ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดผลิต	ขาย	หรือน�าเข้าปุ๋ยภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว 

โดยมิได้ย่ืนค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ต้องระวางโทษปรบัวนัละไม่เกนิสี่ร้อยบาทตลอดเวลาท่ีใบอนญุาตสิ้นอายุ

	 ๖๙
	มาตรา	๗๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๗๐
	มาตรา	๗๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๗๑
	มาตรา	๗๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๗๒
	มาตรา	๗๒/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๗๓
	มาตรา	๗๒/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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 มาตรา ๗๒/๓
๗๔

		บรรดาความผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๒	มาตรา	๒๓	หรือมาตรา	๒๓/๑	

หากผู้กระท�าความผิดนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ	 ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษทีก่�าหนด 

ตามมาตรา	๖๐	วรรคสอง

	 ในกรณีทีผู่้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง	 เป็นผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ต้องระวางโทษ

หนึ่งในสี่ของโทษที่ก�าหนดตามมาตรา	๖๐	วรรคสอง

 มาตรา ๗๒/๔
๗๕

		บรรดาความผิดกรณีฝ่าฝืนมาตรา	๒๐	(๒)	หรือมาตรา	๓๐	(๑)	(๕)	(๖)	หรือ	

(๗)	หากวตัถแุห่งการกระท�าความผิดเป็นปุ๋ยชวีภาพ	ผูก้ระท�าความผดิต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีก�าหนด

ตามมาตรา	๖๐	มาตรา	๖๓	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๖๔	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๖๖	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๖๗	วรรคหนึ่ง	

มาตรา	๗๑	วรรคหนึ่ง	หรือมาตรา	๗๒	วรรคหนึ่ง	แล้วแต่กรณี

	 ในกรณีทีว่ัตถุแห่งการกระท�าความผิดเป็นปุ ๋ยอินทรีย์	 ผู ้กระท�าความผิดต้องระวางโทษ 

หน่ึงในส่ีของโทษท่ีก�าหนดตามมาตรา	๖๐	มาตรา	๖๓	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๖๔	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๖๖	วรรคหนึ่ง 

มาตรา	๖๗	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๗๑	วรรคหนึ่ง	หรือมาตรา	๗๒	วรรคหนึ่ง	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๗๒/๕
๗๖

			ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล

เว้นแต่กรณีตามมาตรา	๗๒/๒	ให้กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ผู้แทนนิติบุคคล	หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบ 

ในการด�าเนินการของนิติบุคคลนั้น	ต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น	ๆ	ด้วย	เว้นแต่

จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น

 มาตรา ๗๒/๖
๗๗

	 เม ือ่ศาลได ้พิพากษาลงโทษผู ้ ใด	 เนื ่องจากได ้กระท�าความผิดตาม 

มาตรา	๖๓	มาตรา	๖๔	มาตรา	๖๕	มาตรา	๖๖	มาตรา	๖๗	มาตรา	๖๘	มาตรา	๖๙	มาตรา	๗๐	มาตรา	๗๑	 

มาตรา	๗๒	มาตรา	๗๒/๑	หรือมาตรา	๗๒/๔	ให้ศาลสั่งริบปุ๋ย	ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเครื่องมือ	เครื่องใช ้

ในการผลิตปุ๋ย	 หรือเอกสารทีเ่กี่ยวเนือ่งกับความผิดในคดีนั้นให้แก่กรมวิชาการเกษตร	 เพื่อท�าลายเสีย 

หรือจัดการตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๗๒/๗
๗๘

	 	 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว	 ให้อธิบด ี

หรอืผู้ซึง่อธบิดมีอบหมายมีอ�านาจเปรยีบเทยีบปรบัได้	และเม่ือผูต้้องหาได้ช�าระค่าปรบัตามท่ีได้เปรยีบเทียบแล้ว

ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 ๗๔
	มาตรา	๗๒/๓	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๗๕
	มาตรา	๗๒/๔	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๗๖
	มาตรา	๗๒/๕	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๗๗
	มาตรา	๗๒/๖	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๗๘
	มาตรา	๗๒/๗	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐		
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บทเฉพาะกาล
 

 มาตรา ๗๓ 		 เมือ่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับแล้ว	 ให้ผู้ผลิต	 ผู้ขายหรือมีไว้เพื่อขาย	 ผู้น�าหรือ 

สัง่เข ้ามาในราชอาณาจักรซึ ่งปุ ๋ยเคมีอยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้ใช ้บังคับ	 ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต 

ตามมาตรา	 ๑๒	 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 และให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้น 

ไปพลางก่อนได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตตามค�าขอ

 มาตรา ๗๔  	 ปุ๋ยเคมีท่ีผลิต	ขาย	มีไว้เพือ่ขาย	หรอืน�าหรอืสั่งเข้ามาในราชอาณาจกัรในระหว่าง

ทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีย่ังมิได้ออกใบอนุญาตหรือยังมิได้สั่งไม่อนุญาตตามค�าขอตามมาตรา	๗๓	 ให้ได้รับ 

การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	หรือมาตรา	๒๓	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๗๕			 เมือ่ผู้ผลิตหรือผู้น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ยเคมีตามมาตรา	 ๗๓ 

ผู้ใดทีไ่ด้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า	 หรือใบอนุญาตน�าหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร 

ตามพระราชบัญญัตินี ้แล้ว	 และได้ยืน่ค�าขอรับใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคม	ี ให้ผู ้นั ้นด�าเนินกิจการ 

ท่ีได้รับอนุญาตตามใบอนญุาตต่อไปได้จนกว่าจะได้รบัใบส�าคญัการขึ้นทะเบยีนปุย๋เคมหีรอืพนกังานเจ้าหน้าท่ี

แจ้งให้ทราบถึงการไม่รับขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีตามมาตรา	๓๙	แต่ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

ใบอนุญาต

	 ถ้าผู้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการตามวรรคหนึ่งประสงค์จะเลกิกจิการท่ีตนได้รบัอนญุาตหรอืได้ย่ืน

ค�าขอรับใบส�าคญัการขึ้นทะเบยีนปุย๋เคมีตามพระราชบัญญตันิี้ไว้แล้ว	แต่พนกังานเจ้าหน้าท่ีไม่รบัข้ึนทะเบียน

ปุ๋ยเคมี	ให้ผู้รับใบอนญุาตนั้นขายหรอืจ�าหน่ายปุ๋ยเคมขีองตนท่ีเหลอือยู่หรอืปุย๋เคมท่ีีพนกังานเจ้าหน้าท่ีไม่รบั

ขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้หมดภายในก�าหนดหกสิบวัน	 นับแต่วันทีไ่ด้แจ้งการเลิกกิจการหรือวันทีไ่ด้ทราบถึง 

การไม่รับขึ้นทะเบียน	แล้วแต่กรณี	เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันขยายก�าหนดเวลาดังกล่าวให้

	 เมือ่ครบก�าหนดเวลาตามวรรคสอง	 หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตขาย	 หรือจ�าหน่ายปุ๋ยเคม ี

ท่ีเหลืออยู่ไม่หมด	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน�าปุ๋ยเคมีที่เหลอือยูห่รอืปุย๋เคมีท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีไม่รบัขึ้นทะเบยีน

นัน้ออกขายทอดตลาด	 หรือขายโดยวิธีอืน่ใดตามทีอ่ธิบดีเห็นสมควร	 เงินทีไ่ด้จากการขายปุ๋ยเคมีดังกล่าว 

เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายแล้วให้คืนแก่เจ้าของปุ๋ยเคมีหรือผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

										สัญญา		ธรรมศักดิ์

												นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม๗๙

  

	 (๑)		 ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า	 ฉบับละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	 (๒)		 ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 (๓)		 ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า	 ฉบับละ	 ๒,๕๐๐	 บาท

	 (๔)		 ใบอนุญาตขายปุ๋ย	 ฉบับละ	 ๕๐๐	 บาท

	 (๕)		 ใบอนุญาตน�าเข้าปุ๋ย	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 (๖)		 ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 (๗)		 ใบอนุญาตน�าผ่านปุ๋ย	 ฉบับละ	 ๕๐๐	 บาท

	 (๘)		 ใบแทนใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท

	 (๙)		 ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี	 ฉบับละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	 (๑๐)		 ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 (๑๑)		 ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์	 ฉบับละ	 ๒,๕๐๐	 บาท

	 (๑๒)		 ใบแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย	 ฉบับละ	 ๑๐๐	 บาท

	 (๑๓)		 การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละฉบับ

	 (๑๔)		 การต่ออายุใบส�าคญัการขึ้นทะเบียนปุ๋ยครั้งละเท่ากบัค่าธรรมเนยีมใบส�าคญัการข้ึนทะเบียน

ปุ๋ยแต่ละฉบับ

	 (๑๕)		 การแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ย	 ฉบับละ	 ๓๐๐	 บาท

  
๗๙	

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๘๕/ตอนที่	๕๕/ฉบับพิเศษ	หน้า	๕๙/๑๙	มิถุนายน	๒๕๑๑
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม	 เกษตรกรมีความจ�าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเป็นอาหารพืชหรือบ�ารุงดินเพื่อช่วยเพิม่ผลผลิตให้สูงขึน้ 

และปัจจุบันนีม้ีการสั่งปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศมาจ�าหน่ายและผสมเพื่อจ�าหน่ายแก่เกษตรกรในปริมาณ 

มากขึ้นทุกปี	 แต่ปรากฏว่าปุ๋ยเคมีทีจ่�าหน่ายในท้องตลาดนั้น	 มักจะมีปุ๋ยเคมีปลอม	 ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน 

ปุ๋ยเคมีเสือ่มคุณภาพ	 ทั้งน�้าหนักปุ๋ยเคมีก็น้อยกว่าทีแ่จ้งไว้ในฉลาก	 ปริมาณธาตุอาหารพืชไม่ถูกต้อง 

ครบถ้วนตามข้อความท่ีแจ้งไว้ในฉลาก	เป็นการเอาเปรยีบแก่เกษตรกรและหวงัผลก�าไรเกนิควร	โดยไม่ค�านงึถึง 

ความเสียหายแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 และยังเป็นการเสียหายแก่นโยบายการส่งเสริมการเกษตร 

ของรัฐบาลอีกด้วย	 สมควรมีกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยเพื่อควบคุมการผลิต	 การขาย	 และการน�าหรือสั่งปุ๋ยเคม ี

เข้ามาในราชอาณาจักรให้เป็นไปโดยสุจริตรวมทัง้ควบคุมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย	 เพื่อรักษาผลประโยชน ์

ของเกษตรกรตามสมควร		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๐

 มาตรา ๓๘  	 ให้คณะกรรมการปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 

อยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไป	 จนกว่าจะได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการปุ ๋ย 

ตามพระราชบัญญัตินี้	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๓๙			 บรรดาใบอนุญาตหรือใบส�าคัญการขึ ้นทะเบียนปุ ๋ยเคมีท ีไ่ด ้ออกให้ตาม 

พระราชบัญญัติปุ๋ย	พ.ศ.	๒๕๑๘	ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

	 ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยตามวรรคหนึ่งประสงค์จะด�าเนินกิจการต่อไป 

ให้ยืน่ค�าขอรับใบอนุญาตหรือใบส�าคัญการขึ ้นทะเบียนปุ๋ยตามพระราชบัญญัตินี ้ก่อนใบอนุญาตหรือ 

ใบส�าคญัการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเดมิส้ินอายุ	และให้ด�าเนินกิจการตามใบอนญุาตหรอืใบส�าคญัการข้ึนทะเบียนปุ๋ยเดมิ

ไปพลางก่อนได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยใหม่หรือได้รับแจ้งให้ทราบถึง 

การไม่อนุญาตหรือการไม่รับขึ้นทะเบียน

 มาตรา ๔๐  	 ให้ผู้ผลิตเพื่อการค้า	 ผู้ขาย	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้ส่งออกปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย ์

อยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๑๒	 และในกรณีทีเ่ป็นผู้ผลิต 

หรอืผู้น�าเข้าให้ย่ืนค�าขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยตามมาตรา	๓๘	ภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญตัิ

นี้ใช้บังคับ	 และเมื่อได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยดังกล่าวแล้ว	 ให้ผู้นั้นประกอบกิจการ

ต่อไปโดยถือว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาตหรือการไม่รับขึ้นทะเบียน

	 ๘๐
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนที่	๗	ก/หน้า	๑/๑๑	มกราคม	๒๕๕๑
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	 ถ้าผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าตามวรรคหนึง่ประสงค์จะเลิกกิจการที่ถือว่าได้รับอนุญาตหรือได้ยื่นค�าขอ

ขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้วแต่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ม่รับขึ้นทะเบียน 

ให้ผู้นัน้ขายปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ของตนทีเ่หลืออยู่หรือปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ 

ไม่รับขึ้นทะเบียนนั้นให้หมดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งการเลิกกิจการ	หรือวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบถึง

การไม่รับขึ้นทะเบียน	แล้วแต่กรณี	เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันขยายเวลาดังกล่าวให้

	 ในกรณทีีป่รากฏว่าผู้ผลติหรือผู้น�าเข้าตามวรรคหนึ่ง	 ขายปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ทีเ่หลืออยู่ 

ไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดตามวรรคสอง	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีน�าปุย๋ชวีภาพหรอืปุย๋อนิทรย์ีท่ีเหลอือยู่

หรือทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีไ่ม่รับขึ ้นทะเบียนนั ้นออกขายทอดตลาด	 หรือขายโดยวิธีอื ่นใดตามทีอ่ธิบดี 

เห็นสมควร	 เงินทีไ่ด้จากการขายปุ๋ยดังกล่าวเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว	 ให้คืนแก่เจ้าของปุ๋ยหรือผู้ซึ่งมีสิทธิ 

รับเงินนั้น

 มาตรา ๔๑  	 บรรดากฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตามพระราชบัญญัติปุ๋ย	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘ 

ซึ ่งใช้บังคับอยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินีม้ ีผลใช้บังคับ	 ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับ 

พระราชบัญญัตินี้		ทั้งนี้	จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๔๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีป่ัจจุบันการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร 

มีมากขึ ้น	 มีการส่งเสริมให้ใช้อินทรียวัตถุตลอดจนน�าเทคโนโลยีทางชีวภาพเข้ามาใช้เพื ่อประโยชน์ 

ในการปรับปรุงบ�ารุงดินและเพิ่มคุณค่าของธาตุอาหารพืชมากขึ้น	 แต่พระราชบัญญัติปุ๋ย	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘ 

ท่ีใช้บังคบัในปัจจบุนั	มุ่งควบคุมปุ๋ยเคมีเป็นหลกัโดยมไิด้มีบทบัญญตัคิวบคมุปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอนิทรย์ีท่ีชัดเจน	

เป็นเหตใุห้มีปุ๋ยชวีภาพและปุย๋อินทรย์ีท่ีไม่ได้คณุภาพออกสูท้่องตลาด	ประกอบกบัอตัราโทษท่ีก�าหนดไว้เดมิ 

ไม่สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและค่าเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป	สมควรปรบัปรงุการควบคมุปุ๋ยและบทก�าหนดโทษ 

รวมทัง้บทบัญญัติอืน่ทีเ่กี ่ยวข้องให้สอดคล้องกับการใช้ปุ๋ยทีเ่ปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อรักษาไว้ซึ ่งประโยชน ์

ของเกษตรกรและภาคการเกษตร		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 
ให้ประกาศว่า
	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ
	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ท�าหน้าที่รัฐสภา	ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕”
 มาตรา ๒

๑
  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
 มาตรา ๓  	 ให้ยกเลิก
	 (๑)		พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ	พ.ศ.	๒๕๑๐
	 (๒)		พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๖
	 มาตรา	๔			 ในพระราชบัญญัตินี้
	 “วัตถุอันตราย”	หมายความว่า	วัตถุดังต่อไปนี้
	 (๑)		วัตถุระเบิดได้
	 (๒)		วัตถุไวไฟ
	 (๓)		วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
	 (๔)		วัตถุมีพิษ
	 (๕)		วัตถุที่ท�าให้เกิดโรค
	 (๖)		วัตถุกัมมันตรังสี
	 (๗)		วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
	 (๘)		วัตถุกัดกร่อน
	 (๙)		วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
	 (๑๐)	 วัตถุอย่างอืน่	 ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอืน่ใด	 ทีอ่าจท�าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล	 สัตว์ 
พืช	ทรัพย์	หรือสิ่งแวดล้อม

	 ๑
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๙/ตอนที่	๓๙/หน้า	๒๑/๖	เมษายน	๒๕๓๕
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	 “ผลิต”	หมายความว่า	ท�า	เพาะ	ปรุง	ผสม	แปรสภาพ	ปรุงแต่ง	แบ่งบรรจุ	หรือรวมบรรจุ
	 “น�าเข้า”	หมายความว่า	น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน�าผ่าน
	 “ส่งออก”	หมายความว่า	ส่งหรือด�าเนินการเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
	 “ขาย”	หมายความถึง	 การจ�าหน่าย	จ่ายหรือแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้า	 และให้หมายความ
รวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย
	 “มีไว้ในครอบครอง”	 หมายความว่า	 การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น	 และไม่ว่า 
จะเป็นการมีไว้เพื่อขาย	 เพื่อขนส่ง	 เพื่อใช้	 หรือเพื่อประการอื่นใด	 และรวมถึงการทิง้อยู่	 หรือปรากฏอยู่ใน
บริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย
	 “ฉลาก”	 หมายความว่า	 รูป	 รอยประดิษฐ์	 หรือข้อความใด	 ๆ	 ซึง่แสดงไว้ทีว่ัตถุอันตราย	 หรือ 
ภาชนะบรรจุ	 หรือหีบห่อบรรจุ	 หรือสอดแทรก	หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย	 หรือภาชนะบรรจุ	 หรือหีบห่อ
บรรจุ	และหมายความรวมถึงเอกสาร	หรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตรายด้วย
	 “อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี”

๒
	 หมายความว่า	 อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา	 ผลิต	 สะสม	 และ 

ใช้อาวุธเคมี	และว่าด้วยการท�าลายอาวุธเหล่านี้	ซึ่งท�าขึ้นเมื่อวันที่	๑๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๖
	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการวัตถุอันตราย
	 “พนักงานเจ้าหน้าที”่	 หมายความว่า	 ผู ้ซึ ่งรัฐมนตรีผู ้รับผิดชอบแต่งตั ้งให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้
	 “รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ”	 หมายความว่า	 รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา	๑๙

 มาตรา ๕  	 ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 ควบคุม 
ส่งเสรมิและตดิตามดแูลการด�าเนินงานของเลขานกุาร	และผูช่้วยเลขานกุารของคณะกรรมการวตัถอัุนตราย
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	

๓

	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม 
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้	 และยกเว้นค่าธรรมเนียมกับก�าหนดกิจการอืน่กับออกประกาศ	 ทั้งนี้ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
	 ให้รัฐมนตรีผู ้รับผิดชอบมีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

	 ๒
	 มาตรา	 ๔	 นิยามค�าว่า	 “อนุสญัญาห้ามอาวุธเคมี”	 เพิ ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 (ฉบับที	่ ๒)	 

พ.ศ.	๒๕๔๔
	 ๓

	มาตรา	๕	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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หมวด ๑
คณะกรรมการวัตถุอันตราย

  
 มาตรา ๖

๔
  	 ให้มีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ ่ง	 ประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ	ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาต	ิอธบิดกีรมการขนส่งทางบก	อธบิดกีรมการค้า 
ภายใน	 อธิบดีกรมการแพทย์	 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	 อธิบดีกรมประมง	 อธิบดี 
กรมปศสัุตว์	อธบิดกีรมวชิาการเกษตร	อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร	เลขาธกิาร
คณะกรรมการอาหารและยา	เลขาธกิารส�านักงานปรมาณูเพื่อสนัต	ิเลขาธกิารส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	 ผู้แทนส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ	และผู้ทรงคุณวฒิุซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตั้งไม่เกนิสบิคนเป็นกรรมการ	และอธบิดกีรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ	 และผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน	 ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 และผู้แทนส�านักงานปรมาณ ู
เพื่อสันติเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีค่ณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	
มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี	 วิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 เกษตรศาสตร์	หรือ
กฎหมาย	 และอย่างน้อยห้าคนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ป็นตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน ์
และมีประสบการณ์การด�าเนินงานด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 ด้านการ 
เกษตรกรรมยั่งยืน	ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น	หรือด้านสิ่งแวดล้อม

 มาตรา ๗  	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 (๑)

๕
	ก�าหนดนโยบาย	มาตรการและแผนการก�ากับดูแลวัตถุอันตรายเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ให้ความเห็นชอบแล้ว	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
	 	 (๑/๑)

๖
	 ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมในการออกประกาศตาม 

มาตรา	๑๘	วรรคสอง	และมาตรา	๓๖	วรรคหนึ่ง
	 (๒)

๗	
ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา	 ๒๐	 มาตรา	 ๒๐/๑	 

มาตรา	๓๖	วรรคสาม	มาตรา	๓๗	วรรคสอง	มาตรา	๔๓	มาตรา	๔๔	และมาตรา	๔๗	(๕)
	 (๓)		ให้ค�าแนะน�าแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการรบัขึ้นทะเบยีน	หรอืเพกิถอนทะเบยีนวตัถอัุนตราย
	 (๔)	 ให้ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	และพนักงานเจ้าหน้าที่	ในเรื่องใด	ๆ	เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
	 (๕)		พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย
	 (๖)		แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนได้ทราบ	 ในการนี้จะระบุชื่อ 
ของวัตถุอันตรายหรือชื่อของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้

	 ๔
	มาตรา	๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๕
	มาตรา	๗	(๑)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๖
	มาตรา	๗	(๑/๑)	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๗
	มาตรา	๗	(๒)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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	 (๗)		สอดส่องดูแล	ให้ค�าแนะน�า	และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่าง	ๆ	ให้ปฏิบัติการตามอ�านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด
	 (๘)		เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
การควบคุมวัตถุอันตราย	 และการป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตรายเพื่อเป็น 
แนวปฏิบัติในการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง	ๆ	ของรัฐ
	 (๙)		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายก�าหนดไว้ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

 มาตรา ๘
๘
  	 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี	กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

 มาตรา ๙ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	 ๘	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
พ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ
	 (๑)		ตาย
	 (๒)		ลาออก
	 (๓)		คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง	 ไม่สุจริตต่อหน้าที	่ มคีวามประพฤติเสือ่มเสียหรือ 
หย่อนความสามารถ
	 (๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย
	 (๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	หรือ
	 (๖)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 มาตรา ๑๐  	 ในกรณีทีม่ีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	 ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม	 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง 
อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น

 มาตรา ๑๑  	 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด�ารงต�าแหน่งครบวาระแล้ว	 แต่ยังมิได้มีการ 
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

 มาตรา ๑๒  	 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม	 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมให้กรรมการ 
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	 กรรมการผู้ใด 
มีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 มาตรา ๑๓  	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั ้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
	 ให้คณะกรรมการก�าหนดองค์ประชุมและวิธีด�าเนินงานของอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม

	 ๘
	มาตรา	๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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 มาตรา ๑๔ 	 ในการปฏิบัติหน้าที	่ ให้คณะกรรมการ	 หรือคณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการ
มอบหมายมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด	ๆ	มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ�าเป็น

หมวด ๒
การควบคุมวัตถุอันตราย

  
 มาตรา ๑๕  	 ในกรณีทีม่ีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเรื ่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ 
ตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น	แต่ถ้ามีเหตอุนัควรคณะกรรมการโดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นอาจมีมติให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับเป็นการ 
เพิ่มเติมหรือแทนทีก่ฎหมายว่าด้วยการนั้นได้	 	 ทั้งนี้	 โดยจะก�าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างใดไว้ใน 
มตินั้นก็ได้
	 มติตามวรรคหนึ ่ง	 เม ือ่รัฐมนตรีผ ู้ รักษาการตามกฎหมายว ่าด ้วยการนั ้นประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๑๕/๑
๙
 	 ในการมีมติหรือการให้ความเห็นของคณะกรรมการ	 การให้ความเห็นชอบ 

ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายอืน่	 และการออกประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ	เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ค�านึงถึงอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
และสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศอื่นประกอบด้วย

 มาตรา ๑๖ 		 ในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นเพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิแก่บุคคล	สตัว์	พชื	ทรพัย์	หรอื
สิง่แวดล้อม	 จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดท้องทีเ่พื่อห้ามการครอบครอง	 การจ�าหน่าย	 หรือการใช้
วัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

 มาตรา ๑๗ 		 ให้จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูวตัถอุนัตรายขึน้ในกระทรวงอตุสาหกรรม	เพือ่เป็นศนูย์กลาง
ประสานงานในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับส่วนราชการต่าง	 ๆ	 รวมทัง้จากภาคเอกชน	 เพื่อรวบรวม 
และให้บริการข้อมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแต่การมีอยู่ในต่างประเทศ	 การน�าเข้าหรือการผลิต 
ภายในประเทศ	การเคลื่อนย้าย	การใช้สอย	การท�าลาย	และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง

 มาตรา ๑๘ 		 วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ�าเป็นแก่การควบคุม	ดังนี้
	 (๑)		วัตถุอันตรายชนิดที	่ ๑	 ได้แก่วัตถุอันตรายทีก่ารผลิต	 การน�าเข้า	 การส่งออก	หรือการมีไว ้
ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด
	 (๒)		วัตถุอันตรายชนิดที	่ ๒	 ได้แก่วัตถุอันตรายทีก่ารผลิต	 การน�าเข้า	 การส่งออก	หรือการมีไว ้
ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อนและต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีก�าหนดด้วย
	 (๓)		วัตถุอันตรายชนิดที	่ ๓	 ได้แก่วัตถุอันตรายทีก่ารผลิต	 การน�าเข้า	 การส่งออก	หรือการมีไว ้
ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต

	 ๙
	มาตรา	๑๕/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๔

 



404 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 (๔)		วัตถุอันตรายชนิดที่	 ๔	 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต	 การน�าเข้า	 การส่งออก	 
หรือการมีไว้ในครอบครอง
	 เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายทีอ่าจมีแก่บุคคล	 สัตว์	 พืช	 ทรัพย์	 หรือ 
สิง่แวดล้อม	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาระบชุื่อหรอืคณุสมบตัขิองวตัถอัุนตราย	ชนดิของวตัถอุนัตราย	ก�าหนดเวลาการใช้บงัคบั
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว

 มาตรา ๑๙			 เม่ือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดของกระทรวงหรอืทบวงในราชการบรหิารส่วนกลาง
มีค�าขอเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื ่อการ 
ออกประกาศตามมาตรา	๑๘	วรรคสอง	ก�าหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการ
ท้ังหมด	หรอืบางส่วนเกี่ยวกบัวตัถอัุนตรายน้ันได้	ทัง้นี	้โดยค�านงึถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	จ�านวนบคุลากร	
ความสัมพันธ์กับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบเป็นส�าคัญ
	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื ่นให้รัฐมนตรีของหน่วยงานทีม่ ีค�าขอเป็น 
ผู้รับผิดชอบยืนยันต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน	ในกรณีเช่นว่านี้	ให้น�าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย

 มาตรา ๒๐ 		 ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา
	 (๑)

๑๐
	 ก�าหนดปริมาณ	 องค์ประกอบ	 คุณสมบัติและสิ่งเจือปน	 ภาชนะบรรจุ	 วิธีตรวจ	 และ 

ทดสอบภาชนะ	 ฉลาก	 การผลิต	 การน�าเข้า	 การส่งออก	 การขาย	 การขนส่ง	 การเก็บรักษา	 การก�าจัด 
การท�าลาย	การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย	การให้แจ้งข้อเท็จจริง	การให้ส่งตัวอย่าง	หรือการอื่นใด
เกีย่วกับวัตถุอนัตรายเพื่อควบคุม	 ป้องกัน	 บรรเทา	 หรือระงับอันตรายทีจ่ะเกิดแก่บุคคล	 สัตว์	 พืช	 ทรัพย ์
หรือสิ่งแวดล้อม	โดยค�านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย
	 (๑/๑)

๑๑
	 ก�าหนดให้มีการด�าเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายและให้มีการประกัน 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	ชีวิต	หรือทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการ
	 (๒)

๑๒
	ก�าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ตาม	(๑)	และ	(๑/๑)
	 (๓)		ก�าหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่ก�าหนดไว้ของสาระส�าคัญในวัตถุอันตราย
	 (๔)		ก�าหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกล่าว
	 (๕)		ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา	๓๖

	 ๑๐
	มาตรา	๒๐	(๑)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๑๑
	มาตรา	๒๐	(๑/๑)	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๑๒
	มาตรา	๒๐	(๒)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑



405พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 มาตรา ๒๐/๑
๑๓

ผู้เชี ่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหน้าทีร่ับผิดชอบในการด�าเนินการ 
เกี่ยวกบัวตัถอัุนตราย	ต้องปฏบัิติตามหลักเกณฑ์	วธิกีารและเงือ่นไขท่ีรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบก�าหนดโดยความเหน็ 
ของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๒๑
๑๔

 		ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๑ 
ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา	๒๐	(๑)	(๑/๑)	(๒)	และ	(๓)

 มาตรา ๒๒
๑๕

 		ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา	 ๓๖	 ห้ามผู้ใดผลิต	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือมีไว ้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๒	 เว้นแต่จะได้แจ้งความประสงค์จะด�าเนินการดังกล่าวให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
	 เมือ่ได้มีประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๒	 ให้ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้มีไว ้
ในครอบครอง	 แจ้งการด�าเนนิการของตนทีก่ระท�าอยู่ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบภายในเวลา 
ที่ก�าหนดในประกาศดังกล่าว
	 เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้รบัแจ้งตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง	ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีออกใบรบัแจ้ง
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง	 โดยใบรับแจ้งให้ใช้ได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดในใบรับแจ้งระยะเวลา 
ที่ก�าหนดต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง
	 การแจ้ง	 การออกใบรับแจ้ง	 การขอต่ออายุ	 และการต่ออายุใบรับแจ้ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก�าหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	หรอืผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวตัถอุนัตรายชนดิท่ี	๒	ต้องปฏบิตัติามประกาศ
ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา	๒๐	(๑)	(๑/๑)	(๒)	และ	(๓)	ด้วย

 มาตรา ๒๓  	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา	๓๖	ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต	 น�าเข้า	 ส่งออก	หรือมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่	๓	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
	 การขออนุญาตและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ก�าหนดกรณีทีพ่ึงอนุญาตได้และกรณีทีจ่ะอนุญาตไม่ได้ไว้ให้ชัดเจนเท่าที ่
จะกระท�าได้	เว้นแต่กรณีจ�าเป็นที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและให้ก�าหนดระยะเวลาส�าหรับการพิจารณา
อนุญาตให้ชัดเจนด้วย
	 ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	หรอืผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวตัถอุนัตรายชนดิท่ี	๓	ต้องปฏบิตัติามประกาศ
ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา	๒๐	(๑)	(๑/๑)	(๒)	และ	(๓)	นั้นด้วย

๑๖

 มาตรา ๒๔ 		 เมือ่ได้มปีระกาศระบุชื่อวัตถุใดเป็นวัตถุอนัตรายชนิดที	่ ๓	 ให้ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า 
ผู้ส่งออก	หรอืผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวตัถอัุนตรายดงักล่าวย่ืนค�าขอรบัใบอนญุาตตามมาตรา	๒๓	ภายในเวลา
ทีก่�าหนดในประกาศดังกล่าว	และในระหว่างระยะเวลาดงักล่าวให้ผูน้ั้นประกอบกจิการไปพลางก่อนได้จนกว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตตามค�าขอนั้น

		 ๑๓
	มาตรา	๒๐/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๑๔
	มาตรา	๒๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๑๕
	มาตรา	๒๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๑๖
	มาตรา	๒๓	วรรคสาม	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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 มาตรา ๒๕ 		 ใบอนุญาตที่ออกไปแล้วนั้น	ถ้าต่อมากฎหมายหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
หรือมีเหตสุ�าคญัเพื่อคุม้ครองความปลอดภยั	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ�านาจออกใบอนญุาตมีอ�านาจสั่งแก้ไข
เพิ่มเติมเงื่อนไขในการอนุญาตได้ตามความจ�าเป็น

 มาตรา ๒๖			 ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี ้	 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ 
ในใบอนุญาต	แต่มิให้ก�าหนดเกินสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต

 มาตรา ๒๗			 ผู้ได้รับใบอนุญาตถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอเสียก่อน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ	เมื่อได้ยื่นค�าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับอนุญาตและให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
	 การขอต่ออายุใบอนญุาตและการต่ออายุใบอนญุาต	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีก�าหนด
ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๘ 		 ในกรณีพนักงานเจ ้าหน้าท ี่ ไม ่ออกใบอนุญาตหรือไม ่ต ่ออายุใบอนุญาต	 
ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู ้รับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแต ่
วนัท่ีได้รบัหนังสือจากพนกังานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการไม่อนญุาตหรอืไม่ต่ออายุใบอนญุาต	ค�าวนิจิฉยัของรฐัมนตร ี
ผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๒๙ 		 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที ่ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผู ้รับผิดชอบได้มี
ค�าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์การต่ออายุใบอนุญาต	 ผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายทีม่ ีอยู่ใน 
ครอบครองได้ภายในก�าหนดสามเดอืนนับแต่วนัทราบค�าสั่งไม่ต่ออายุใบอนญุาตหรอืทราบค�าสั่งของรฐัมนตรี
ผู้รับผิดชอบให้ยกอุทธรณ์	 แล้วแต่กรณี	 หากพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้น�ามาตรา	 ๕๒	 วรรคสอง 
วรรคสามและวรรคสี่	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๐			 ถ้าใบอนุญาตหรือใบส�าคัญการขึ ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย	 ลบเลือน 
หรอืช�ารดุในสาระส�าคัญ	ให้ผู้ได้รบัอนุญาตย่ืนค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตหรอืใบแทนใบส�าคญัการขึ้นทะเบยีน
วัตถุอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย	ลบเลือนหรือช�ารุด

 มาตรา ๓๑			 ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใช้ได้เกินสามเดือนต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ณ	สถานที่ท�าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น

 มาตรา ๓๒			 เมือ่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าทีว่่าผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญติันี้	พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจพจิารณาสัง่พกัใช้ใบอนญุาตมีก�าหนดเวลาตามท่ีเหน็สมควร	
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี	และถ้าเป็นกรณีส�าคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้

 มาตรา ๓๓			 ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	๓๒	มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่ง	ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด
	 การอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค�าสัง่พกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนญุาต

 มาตรา ๓๔ 		 ผู้ถูกสั ่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	 ๓๒	 จะขายวัตถุอันตรายทีม่ีอยู่ใน 
ครอบครองได้ภายในก�าหนดสามเดือนนับแต่วันทราบค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบค�าสั่งของรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบให้ยกอุทธรณ์	แล้วแต่กรณี	หากพ้นก�าหนดเวลาดงักล่าวแล้วให้น�ามาตรา	๕๒	วรรคสอง	วรรคสาม
และวรรคสี่	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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	 ๑๗
	มาตรา	๓๖	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๑๘
	มาตรา	๓๖	วรรคสาม	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

 มาตรา ๓๕			 ผู้ถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดห้าปี
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๓๖			 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมโดยความเหน็ของคณะกรรมการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดรายชื่อของวตัถอัุนตรายท่ีกระบวนการผลติและลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกดิอันตราย
เป็นที่ทราบกันแน่ชัดโดยทั่วไป
	 การผลิต	หรือการน�าเข้า	ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่	๒	หรือชนิดที่	๓	ที่อยู่นอกรายชื่อของประกาศ
ตามวรรคหน่ึง	จะต้องน�ามาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนและเม่ือได้รบัใบส�าคญัการขึ้นทะเบยีน
แล้ว	 ให้ผลิตหรือน�าเข้าตามมาตรา	 ๒๒	 หรือออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือน�าเข้าตามมาตรา	 ๒๓	 ได้	 ทั้งนี้ 
เว้นแต่จะมีประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยกเว้นให้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกถ้ามีผู้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
อย่างเดียวกันนั้นไว้แล้วหรือในกรณีอื่นที่มีเหตุอันควร	ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้มีอายุไม่เกิน
หกปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน

๑๗

	 การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย	 การออกใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการต่ออาย ุ
ใบส�าคัญการขึ ้นทะเบียนวัตถุอันตราย	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่รัฐมนตรีผู ้รับผิดชอบ 
โดยความเห็นของคณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๘

 มาตรา ๓๗ 		 ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจ�าเป็นต้องผลิตหรือน�าเข้ามาซึ่งตัวอย่าง
วัตถุอันตรายทีจ่ะขอขึ้นทะเบียนหรือต้องน�าเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายอย่างอื่นเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุอันตราย 
ทีจ่ะขอขึ้นทะเบียน	 และวัตถุอันตรายนัน้มีกฎหมายบังคับให้การผลิตหรือการน�าเข้าต้องได้รับอนุญาตหรือ 
ต้องขึ้นทะเบียนเสียก่อน	 ผู้ขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อผลิตหรือน�าเข้าซึ่งวัตถุ
อนัตรายนัน้ได้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ก�าหนดไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
	 การผลิตหรือการน�าเข้ามาตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีร่ัฐมนตรี 
ผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๘  	 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรบัขึ้นทะเบยีนวตัถอุนัตรายเมือ่คณะกรรมการเหน็ว่า
	 (๑)		วัตถุอันตรายทีข่อขึ้นทะเบียนไม่เป็นทีเ่ชื่อถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามทีข่อขึ้นทะเบียนไว้	
หรือหากน�ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล	สัตว์	 พืช	ทรัพย์	 หรือสิ่งแวดล้อม	 โดยไม่มีวิธีปกติตามควร 
ที่จะป้องกันได้
	 (๒)	 วัตถุอันตรายทีข่อขึ้นทะเบียนใช้ชือ่ในท�านองโอ้อวด	 ไม่สุภาพ	 หรืออาจท�าให้เข้าใจผิด 
จากความเป็นจริง	หรือ
	 (๓)		วัตถุอันตรายทีข่อขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายปลอม	 หรือเป็นวัตถุอันตรายท่ีพนักงาน 
เจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนทะเบียนแล้ว
	 ค�าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สุด
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 มาตรา ๓๙ 		 เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองบคุคล	สตัว์	พชื	ทรพัย์	หรอืสิ่งแวดล้อม	ให้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจสั่งแก้ไขรายการทะเบียนวตัถุอันตรายได้ตามความจ�าเป็น

 มาตรา ๔๐ 		 วัตถุอันตรายใดทีไ่ด้ขึ ้นทะเบียนไว้แล้ว	 ต่อมาปรากฏว่าไม่มีประโยชน์ตาม 
ทีข่ึ ้นทะเบียนไว้	 หรือหากน�ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล	 สัตว์	 พืช	 ทรัพย์	 หรือสิ ่งแวดล้อม 
โดยไม่มีวิธีปกติตามควรทีจ่ะป้องกันได้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที	่ โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจ 
เพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได้
	 ค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สุด
	 เมือ่มีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแล้ว	 สิทธิในการผลิต	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือมีไว ้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเป็นอันระงับไป

 มาตรา ๔๑ 		 เจ้าของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนต้องจัดการท�าลายหรือด�าเนินการ 
กับวัตถุอันตรายของตนตามทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีม่ีค�าสั่งภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าทีก่�าหนด	 และ
ให้น�ามาตรา	๕๒	วรรคสอง	วรรคสามและวรรคสี่	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๒
๑๙

  	(ยกเลิก)

 มาตรา ๔๓
๒๐

			ห้ามผู้ใดผลิต	 น�าเข้า	 หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วัตถุอันตรายชนิดที	่ ๔	 เว้นแต ่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเฉพาะกรณเีพือ่ใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห ์
ทางห้องปฏิบัติการ	 การขออนุญาต	 การอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตร ี
ผู้รับผิดชอบก�าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 เมือ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๔ 
ให้ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้มีไว้ในครอบครองปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที	่ และให้น�ามาตรา	 ๔๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๔		 ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศ 
ให้วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ทั ้งหมดหรือแต่บางส่วน 
ตามที่เห็นสมควรได้
	 (๑)		วัตถุอนัตรายซึง่โดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอนัตรายน้อยหรือซึง่การบังคับ 
ตามมาตรการต่าง	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร
	 (๒)		วัตถุอันตรายของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การของรัฐ	
สภากาชาดไทย	หรือหน่วยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรก�าหนด

	 ๑๙
	มาตร	๔๒	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

 
	 ๒๐

	มาตรา	๔๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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 มาตรา ๔๕			 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่	๑	
วัตถุอันตรายชนิดที่	๒	หรือวัตถุอันตรายชนิดที่	๓	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		วัตถุอันตรายปลอม
	 (๒)		วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
	 (๓)		วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
	 (๔)		วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
	 (๕)		วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน
	 การมีไว้ในครอบครองตามวรรคหนึง่ไม่หมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะท�าลาย	 หรือ 
การส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	หรือการครอบครองเพื่อการอย่างอื่นตามหน้าที่ที่ก�าหนดในกฎหมาย

 มาตรา ๔๖ 		 ผ ู้ ใดรู ้ว ่าวัตถุอ ันตรายในความครอบครองของตนเป็นวัตถุอันตรายตาม 
มาตรา	 ๔๕	 ผู้นัน้ต้องท�าลาย	 ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที	่ หรือต้องส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา	๒๐	(๑)

 มาตรา ๔๗  	 วัตถุอันตรายหรือสิ่งดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายปลอม
	 (๑)		สิ่งที่ท�าเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
	 (๒)		วัตถุอันตรายทีแ่สดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอื่น	 หรือแสดงก�าหนดเวลาทีว่ัตถุอันตราย 
หมดอายุการใช้เกินความเป็นจริง
	 (๓)		วตัถอัุนตรายท่ีแสดงชื่อหรอืเครื่องหมายของผูผ้ลติหรอืท่ีตั้งของสถานท่ีผลติซึ่งมใิช่ความจรงิ
	 (๔)		วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง
	 (๕)	 วัตถุอ ันตรายท ีผ่ล ิตขึ ้นโดยม ีสารส�าคัญน ้อยหรือมากกว ่าเกณฑ์ค ่าคลาดเคลื ่อน 
ตามมาตรา	 ๒๐	 (๓)	 ในระดับที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก�าหนด	 โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๔๘ 		 วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
	 (๑)		วัตถุอันตรายทีผ่ลิตขึ ้นโดยมีสารส�าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื ่อนตาม 
มาตรา	๒๐	(๓)	แต่ไม่ถึงระดับที่ก�าหนดตามมาตรา	๔๗	(๕)
	 (๒)		วัตถุอันตรายทีผ่ลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ	์ สิ่งเจือปน	 หรือลักษณะอืน่ทีม่ีความส�าคัญต่อ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑ์ที่ก�าหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว้

 มาตรา ๔๙ 		 วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
	 (๑)		วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก
	 (๒)		วัตถุอันตรายทีแ่ปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา	 ๔๗	 (๕)	
หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน

 มาตรา ๕๐			 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา	๒๐	 (๑)	 คณะกรรมการ 
มีอ�านาจสั่งให้ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าเลิกใช้ฉลากดังกล่าว	หรือด�าเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง
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 มาตรา ๕๑			 การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายให ้ เป ็นไปตามกฎหมายว ่าด ้วย 
การคุ้มครองผู้บริโภค	 และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโฆษณาให้ถือว่าวัตถุอันตรายทีม่ีการก�าหนดฉลาก 
ตามมาตรา	 ๒๐	 (๑)	 เป็นสินค้าทีม่ีการควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกล่าว
โดยอนุโลม

 มาตรา ๕๒			 เมือ่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าทีว่ ่าผู ้ผลิต	 ผู ้น�าเข้า	 ผู ้ส่งออก	 หรือผู ้มีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใด	ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ 
สั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท�าที่ฝ่าฝืน	หรือแก้ไข	หรือปรับปรุง	หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้	 ในการนี้หากเป็นกรณี 
มีเหตุอันสมควร	 พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะสัง่ให้ผู้นั ้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั ้นเพื ่อคืนให้แก่ผู ้ผลิต 
หรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้นมาให้	หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได้	โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	
และเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนด

๒๑

	 เมือ่มีกรณีตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าปรากฏว่าผู ้ผลิต	 ผู ้น�าเข้า	 ผู ้ส่งออก	 หรือผู้มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้	 ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจส่ังให้บุคคลดงักล่าวส่งมอบวตัถอุนัตรายนั้นแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ี	ณ	 สถานท่ี 
ที่ก�าหนด	 เพื่อท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี	 โดยค�านึงถึงอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตราย 
ดังกล่าวด้วย
	 ในกรณีทีว่ัตถุอันตรายนั้นอาจจ�าหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่�าเนินการขายทอดตลาดหรือ 
ขายให้แก่หน่วยงานของรฐัภายในสามเดือนนบัแต่วนัได้รบัมอบ	เงนิท่ีขายได้เมื่อหกัค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัษา	
การจ�าหน่าย	 และค่าภาระทีเ่กี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ	 แต่ถ้าพ้นก�าหนดสามเดือนดังกล่าว 
แล้วยังจ�าหน่ายไม่ได้หากพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควร 
ก็ให้มีอ�านาจสั่งให้ท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี
	 ในกรณีทีต่้องท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของวัตถุอันตราย
มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจ�านวนนั้นแก่ทางราชการ

 มาตรา ๕๒/๑
๒๒

 เมือ่ปรากฏต่อพนกังานเจ้าหน้าทีว่่าผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้มไีว้ 
ในครอบครองซึง่วัตถุอันตราย	 ประกอบกิจการอันมีสภาพทีอ่าจก่อให้เกิดอันตราย	 ความเสียหายหรือ 
ความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินทีอ่ยู่ในสถานประกอบการหรือทีอ่ยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจส่ังให้ผู้น้ันด�าเนินการแก้ไขการกระท�าดงักล่าว	โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์วธิกีาร
และเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนด

 มาตรา ๕๓
๒๓

 		(ยกเลิก)

	 ๒๑
	มาตรา	๕๒	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

 
	 ๒๒

	มาตรา	๕๒/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ๒๓

	มาตรา	๕๓	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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 มาตรา ๕๔ 		 ในการปฏิบัติหน้าที่	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจดังต่อไปนี้
	 (๑)		เข้าไปในสถานทีป่ระกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย	 สถานทีผ่ลิตวัตถุอันตราย	 สถานทีเ่ก็บ
รกัษาวตัถอัุนตราย	หรอืสถานท่ีท่ีสงสัยว่าเป็นสถานท่ีเช่นว่านั้นในระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึ้นถงึพระอาทิตย์
ตกหรือในเวลาท�าการของสถานทีด่ังกล่าว	 หรือเข้าไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยว่าบรรทุก 
วัตถุอนัตราย	 เพือ่ตรวจสอบวัตถุอนัตราย	 ภาชนะบรรจุวัตถุอนัตราย	 สมุดบัญชี	 เอกสาร	 หรือสิง่ใด	 ๆ 
ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
	 (๒)	 น�าวัตถุอันตรายหรือวัตถุทีส่งสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง 
เพื่อตรวจสอบ
	 (๓)	 ตรวจค้น	 กัก	 ยึด	 หรืออายัดวัตถุอันตราย	 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย	 สมุดบัญชี	 เอกสาร 
หรือสิ่งใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระท�าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
	 (๔)	 มหีนงัสอืเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยค�า	 หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด	 ๆ	 มาเพือ่ประกอบการ
พิจารณาได้

 มาตรา ๕๕  	 วัตถุอันตราย	 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย	 สมุดบัญชี	 เอกสารและสิ่งของใด	 ๆ	 
ทีไ่ด้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา	 ๕๔	 (๓)	 ถ้าสิง่ของทีย่ึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่าย	 หรือถ้าการเก็บไว้ 
จะเป็นการเสีย่งต่อความเสียหายหรืออันตรายทีจ่ะเกิดจากสิ ่งของนั ้นหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับ 
ค่าแห่งสิง่ของนัน้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีโดยค�านึงถึงอันตราย 
ที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย	และให้น�ามาตรา	๕๒	วรรคสามและวรรคสี่	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีพ่ิจารณาแล้วเห็นว่าสิ ่งของทีย่ึดหรืออายัดไว้มิใช่เป็นทรัพย์ทีต่้องริบ 
ตามมาตรา	 ๘๘	 หรือพนักงานอัยการสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีถ่อนการอายัดหรือ 
คืนวัตถุอันตราย	ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย	สมุดบัญชี	เอกสารและสิ่งนั้น	ๆ	ให้แก่ผู้ควรได้รับคืนโดยมิชักช้า
	 ในกรณีทีม่ีการคืนสิ่งของทีย่ึดหรืออายัดไว้	 หรือเงินที่ขายได้	 ให้แจ้งการคืนโดยส่งทางไปรษณีย ์
ลงทะเบยีนตอบรับไปยังภูมิล�าเนาของผู้ควรได้รับคืน	 แต่ในกรณีไม่รู ้ตัวผู้ควรได้รับคืนหรือรู้ตัวแต่ไม่รู ้
ภมูลิ�าเนา	ถ้าได้ประกาศในหนังสือพมิพ์หน่ึงฉบับท่ีได้แพร่หลายในท้องท่ีท่ีได้ยึดหรอือายัดสิ่งของนั้น	หรอืการ
ประกาศในหนังสือพิมพ์จะไม่คุ้มกับมูลค่าสิ่งของที่จะคืน	 ถ้าได้ประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการอ�าเภอแห่งท้องที่นั้น 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน	ให้ถือว่าได้มีการแจ้งเมื่อครบก�าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์	หรือ
วันที่ครบก�าหนดการประกาศ	ณ	ที่ท�าการอ�าเภอ	แล้วแต่กรณี
	 ผู้ขอรบัคนืต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่าภาระต่าง	ๆ 	ของรฐัท่ีเกดิขึ้นเพราะการประกาศในหนงัสอืพมิพ์
พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของเงินจ�านวนดังกล่าว
	 ในกรณีที่ไม่สามารถจะคืนได้เพราะหาตัวผู้ควรได้รับคืนไม่พบ	 ก็ให้รักษาสิ่งของทีย่ึดไว้	 หรือ 
เงินทีจ่ะคืนให้นั้นไว้	 แล้วแต่กรณี	 หากภายในหนึ่งปีนับตัง้แต่ได้แจ้งแก่ผู้ควรได้รับคืนและไม่มผีู้ควรได้รับ 
คืนมาขอรับ	ก็ให้ตกเป็นของรัฐ

 มาตรา ๕๖  	 ในการปฏิบัติหน้าที	่ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ้องแสดงบัตรประจ�าตัวแก่บุคคล 
ซึ่งเกี่ยวข้อง
	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก�าหนด
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หมวด ๓
หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง

  
 มาตรา ๕๗  	 บทบัญญัตใินหมวดนีไ้ม่เป็นการลบล้างหรอืจ�ากดัหน้าท่ีและความรบัผดิทางแพ่ง
ที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น

 มาตรา ๕๘ 		 เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดหน้าทีแ่ละความรับผิดตามหมวดนี้	 ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดวัตถุที่ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย 
ตามความในหมวดนี้

 มาตรา ๕๙  	 ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุทีใ่ช้ในการผลิต	การก�าหนด 
วิธีการและขั ้นตอนทีว่างใจได้ของการผลิต	 การจัดให้มีภาชนะบรรจุทีม่ ัน่คงแข็งแรงและปลอดภัย 
ต่อการใช้	การเคลื่อนย้าย	และการขนส่ง	การจัดให้มีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ 
ความเหมาะสมของการเก็บรักษา	 และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู ้ทีร่ับมอบวัตถุอันตราย 
ไปจากตนหรือผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว

 มาตรา ๖๐ 		 ผู้น�าเข้าวตัถอัุนตรายต้องระมัดระวงัในการเลอืกหาผูผ้ลติ	การตรวจสอบคณุภาพ
ของวัตถุอันตราย	การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก	การเลือกวิธีการขนส่งและผู้ขนส่ง	
ความเหมาะสมของการเก็บรักษา	 และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตน
หรือผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว

 มาตรา ๖๑			 ผู้ขนส่งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งทีใ่ช้ในการขนส่ง 
หรือยานพาหนะและอุปกรณ์	 ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก	 ความเหมาะสมของวิธีการขนส่ง	
ความถูกต้องของการจัดวางบนยานพาหนะ	 และความไว้วางใจได้ของลูกจ้างหรือผู้จัดท�าการงานให้แก่ตน
หรือร่วมกับตน

 มาตรา ๖๒ 		 ผู้มีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอัุนตรายต้องระมัดระวงัในการตรวจสอบความเชื่อถอื
ได้ของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าหรือผู้ทีจ่ัดหาวัตถุอันตรายนั้นให้แก่ตน	 ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก 
ความเหมาะสมของการเก็บรักษาและความไว้วางใจได้ของผู้ทีร่ับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจ 
คาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว

 มาตรา ๖๓  	 ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 ผู้ขนส่ง	 หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบ
เพื่อการเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย
นั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง

 มาตรา ๖๔			 ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใด	ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหาย
ของบุคคลดังกล่าวอันเกิดแต่วัตถุอันตรายนั้น	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือ
เกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง
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 มาตรา ๖๕ 		 นายจ้าง	 ตัวการ	 ผู้ว่าจ้าง	 หรือเจ้าของกิจการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิด 
ที่บุคคลตามมาตรา	๖๓	หรือมาตรา	๖๔	ได้กระท�าไปในการท�างานให้แก่ตน	แต่ชอบที่จะได้ชดใช้จากบุคคล
ดงักล่าว	เว้นแต่ตนจะมีส่วนผิดในการส่ังให้ท�า	การเลอืกหาตวับคุคล	การควบคมุ	หรอืการอ่ืนอนัมีผลโดยตรง
ให้เกิดการละเมิดขึ้นนั้น

 มาตรา ๖๖			 ผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 ผู้ขายส่ง	 ผู้ขายปลีก	 คนกลาง	 และผู้มีส่วนในการจ�าหน่าย 
จ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา	 ๖๓	 หรือ	 มาตรา	 ๖๔ 
ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย

 มาตรา ๖๗			 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอัน
ขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันทีผู่้ต้องเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวัตถุอันตรายและผู้พึงต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทน
	 ถ้าม ีการเจรจาเกี ่ยวกับค่าส ินไหมทดแทนทีพ่ึงจ ่ายระหว่างผู ้ท ีเ่ข ้าใจกันว ่าต ้องรับผิด 
ใช้ค่าสินไหมทดแทนและผู้มีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน	 ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะปรากฏว่า 
การเจรจานั้นไม่อาจตกลงกันได้

 มาตรา ๖๘			 ผู้ทีต่ ้องรับผิดตามมาตรา	 ๖๓	 มาตรา	 ๖๔	 มาตรา	 ๖๕	 หรือมาตรา	 ๖๖ 
ทีไ่ด้ช�าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว	 ย่อมมีสิทธิไล่เบี ้ยเอากับผู ้ทีส่ ่งมอบวัตถุอันตราย 
ให้แก่ตน	หรอืแก่ผู้ซึ่งท�างานให้แก่ตน	และบรรดาผู้ที่มีส่วนในการส่งมอบวตัถอุนัตรายดงักล่าวในล�าดบัต่าง	ๆ 	 
ถัดขึ้นไปคนหนึง่คนใดหรือหลายคนก็ได้ไปจนถึงผู้ผลิต	 โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภายในสามปีนับแต่วันทีต่น 
ได้ช�าระค่าสินไหมทดแทน	แต่ถ้าผู้ใช้สิทธิไล่เบี้ยนั้นเป็นผู้ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อท�าให้เกิดการละเมิดขึ้น	
ผู้นั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินจากความรับผิดโดยเฉพาะของตนเท่านั้น

 มาตรา ๖๙ 		 ในกรณีที่วตัถอัุนตรายก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บุคคล	สตัว์	พชื	หรอืสิ่งแวดล้อม	
ถ้ารัฐได้รับความเสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ	 เคลื่อนย้าย	 บ�าบัด	 บรรเทา	 หรือ 
ขจัดความเสียหายให้เกิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม	 หรือเป็นความเสียหาย 
ต่อทรัพย์ไม่มีเจ้าของ	 หรือทรัพยากรธรรมชาติ	 หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดิน	 เมื่อได้รับ 
ค�าร้องขอจากหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบวัตถุอันตรายดังกล่าวให้พนักงานอยัการมีอ�านาจ 
ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดังกล่าวได้
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หมวด ๔
บทก�าหนดโทษ

  
 มาตรา ๗๐ 		 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�า	 หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด	 ๆ	 ตามทีค่ณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา	 ๑๔	 	 หรือที่พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีหนังสือเรียกตามมาตรา	 ๕๔	 (๔) 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๐/๑
๒๔

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๐/๑	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือ 
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๑
๒๕

 		ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	วรรคห้า	มาตรา	๔๑	หรือมาตรา	๔๓	
วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๒			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๒	วรรคหนึ่ง	หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๒๒	วรรคสอง	หรือ
ตามมาตรา	๒๓	วรรคสาม	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปี	หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั
 มาตรา ๗๓  	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๒๓	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือ 
ปรับไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๔ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๔๓	วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสบิปี	หรอืปรบัไม่เกนิ
หนึ่งล้านบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท�าโดยประมาทของผู้น�าเข้า	 ผู ้ส่งออก	 หรือผู้มีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว	ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดแสนบาท

 มาตรา ๗๔/๑
๒๖

 	ผู้ใช้หรอืผู้สนับสนุนในการกระท�าความผดิซึ่งมีโทษตามมาตรา	๗๓	หรอืมาตรา	
๗๔	 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่	 ๓	หรือชนิดที่	 ๔	ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ 
ทีร่ะบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	ตามมาตรา	 ๑๘ 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

 มาตรา ๗๔/๒
๒๗

 การกระท�าความผิดตามมาตรา	๗๓	หรอืมาตรา	๗๔	ในส่วนท่ีเก่ียวกับวตัถุอนัตราย
ชนิดที่	 ๓	 หรือชนิดที	่ ๔	 ซึง่เป็นสารเคมพีิษหรือสารทีใ่ช้ผลิตสารเคมีพิษทีร่ะบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี 
ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา	๑๘	หากผู้กระท�าความผิดมีสัญชาติไทย	
แม้จะกระท�านอกราชอาณาจักร	จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
	 ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระท�านั้นอีก	ถ้า
	 (๑)		ได้มีค�าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น	หรือ
	 (๒)		ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว

	 ๒๔
	มาตรา	๗๐/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๒๕
	มาตรา	๗๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๒๖
	มาตรา	๗๔/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๔

	 ๒๗
	มาตรา	๗๔/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๔
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	 ถ้าผู้ต้องค�าพิพากษาได้รับโทษส�าหรับการกระท�านั้นตามค�าพิพากษาของศาลในต่างประเทศ 
มาแล้วแต่ยังไม่พ้นโทษ	 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้	 หรือ 
จะไม่ลงโทษเลยก็ได้		ทั้งนี้	โดยค�านึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้ว

 มาตรา ๗๕			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๔๕	 (๑)	 หรือมาตรา	 ๔๕	 (๕)	 ส�าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียน
เพราะอาจเกิดอันตรายโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้	 ถ้าเป็นการกระท�าเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
ชนิดที่	๓	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดปี	หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท�าโดยประมาทของผู ้น�าเข้า	 ผู ้ส่งออก	 หรือมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว	ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

 มาตรา ๗๖ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๔๕	 (๒)	 หรือมาตรา	 ๔๕	 (๕)	 ส�าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียน
เพราะไม่มีประโยชน์ตามทีข่ึ ้นทะเบียนไว้	 ถ้าเป็นการกระท�าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๓	 ผู้กระท�า 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท�าโดยประมาทของผู้น�าเข้า	 ผู ้ส่งออก	 หรือผู้มีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว	ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท

 มาตรา ๗๗ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๔๕	 (๓)	 ถ้าเป็นการกระท�าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๓ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท�าโดยประมาท	 ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
แปดหมื่นบาท

 มาตรา ๗๘			 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๔๕	 (๔)	 ถ้าเป็นการกระท�าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๓ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๙  	 ถ้าการกระท�าตามมาตรา	 ๗๕	 มาตรา	 ๗๖	 มาตรา	 ๗๗	 หรือมาตรา	 ๗๘ 
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่	๒	ผู้กระท�าต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว

 มาตรา ๘๐  	 ถ้าการกระท�าตามมาตรา	 ๗๕	 มาตรา	 ๗๖	 มาตรา	 ๗๗	 หรือมาตรา	 ๗ 
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่	๑	ผู้กระท�าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว

 มาตรา ๘๑  	 ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๓๐	หรือมาตรา	๓๑	ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๘๒  	 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก�าเนิด	สภาพ	คุณภาพ	ปริมาณ	
หรือสาระส�าคัญประการอืน่อันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย	 ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อืน่	 ท�า	 หรือใช้ฉลาก 
ทีม่ีข้อความอันเป็นเท็จ	 หรือข้อความที่รู ้หรือควรรู ้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั ้น	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าผู้กระท�าความผดิตามวรรคหนึง่กระท�าผิดซ�้าอกีภายในหกเดือนนับแต่วันกระท�าความผิด 
ครั้งก่อน	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มาตรา ๘๓			 ผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลาก 
ไม่ถูกต้อง	 หรือขายวัตถุอันตรายทีม่ ีฉลากทีค่ณะกรรมการสั ่งเลิกใช้	 หรือให้แก้ไขตามมาตรา	 ๕๐ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท�าโดยประมาท	 ผู้กระท�าต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สี่หมื่นบาท
	 ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท�าของผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๔ 		 ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจ้างท�าฉลากทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 หรือ
รับจ้างติดตรึงฉลากทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมาย	หรือรับจ้างท�าลายส่วนอันเป็นสาระส�าคัญของฉลากทีถู่กต้อง
ตามกฎหมาย	 ส�าหรับวัตถุอันตรายอย่างหนึง่อย่างใดตามความในหมวด	 ๒	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
หกเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๕  	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๕๒	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๘๕/๑
๒๘

 	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๕๒/๑	ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๘๖			 ผู้ใดไม่อ�านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ ่งปฏิบัติการ 
ตามมาตรา	๕๔	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๘๗ 		 ในกรณีทีศ่าลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา	 ๗๑	 หรือ 
มาตรา	 ๗๒	 และเป็นกรณีทีม่ีการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต	 ถ้ามีพฤติการณ์ให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าว 
อาจจะกระท�าความผิดเช่นนัน้อีก	 ศาลจะสั่งไว้ในค�าพิพากษาห้ามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
มีก�าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้

 มาตรา ๘๗/๑
๒๙

	 ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้แล้ว 
คร้ังหน่ึง	ถ้าได้กระท�าผิดในบทบัญญัติเดียวกนักบัท่ีเคยถูกลงโทษแล้วนั้นซ�า้อีก	ให้ศาลเพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูน้ั้น 
อีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษส�าหรับความผิดนั้น

 มาตรา ๘๗/๒
๓๐

			ในกรณีที่นิติบุคคลกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	กรรมการ	ผู้จัดการ
หรือผู้เชี่ยวชาญ	 บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกระท�าความผิดนั้น	 ต้องรับผิด
ตามทีบ่ัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนัน้	 ๆ	 ด้วย	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�านัน้ได้กระท�าโดยตนมิได้รู้เห็น 
หรือยินยอมด้วย

	 ๒๘
	มาตรา	๘๕/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๒๙
	มาตรา	๘๗/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๓๐
	มาตรา	๘๗/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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 มาตรา ๘๘ วัตถุอ ันตรายทีผ่ล ิต	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือมีไว ้ในครอบครองโดยไม่ชอบ 
ด้วยพระราชบัญญัตินี้	ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกล่าว	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	หรือทรัพย์สินใด
บรรดาท่ีศาลมีค�าพพิากษาให้รบิ	ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบควบคมุวตัถอุนัตรายดงักล่าวเพื่อท�าลาย 
หรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป
	 ในกรณีทีต่้องท�าลายให้ศาลมีค�าสัง่ในค�าพิพากษาให้เจ้าของช�าระค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นให้แก ่
ทางราชการด้วย

 มาตรา ๘๙
๓๑

  	บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ที ่มีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือมีโทษ 
ปรับสถานเดียว	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจเปรียบเทียบได้	 และเมือ่ผู ้กระท�าความผิดได้เสียค่าปรับ 
ตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีผู่้กระท�าความผิดได้รับแจ้ง	 ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรจะแต่งตั้งคณะอนกุรรมการ	หรอืพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้มอี�านาจ
เปรียบเทียบก็ได้		ทั้งนี้	การเปรียบเทียบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด
	 ในกรณีทีม่ีการยึดหรืออายัดของกลางทีเ่กี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
ผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบได้ในกรณีดังต่อไปนี้
	 (๑)		ในกรณทีีอ่าจแก้ไขให้ถูกต้องได้	 เมือ่ผู้กระท�าความผิดยินยอมและได้แก้ไขของกลางทีย่ดึ 
หรืออายัดไว้ให้ถูกต้อง
	 (๒)		ในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้	เมื่อผู้กระท�าความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยึดหรืออายัด
ไว้ตกเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว
	 ในกรณีทีผู่้ยินยอมให้เปรียบเทียบได้แก้ไขของกลางให้ถูกต้องแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีถ่อน 
การอายัดของกลางนั้นเสีย
	 บรรดาสิ ่งของทีต่กเป็นของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้จัดการ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก�าหนด

	 ๓๑
	มาตรา	๘๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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บทเฉพาะกาล
 
 มาตรา ๙๐ 		 ค�าขออนุญาตใด	ๆ	ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษและยังอยู่ในระหว่าง
พิจารณาให้ถอืเป็นค�าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตนิี้โดยอนโุลม	ในกรณท่ีีค�าขออนญุาตมีข้อแตกต่างไปจาก
ค�าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ผู้มีอ�านาจอนุญาตมีอ�านาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น 
เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๙๑			 ใบอนุญาตและใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนทีอ่อกให้แก่บุคคลใด	 ๆ	 ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุมีพิษก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก�าหนดไว้

 มาตรา ๙๒  	 ให ้ทบทวนบรรดาวัตถุหรือสิ ่งอื ่นใดทีม่ ีการประกาศก�าหนดให้เป ็นวัตถุ 
มีพิษธรรมดาและวัตถุมีพิษร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ	 และด�าเนินการออกประกาศก�าหนด 
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๑	 ชนิดที่	 ๒	 ชนิดที่	 ๓	 หรือชนิดที	่ ๔	 ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน 
หกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
	 ในระหว่างทีก่ารด�าเนินการตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ	 ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
วัตถุมพีิษยงัคงใช้บังคับต่อไปได้	 เว้นแต่บทบญัญติัเกีย่วกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษให้ใช้บทบัญญัติเกีย่วกับ 
คณะกรรมการวตัถอัุนตรายตามพระราชบญัญตันิี้แทน	และให้การต่าง	ๆ 	ตามพระราชบญัญตันิี้มผีลใช้บงัคบั
ได้ทันทีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ

 มาตรา ๙๓  	 บรรดากฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษให้คงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
										อานันท์		ปันยารชุน
													นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม๓๒

	 (๑)		 ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย	 ฉบับละ	 ๑๕,๐๐๐	 บาท
	 (๒)		 ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย	 ฉบับละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
	 (๓)		 ใบอนุญาตน�าเข้าวัตถุอันตราย	 ฉบับละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
		 (๔)		 ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย	 ฉบับละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
	 (๕)		 ใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย	 ฉบับละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
	 (๖)		 ใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย	 ฉบับละ	 ๒,๐๐๐	 บาท
	 (๗)		 ใบอนุญาตน�าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย	 ฉบับละ	 ๒,๐๐๐	 บาท
	 (๘)		 ใบแทนใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท
	 (๙)		 ใบแทนใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๑,๐๐๐	 บาท
	 (๑๐)		 การต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน
	 	 วัตถุอันตรายครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมส�าหรับ
	 	 ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
	 (๑๑)		 การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
	 	 ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท

	 ๓๒
	อัตราค่าธรรมเนียม	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑



420 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีป่รากฏว่าในปัจจุบันมีการน�า 
วตัถอัุนตรายมาใช้ในกจิการประเภทต่าง	ๆ 	เป็นจ�านวนมาก	และวตัถอุนัตรายบางชนดิอาจก่อให้เกดิอนัตราย
อย่างร้ายแรงแก่บุคคล	 สัตว์	 พืช	 ทรัพย์	 และสิง่แวดล้อมได้	 แม้ว่าในขณะนี้จะมีกฎหมายทีใ่ช้ควบคุมวัตถุ 
ทีก่่อให้เกิดอันตรายอยู่บ้างแล้วก็ตาม	 แต่ก็มีอยู่หลายฉบับและอยู่ในอ�านาจหน้าทีข่องหลายกระทรวง 
ทบวง	 กรม	 ซึ ่งกฎหมายเหล่านัน้ได้ออกมาต่างยุคต่างสมัยกัน	 ท�าให้มีบทบัญญัติทีแ่ตกต่างกันและ 
ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ	 สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุม 
วตัถอัุนตรายต่าง	ๆ 	ทุกชนิด	และก�าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารในการควบคมุวตัถอุนัตรายให้เหมาะสมย่ิงขึ้น	
พร้อมกบัจดัระบบบรหิารให้มีการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	ท่ีเกี่ยวข้องกนักบัการควบคมุดแูล
วัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๓๓

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	โดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการห้ามพัฒนา	 ผลิต	 สะสม	 และใช้อาวุธเคมี	 และว่าด้วยการท�าลายอาวุธเหล่านี้	 ซึ่งท�าขึ้นเมื่อวันที่	
๑๓	 มกราคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวก�าหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการผลิต	 ได้มา	 จัดเก็บ 
ใช้และโยกย้ายสารเคมีพิษและสารทีใ่ช้ผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีในอาณาเขต 
ของบรรดารัฐภาคีและรัฐนอกภาคี	 รวมทัง้ก�าหนดให้รัฐภาคีออกกฎหมายทีม่ีโทษทางอาญาเพื่อใช้บังคับ 
กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทีอ่ยู่ในอาณาเขตหรือเขตอ�านาจของรัฐภาคีทีก่ระท�าการละเมิดมาตรการ 
ดังกล่าว	 และให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมถึงการกระท�าทีต่้องห้ามตามอนุสัญญา 
ห้ามอาวธุเคมีของบคุคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติของรฐัภาค	ีซึ่งกระท�านอกอาณาเขตของรฐัภาคด้ีวย	สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ในเรื่องมาตรการในการควบคุมการกระท�าใด	ๆ	เกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายทีเ่ป็นสารเคมีพิษหรือสารทีใ่ช้ผลิตสารเคมีพิษทีร่ะบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและบทก�าหนด
โทษให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 *พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

๓๔

 มาตรา ๙๘ 		 ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 (๑)		ให้แก้ไขค�าว่า	“อธิบดีกรมโยธาธิการ”	เป็น	“อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน”	และค�าว่า	“ผู้แทน
กรมโยธาธิการ”	เป็น	“ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน”
	 (๒)		ให้เพิ่ม	 “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”	 เป็นผู้รักษาการ	 เฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ใน
ขอบอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน

	 ๓๓
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๘/ตอนที่	๑๐๖	ก/หน้า	๕/๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๔๔

	 ๓๔
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๙/ตอนที่	๑๐๒	ก/หน้า	๖๖/๘	ตุลาคม	๒๕๔๕
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หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้	 คือ	 โดยทีพ่ระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่	ซึ่งได้มีการตรา 
พระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัปิรบัปรงุ
กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 นัน้แล้ว	 และเนือ่งจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ�านาจหน้าทีข่อง 
ส่วนราชการ	 รัฐมนตรีผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าทีใ่นส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม	่
โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าทีที่่โอนไปด้วย	 ฉะนั้น	 เพื่ออนุวัติให้เป็นไป 
ตามหลักการทีป่รากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	 จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติ 
ของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ	 เพื่อให้ผู้เกี ่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมาย 
โดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ�านาจหน้าทีว่่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการ 
หรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว	 โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย 
ให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ	 รัฐมนตรี	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าทีข่องส่วนราชการให้ตรงกับ
การโอนอ�านาจหน้าที่	 และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจทีม่ีการตัดโอนจาก 
ส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมทีม่ีการยุบเลิกแล้ว	 ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๕

 มาตรา ๒๓  	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕ 
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 มาตรา ๒๔ 		 ค�าขอใด	 ๆ	 ทีไ่ด้ยืน่ไว้ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ถือว่าเป็นค�าขอ 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา ๒๕  	 ให้ใบอนุญาตผลิต	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
ชนิดท่ี	๓	ท่ีออกให้ตามพระราชบัญญตัวิตัถอัุนตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัคงใช้ได้
ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก�าหนดไว้
 มาตรา ๒๖			 ให้ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่	๒	และชนิดที่	๓	หรือใบรับแจ้ง 
การด�าเนินการผลิต	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที	่ ๒	 ทีอ่อกให้ตาม 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	คงใช้ได้ต่อไปอีกสามปีนับแต่ 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ๓๕
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนที่	๓๘	ก/หน้า	๒๓/๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๑
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีพ่ระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว	บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	
ซึ่งมีสภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทีท่วีความรุนแรงขึ้น	 มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	 ความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	 สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ	 อ�านาจและหน้าทีข่อง 
คณะกรรมการวัตถุอันตราย	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 อ�านาจของรัฐมนตร ี
ผู้รับผิดชอบในการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ	 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน	 การก�าหนด 
ให้ผู้เชี ่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื ่อนไขที่รัฐมนตรีก�าหนด	 
การก�าหนดอายุและการต่ออายุใบรบัแจ้งการด�าเนินการวตัถอุนัตรายชนดิท่ี	๒	และใบส�าคญัการขึ้นทะเบยีน
วัตถุอันตรายชนิดที่	๒	หรือชนิดที่	๓	การอนุญาตให้มีการผลิต	น�าเข้า	หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่	 ๔	 รวมทัง้การยกเลิกอ�านาจจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที	่ ตลอดจนปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
เศรษฐกิจการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๒๒
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจการเกษตร

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ท�าหน้าที่รัฐสภา	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร	พ.ศ.	๒๕๒๒”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “เศรษฐกิจการเกษตร”	หมายความว่า	 การจ�าแนก	 การพรรณา	 และการจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของปัญหาทางเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการเกษตร	และการด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

	 “การพัฒนาการเกษตร”	 หมายความว่า	 การขยายก�าลังและเพิ่มผลการผลิตทางการเกษตร 

การท�าให้ดขีึ้นซ่ึงภาวะการลงทุน	การผลิต	การตลาด	ราคาสนิค้าเกษตรกรรม	รายได้ของเกษตรกร	โภชนาการ

และสวัสดิการอื่นของเกษตรกร	ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการนั้น

	 “เขตเกษตรเศรษฐกิจ”	 หมายความว่า	 เขตการผลิตทางการเกษตรซึ่งรวมทัง้การเลี้ยงสัตว์ 

และการปลูกป่า	 ที่ก�าหนดขึ้นให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ	 โดย

ค�านึงถึงสภาพที่คล้ายคลึงกันของปัจจัยหลัก	 เช่น	 ดินฟ้าอากาศ	 แหล่งน�้า	 พืชทีป่ลูก	 สัตว์ทีเ่ลี้ยง	 ประเภท 

ของเกษตรกรรมและรายได้หลักของเกษตรกร

	 “นโยบายการเกษตร”	หมายความว่า	 แนวทางพัฒนาการเกษตรทีม่ีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ตลอดจนระยะเวลาการด�าเนินงานโดยแน่ชัด

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๖/ตอนที่	๔๐/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑๙/๒๓	มีนาคม	๒๕๒๒
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 มาตรา ๔  	 ให ้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ	์ 

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ	 และปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 เลขาธิการสถิต ิ

แห่งชาติ	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน	 อธิบดีกรมต่าง	 ๆ	 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์	 เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรมเป็นกรรมการ	 และกรรมการอืน่อีกไม่เกิน 

แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนและผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรสี่คน

	 ให้เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๕  	 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 พิจารณาก�าหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 (๒)		พิจารณาก�าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ

	 (๓)	 ติดตามและเร่งรัดการปฏิบติังานตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 (๔)		พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องทีท่�าให้นโยบายการเกษตรและ 

การพัฒนาการเกษตรไม่อาจบรรลุเป้าหมาย

	 (๕)		เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี	 ในเรื่องนโยบายและมาตรการในการวางแผน

พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

	 (๖)	 พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

	 (๗)		พิจารณาเรื่องอืน่ใดทีเ่กี่ยวกับการเกษตรหรือสหกรณ์	 ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากรัฐมนตร ี

ในการปฏบัิตหิน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการอาจมอบให้ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเป็นผูป้ฏบัิตกิาร

หรือเตรียมข้อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไปได้

 มาตรา ๖  	 ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 อยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี	 กรรมการ 

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

 มาตรา ๗  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๖	กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๕)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดหรือค�าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุก	 เว้นแต่ 

เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 (๖)		คณะรัฐมนตรีให้ออก
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	 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	คณะรฐัมนตรอีาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทนได้	

และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

	 ในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ

อยู่ในต�าแหนง่	ให้ผูท้ี่ได้รับแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการเพิม่ขึ้นอยูใ่นต�าแหนง่เท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 

ที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

 มาตรา ๘  	 ในการประชุมของคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม	 หรือไม่อยู่

ในที่ประชุม	ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธาน

กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในทีป่ระชุม	 ให้กรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 

ในที่ประชุม

	 การประชมุคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชมุไม่ต�่ากว่ากึ่งหนึง่ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 การวนิิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๙  	 ให้มีส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		วเิคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอคณะกรรมการ

	 (๒)		ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนการผลิตทางการเกษตร	 แหล่งการเพาะปลูกและ 

การเล้ียงสตัว์ให้สอดคล้องกบัสภาพดินฟ้าอากาศ	แหล่งน�้า	ประเภทของเกษตรกรรม	รายได้หลกัของเกษตรกร	

และความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ	 เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

ก�าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ

	 (๓)		ศึกษาและวเิคราะห์การจัดระบบการตลาด	การขนส่ง	และการพฒันาตลาด	สนิค้าเกษตรกรรม

ให้มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งวิเคราะห์ราคาและความต้องการสินค้าเกษตรกรรม

	 (๔)		ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรทางเกษตร	 วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร	 รวมทั้งศึกษา 

และวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต	การจัดระบบปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ

	 (๕)		เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตรทุกชนิด	 ทัง้ในด้านผลผลิตของพืชและสัตว์	 ภาวะ

เศรษฐกิจทางการเกษตร	 รายได้รายจ่ายของเกษตรกร	 ภาวะหนี้สินของเกษตรกร	 ภาวะตลาดของผลิตผล 

ทางการเกษตร	และข้อมูลอื่น	ๆ	ทางเศรษฐกิจการเกษตรที่จ�าเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการเกษตร

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 และจัดท�าเอกสารสถิติทีเ่กี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตรเผยแพร ่

และโฆษณาข้อมูลสถิติการเกษตร

	 (๖)	 วิเคราะห์และประเมินผลการลงทุนในโครงการการเกษตร	 ตลอดจนติดตามและ 

ประเมินผลความส�าเรจ็และความก้าวหน้าของโครงการ	และแผนปฏบิตังิานของหน่วยงานในสงักดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 รวมทัง้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทีต่้องกระท�าเป็นการเร่งด่วน

ต่อคณะกรรมการ

	 (๗)		วเิคราะห์การพัฒนาเศรษฐกจิในสาขาอ่ืน	ๆ 	รวมท้ังภาวะเศรษฐกจิการเกษตรระหว่างประเทศ

ที่จ�าเป็นในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
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	 (๘)		จดัท�าทะเบียนเกี่ยวกบัการประกอบกจิการในด้านการเกษตรโดยจดัประเภท	ชนดิ	หรอืกลุม่	

ของแต่ละสาขา

	 (๙)		ประสานงานในการก�าหนดนโยบายการเกษตร	 และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

กบัหน่วยราชการต่าง	ๆ 	และรฐัวสิาหกจิท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังประสานงานกบัส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 (๑๐)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการ	 หรือส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร

 มาตรา ๑๐   ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	คณะกรรมการมีอ�านาจ

	 (๑)		เรียกให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแผนงาน 

และโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการและการเงินกับสถิต ิ

และรายการต่าง	 ๆ	 ที่จ�าเป็นแก่การศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ	 รวมทั้งเสนอแผนงาน 

และโครงการพัฒนาในด ้านการเกษตรและสหกรณ์ท ีข่อความช ่วยเหลือจากต ่างประเทศและ 

รายการต่าง	 ๆ	 ที่จ�าเป็นแก่การศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศก่อนทีจ่ะเสนอให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา

	 (๒)		เรยีกให้หน่วยงานและรฐัวสิาหกจิตาม	(๑)	เสนอข้อเท็จจรงิท่ีจ�าเป็นเพื่อพจิารณาประเมนิผล

ความส�าเร็จ	ความก้าวหน้า	หรืออุปสรรคของโครงการและแผนงานต่าง	ๆ

	 (๓)		จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร

 มาตรา ๑๑ 		 ให้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสถิติในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร	และการพัฒนาการเกษตร

 มาตรา ๑๒			 ให้เลขาธกิารส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร	มีหน้าท่ีบงัคบับญัชาควบคมุและดแูล

โดยทั่วไปซึ่งราชการของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 มาตรา ๑๓  	 คณะกรรมการหรือส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

มาให้ข้อเท็จจริง	ค�าอธิบาย	ความเห็น	หรือค�าแนะน�าได้

 มาตรา ๑๔  	 คณะกรรมการอาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

	 การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง	ให้น�ามาตรา	๘	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๕  	 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจตามมติของคณะกรรมการ

	 ภายในเขตเกษตรเศรษฐกิจตามวรรคหนึ่ง	 รัฐมนตรีอาจก�าหนดให้มีมาตรการเพื่อส่งเสริม

การเกษตรและให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการเกษตรซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้าน 

การประกันราคาหรือพยุงราคาสินค้าเกษตรกรรม	 การรวมกันจัดตั้งสหกรณ์หรือสถาบันการเกษตรอื่น	 ๆ 

เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น
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 มาตรา ๑๖ 		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

												ส.		โหตระกิตย์

											รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ	 เนื่องจากประชากรของประเทศส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทางการเกษตร	 และสินค้าขาออกทัง้หมดประมาณร้อยละ	๗๐	 เป็นผลิตผลทางการเกษตร	

เศรษฐกิจของประเทศจึงขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นส�าคัญ	แต่เนื่องจากอัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศ 

ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงและทรัพยากรทีจ่ะใช้ในการผลิตทางการเกษตรก็มีอยู่จ�ากัด	 จ�าเป็นจะต้อง 

วางนโยบายและแผนการผลิตให้ถูกต้องไว้ล่วงหน้า	เพื่อให้การผลิตเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ	

และเหลอืเป็นสนิค้าส่งออกท�ารายได้เข้าประเทศ	ในการนี้สมควรให้มส่ีวนราชการท�าหน้าท่ีในด้านการรวบรวม

ข้อมูลการวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 ตลอดจนการประสานงานระหว่าง 

หน่วยงานทีน่�าแผนแม่บทไปด�าเนินการ	 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง	ๆ	 ให้ได้

ผลตามแผนทีว่างไว้หรือขจัดอุปสรรคในทางปฏิบัติเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป	 	 จึงจ�าเป็นต้องตรา 

พระราชบัญญัตินี้ขึ้น





429พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ
สหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๔๒
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

	 พระราชบัญญัตินี ้ม ีบทบัญญัติบางประการเกี ่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๕	 และมาตรา	 ๔๕	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติ 

ให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒”

 มาตรา ๒
๑
  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิก

	 (๑)		พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๑๑

	 (๒)		ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๔๐	ลงวันที่	๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๕

	 (๓)		ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๔๗	ลงวันที่	๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๑๕

	 (๔)		พระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๒๔

 มาตรา ๔  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “สหกรณ์”	 หมายความว่า	 คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด�าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

และสังคม	โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

	 “สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกของสหกรณ์	หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๖/ตอนที่	๓๐	ก/หน้า	๑/๒๓	เมษายน	๒๕๔๒
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 มาตรา ๕ 	 	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

บททั่วไป
  

 มาตรา ๖  	 ถ้าสหกรณ์เกี ่ยวข้องในกิจการใดทีก่ฎหมายก�าหนดให้จดทะเบียนส�าหรับ 

การได้มา	 การจ�าหน่าย	 การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้	 หรือการยึดหน่วงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือ 

ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	การจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 มาตรา ๗ 		 ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ใช้ค�าว่า	

“สหกรณ์”	เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ

 มาตรา ๘  	 ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จ�ากัดตามมาตรา	 ๖๑	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๑๑	ให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์*	จัดการฝากไว้ท่ีธนาคารออมสนิ	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	

หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	หรอืฝากไว้ท่ีสถาบันการเงนิอื่นใดโดยได้รบัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	หรือลงทุนตามระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์*	ก�าหนด

	 ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางให้กรมส่งเสริมสหกรณ์*	 มีอ�านาจจ่ายขาดให้แก่สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย	เพื่อใช้จ่ายในกิจการตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๑๑๐
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	 ๒
	มาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓

หมวด ๒

การก�ากับและส่งเสริมสหกรณ์

  

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  

 มาตรา ๙  	 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 ประกอบด้วย	 รัฐมนตรี 

เป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นรองประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์	 ปลัดกระทรวงพาณิชย ์	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิอธบิดกีรมตรวจ 

บัญชีสหกรณ์	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ผู้จัดการใหญ ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 ผู้แทน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมการด�าเนินการ	 ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ ์

ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน	 ประธานคณะกรรมการกลางกลุ ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน 

เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน	เป็นกรรมการ
๒

	 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ ่งเป็นกรรมการ 

โดยต�าแหน่ง	คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ด้านการบริหารสหกรณ์

 มาตรา ๑๐  	 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

	 (๒)		ก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 (๓)		ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ ์

รวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์

	 (๔)		ก�าหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือภาคเอกชน 

เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
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	 (๕)		พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องทีท่�าให้นโยบายและแผนการพัฒนา 

การสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย

	 (๖)		พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 (๗)		มีอ�านาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๑  	 ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี

	 ในกรณีมกีารแต่งตัง้กรรมการในระหว่างทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไว้แล้วยงัมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม	 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ 

ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

 มาตรา ๑๒  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๑๑	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		รัฐมนตรีให้ออก

	 (๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๖)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 มาตรา ๑๓  	 การประชมุคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต	ิต้องมกีรรมการมาประชมุ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในการประชุมครั ง้ใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ให ้ 

รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม	 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้	 ให้กรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 

ในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด	ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย

 มาตรา ๑๔  	 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได้

	 การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้น�ามาตรา	๑๓	มาใช้บังคับ	โดยอนุโลม
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	 ๓
	มาตรา	๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓

ส่วนที่ ๒

นายทะเบียนสหกรณ์
  

 มาตรา ๑๕ 
๓
 		ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์

	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึง่ด�ารงต�าแหน่ง

ไม่ต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์	 มีอ�านาจหน้าทีต่ามที่บัญญัติไว้ใน 

พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

	 การแต่งตั้งตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๖ 		 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		รับจดทะเบียน	 ส่งเสริม	 ช่วยเหลือ	 แนะน�า	 และก�ากับดูแลสหกรณ์	 ให้เป็นไปตามบท 

แห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

	 (๒)		ก�าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง	 ๆ	 

ท่ีสหกรณ์ต้องยืน่ต่อนายทะเบียนสหกรณ์	รวมท้ังแบบพมิพ์อ่ืน	ๆ 	ท่ีต้องใช้ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้

	 (๓)		แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	ผู้ตรวจการสหกรณ์	และผู้ช�าระบัญชี

	 (๔)		ออกค�าสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการด�าเนินงานหรือฐานะการเงิน

ของสหกรณ์

	 (๕)		สัง่ให้ระงับการด�าเนินงานทัง้หมดหรือบางส่วนของสหกรณ์	 หรือให้เลิกสหกรณ์	 ถ้าเห็นว่า

สหกรณ์กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก

	 (๖)		ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์

	 (๗)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ

	 (๘)		ออกระเบียบหรือค�าสั่ง	 เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน ์

ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์

	 (๙)		กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญตันิีก้�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของนายทะเบียนสหกรณ์

หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

	 บรรดาอ�านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง	 การอนุญาต	 การอนุมัติ	 หรือการด�าเนินการ 

อืน่ใดตามพระราชบัญญัตินี	้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ�านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์	 ผู้ตรวจการ

สหกรณ์	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้

	 การมอบอ�านาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ส่วนที่ ๓

การก�ากับดูแลสหกรณ์
  

 มาตรา ๑๗  	 นายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียนสหกรณ์	ผู้ตรวจการสหกรณ์	ผู้สอบบัญชี	

หรือพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย	 มีอ�านาจออกค�าสัง่เป็นหนังสือให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่	หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริง

เกี่ยวกบักจิการของสหกรณ์	หรอืให้ส่งเอกสารเกี่ยวกบัการด�าเนนิงานหรอืรายงานการประชมุของสหกรณ์ได้

 มาตรา ๑๘ 		 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	ให้นายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียน

สหกรณ์	 ผู้ตรวจการสหกรณ์	 ผู้สอบบัญชี	 หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

มอี�านาจเข้าไปตรวจสอบในส�านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท�างานของสหกรณ์ได้	และให้ผูซ้ึ่งเกี่ยวข้อง 

อ�านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้ค�าชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร

	 ให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง	แสดงบัตรประจ�าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

	 บัตรประจ�าตัวตามวรรคสอง	ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๙ 		 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ�านาจหน้าทีต่รวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ

สหกรณ์ตามท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด	เม่ือตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบยีน

สหกรณ์

 มาตรา ๒๐ 		 ถ้าทีป่ระชุมใหญ่หรือทีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็น 

การฝ่าฝืนกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบของสหกรณ์	ระเบียบหรอืค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์	ให้นายทะเบียน

สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้

 มาตรา ๒๑			 ในกรณีทีก่รรมการ	 ผู ้จัดการ	 หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท�าให้สหกรณ  ์

เสียหาย	 ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์ 

หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้	 และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์	 โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ทีเ่กี่ยวกับการร้องทุกข์	 ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์	 รองนายทะเบียนสหกรณ์	 หรือ 

พนักงานอัยการ	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๒๒  	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการ 

ในการปฏิบัติหน้าทีข่องตน	 จนท�าให้เสื ่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก	 หรือสหกรณ  ์

มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 หรือกิจการหรือฐานะการเงิน	 ตามรายงานการสอบบัญชีหรือ 

ตามรายงานการตรวจสอบ	ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลา 

ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 (๒)		ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติบางส่วนทีเ่ป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง

หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก

	 (๓)		ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หยุดปฏบิตัหิน้าท่ีเป็นการชัว่คราวเพือ่แก้ไขข้อบกพร่อง

นั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
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	 (๔)	ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ	หรือให้กรรมการ	ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการนั้นพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

 มาตรา ๒๓ 		 สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม่เกินสามปีหรือมีผลการด�าเนินงานขาดทุน

ติดต่อกันเกินสองปี	 เมือ่สหกรณ์ร้องขอ	 หรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 

แห่งชาติเห็นว่าจ�าเป็นต้องแก้ไข	 นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเข้าช่วยเหลือด�าเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

	 การช่วยเหลอืด�าเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 มาตรา ๒๔  	 ในกรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พ้นจาก

ต�าแหน่งทัง้คณะ	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว	 มีอ�านาจหน้าทีแ่ละสิทธิเช่นเดียวกับ 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	และให้อยู่ในต�าแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง

	 ก่อนทีจ่ะพ้นจากต�าแหน่งให้คณะกรรมการชั ่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื ่อเลือกตั ้ง 

กรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่ก�าหนดในข้อบังคับ

 มาตรา ๒๕ 		 ในกรณีท ี่นายทะเบียนสหกรณ์สั ่งให ้กรรมการบางคนพ้นจากต�าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการส่วนทีเ่หลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่ 

วันที ่กรรมการพ้นจากต�าแหน่ง	 ถ้ามิได้เลือกตั ้งหรือเลือกตั ้งผู ้เป็นกรรมการไม่ได้ตามก�าหนดเวลา 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั ้งสมาชิกเป็นกรรมการแทน	 ในการนี ้ให้ผู ้ซึ ่งได้รับเลือกตั ้งหรือแต่งตั ้งนั ้น 

อยู่ในต�าแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

 มาตรา ๒๖  	 ค�าสัง่ใด	 ๆ	 ตามมาตรา	 ๒๐	 มาตรา	 ๒๒	 มาตรา	 ๒๔	 และมาตรา	 ๒๕ 

ให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่

ได้รับทราบค�าสั่ง

	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
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ส่วนที่ ๔

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  

 มาตรา ๒๗ 		 ให้จัดต้ังกองทุนพฒันาสหกรณ์ข้ึนในกรมส่งเสรมิสหกรณ์*	เรยีกโดยย่อว่า	“กพส.”	

เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์	ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา	๒๘

 มาตรา ๒๘  	 กพส.	ประกอบด้วย

	 (๑)		เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน

	 (๒)		เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

	 (๓)		เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของ	กพส.

	 (๔)		เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับมาตาม	(๒)	และ	(๓)

	 (๕)		ดอกผล	รายได้	หรือประโยชน์อื่นใดของ	กพส.

	 เงินและทรัพย์สินของ	 กพส.	 ตามวรรคหนึ่งให้น�าส่งเข้าบัญชี	 กพส.	 โดยไม่ต้องน�าส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดิน

 มาตรา ๒๙  	 การรับเงิน	 การจ่ายเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 การจัดหาผลประโยชน์	 การจัดการ	

และการจ�าหน่ายทรัพย์สินของ	 กพส.	 ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 มาตรา ๓๐
๔
  	 ให้มีคณะกรรมการบริหาร	 กพส.	 ประกอบด้วย	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์

เป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 อธิบดีกรมประมง	 อธิบดีกรมปศุสัตว์	 อธิบดีกรม 

ส่งเสริมการเกษตร	ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	ผู้แทนส�านักงบประมาณ	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	กรรมการอื่น

ซึ่งรฐัมนตรแีต่งตั้งจากผูแ้ทนของสหกรณ์ประเภทละหนึ่งคน	และผูแ้ทนกลุม่เกษตรกรหนึ่งคน	เป็นกรรมการ

ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

	 การเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั ้งตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

	 ให้คณะกรรมการบริหาร	 กพส.	 มีอ�านาจหน้าทีบ่ริหาร	 กพส.	 ตลอดจนตรวจสอบติดตาม 

และประเมินผลงานของสหกรณ์ทีไ่ด้รับการส่งเสริมกิจการจาก	กพส.	 ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในระเบียบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 มาตรา ๓๑
๕
			 ให้น�าความในมาตรา	 ๑๑	 และมาตรา	 ๑๒	 มาใช้บังคับแก่การด�ารงต�าแหน่ง 

ของกรรมการบริหาร	กพส.	ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๒ 		 ให้น�าความในมาตรา	 ๑๓	 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร	

กพส.	โดยอนุโลม

	 ๔
	มาตรา	๓๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 ๕
	มาตรา	๓๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓
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หมวด ๓

สหกรณ์

  

ส่วนที่ ๑

การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
  

 มาตรา ๓๓  	 สหกรณ์จะตั ้งขึ ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้	 และต้อง

มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์	และต้อง

	 (๑)		มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน

	 (๒)		มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

	 (๓)		มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า	ๆ	กัน	และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น	

แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช�าระแล้วทั้งหมด

	 (๔)		มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา	๔๓	(๗)

ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้ก�าหนดโดยกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๔ 		 ผู้ซึง่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที ่จะขอจัดตัง้ขึน้	 ต้องประชุมกัน 

เพื่อคดัเลือกผู้ท่ีมาประชมุให้เป็นคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์จ�านวนไม่น้อยกว่าสบิคน	เพื่อด�าเนนิการจดัตั้งสหกรณ์ 

โดยให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ทีจ่ะจัดตั้งตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงและพิจารณา

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งนั้น

	 (๒)		ก�าหนดแผนด�าเนินการเกี่ยวกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งขึ้นตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 (๓)		ท�าบัญชีรายชื ่อผู้ซึ ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมด้วยจ�านวนหุ ้นทีแ่ต่ละคนจะถือเมื ่อจัดตั ้ง 

สหกรณ์แล้ว

	 (๔)		ด�าเนินการร่างข้อบังคับภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา	 ๔๓	 และเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ซึ ่ง 

จะเป็นสมาชิกพิจารณาก�าหนดเป็นข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น

 มาตรา ๓๕  	 การขอจดทะเบียนสหกรณ์	 ให้คณะผู ้จัดตั ้งสหกรณ์ลงลายมือชื่อในค�าขอ 

จดทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด	ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ส�าเนารายงานการประชุมตามมาตรา	๓๔	จ�านวนสองชุด

	 (๒)		แผนด�าเนินการตามมาตรา	๓๔	(๒)	จ�านวนสองชุด

	 (๓)	 บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและจ�านวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้ง

สหกรณ์แล้วจ�านวนสองชุด

	 (๔)		ข้อบังคับตามมาตรา	๓๔	(๔)	จ�านวนสี่ชุด
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 มาตรา ๓๖ 		 นายทะเบียนสหกรณ์	 รองนายทะเบียนสหกรณ์	 หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย	 มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใด	 ๆ	 ซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจง 

ข้อเท็จจริง	หรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได้

	 ในการพิจารณารายการทีเ่กี ่ยวกับค�าขอหรือรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ทีจ่ะจัดตั ้งขึ ้น 

ถ้านายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือยังมิได้ด�าเนินการตามมาตรา	 ๓๔	 

นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจสั่งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือด�าเนินการให้ถูกต้องได้

 มาตรา ๓๗  	 เมือ่นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า	 สหกรณ์ตามทีข่อจดทะเบียน 

มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา	 ๓๓	 ค�าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา	 ๓๕	 และการจัดตั้ง

สหกรณ์ตามทีข่อจดทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและ 

ออกใบส�าคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์นั้น

	 ให้สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล

 มาตรา ๓๘  	 ในกรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณ์มีค�าสั่งไม่รับจดทะเบียน	 ให้แจ้งค�าสั่งพร้อมด้วย

เหตุผลเป็นหนังสือไปยังคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โดยไม่ชักช้า

	 คณะผู ้จัดตัง้สหกรณ์มสีิทธิยืน่ค�าอทุธรณ์ค�าสัง่ไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์แห่งชาติโดยยื่นค�าอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๓๙			 เมือ่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว	 ให้คณะผู้จัดตัง้สหกรณ์ 

มีอ�านาจหน้าทีแ่ละสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นั ้นจนกว่าจะมีการเลือกตั ้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ตามมาตรา	๔๐

	 ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกตามมาตรา	๓๔	(๓)	เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่วันที่

นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได้ช�าระค่าหุ้นตามจ�านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

	 ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์	

ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ช�าระค่าหุ้นตามจ�านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

 มาตรา ๔๐  	 ให้คณะผู้จัดตั ้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ 

ครั ้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีจ่ดทะเบียนสหกรณ์	 เพื ่อตั ้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 

และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 มาตรา ๔๑  	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก�าหนดประเภทของสหกรณ์ท่ีสามารถรบัสมาชิก

สมทบได้

	 คุณสมบัติ	วิธีรับสมัคร	และการขาดจากสมาชิกภาพ	ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ	

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

	 ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่	การออกเสียงในเรื่องใด	ๆ	หรือเป็นกรรมการด�าเนินการ

 มาตรา ๔๒  	 ในการช�าระค่าหุน้	สมาชกิจะน�าค่าหุน้หกักลบลบหนี้กบัสหกรณ์ไม่ได้และสมาชกิ

มีความรับผิดเพียงไม่เกินจ�านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
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	 ในระหว่างทีส่มาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ ้นสุดลง	 ห้ามมิให้เจ ้าหนี ้ของสมาชิกใช้สิทธ ิ

เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นัน้	 และเมือ่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง	 สหกรณ์มีสิทธิน�าเงิน 

ตามมูลค่าหุน้ท่ีสมาชกิมีอยู่มาหกักลบลบหน้ีทีส่มาชกิผกูพนัต้องช�าระหนี้แก่สหกรณ์ได้	และให้สหกรณ์มฐีานะ 

เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
๖

 มาตรา ๔๒/๑
๗
 	เมื่อสมาชิกได้ท�าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์	

	 ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ	 หรือนายจ้างในสถานประกอบการ	 หรือหน่วยงานอื่นใด 

ที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง	หรือเงินอื่นใด	ที่ถึงก�าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น	เพื่อช�าระหนี้

หรอืภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมต่ีอสหกรณ์	ให้แก่สหกรณ์ตามจ�านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป	จนกว่าหนี้หรอืภาระผกูพนันั้น

จะระงับสิ้นไป	ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน

	 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง	มิอาจจะถอนคืนได้	เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม

	 การหักเงินตามวรรคหนึ่ง	ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล�าดับแรก	ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน

เข้ากองทุนท่ีสมาชกิต้องถกูหกัตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	กฎหมายว่าด้วยกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ	กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

 มาตรา ๔๒/๒
๘
		สมาชิกอาจท�าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงิน

ค่าหุ้น	เงินฝาก	หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย	โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน

ส่วนที่ ๒

ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม
  

 มาตรา ๔๓			 ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ชื่อสหกรณ์	ซึ่งต้องมีค�าว่า	“จ�ากัด”	อยู่ท้ายชื่อ

	 (๒)		ประเภทของสหกรณ์

	 (๓)		วัตถุประสงค์

	 (๔)		ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และที่ตั้งส�านักงานสาขา

	 (๕)		ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น	 มูลค่าของหุ้น	 การช�าระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น	 การขายและ 

การโอนหุ้น	ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น

	 (๖)		ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	การบัญชี	และการเงินของสหกรณ์

	 (๗)		คุณสมบติัของสมาชกิ	วธิรีบัสมาชกิ	การขาดจากสมาชิกภาพ	ตลอดจนสทิธหิน้าท่ีของสมาชิก

	 (๘)		ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

	 ๖
	มาตรา	๔๒	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 ๗
	มาตรา	๔๒/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 ๘
	มาตรา	๔๒/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓
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	 (๙)		การเลือกตั้ง	 การด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่ง	 และการประชุมของคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์

	 (๑๐)	 การแต่งตั้ง	 การด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่ง	 การก�าหนดอ�านาจหน้าที	่ และ 

ความรับผิดชอบของผู้จัดการ

 มาตรา ๔๔  	 การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ	 จะกระท�าได้ก็แต่โดยมติของทีป่ระชุมใหญ่	 และ 

ต้องน�าข้อบังคับทีไ่ด้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ี ่

ประชุมใหญ่ลงมติ	เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้

	 ในกรณีทีม่ ีการแก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี ่ยนชื่อสหกรณ์	 ให้สหกรณ์คืนใบส�าคัญ 

รับจดทะเบียน	และให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบส�าคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให้แก่สหกรณ์ด้วย

	 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น	 ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธ ิ

หรือความรับผิดใด	ๆ	ของสหกรณ์

	 ให้น�าความในมาตรา	๓๖	มาตรา	๓๗	และมาตรา	๓๘	มาใช้บังคับแก่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๕			 ในกรณีมีปัญหาเกี ่ยวกับการตีความในข้อบังคับ	 ให้สหกรณ์ขอค�าวินิจฉัย 

จากนายทะเบียนสหกรณ์	และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยนั้น

ส่วนที่ ๓

การด�าเนินงานของสหกรณ์
  

 มาตรา ๔๖  	 เพื ่อปฏิบ ัติให ้เป ็นไปตามวัตถุประสงค์	 ให ้สหกรณ์ม ีอ�านาจกระท�าการ 

ดังต่อไปนี้ได้

	 (๑)		ด�าเนินธุรกิจ	การผลิต	การค้า	การบริการ	และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

	 (๒)		ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

	 (๓)	 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

	 (๔)		ขอหรอืรบัความช่วยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ	หน่วยงานของต่างประเทศหรอืบคุคล

อื่นใด

	 (๕)
๙
	 รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อืน่หรือสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน		ทั้งนี้	

ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

	 (๖)		ให้กู้	ให้สินเชื่อ	ให้ยืม	ให้เช่า	ให้เช่าซื้อ	โอน	รับจ�านองหรือรับจ�าน�า	ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก

หรือของสมาชิก

	 ๙
	มาตรา	๔๖	(๕)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓
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	 ๑๐
	มาตรา	๕๒	(๑)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 (๗)		จัดให้ได้มา	 ซื้อ	 ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ	 ครอบครอง	 กู้	 ยืม	 เช่า	 เช่าซื้อ	 รับโอนสิทธิ 
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ	จ�านองหรือจ�าน�า	ขายหรือจ�าหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
	 (๘)		ให้สหกรณ์อืน่กู้ยมืเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
	 (๙)		ด�าเนินกิจการอย่างอืน่บรรดาที่เกี ่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค ์
ของสหกรณ์
 มาตรา ๔๗  	 การกู ้ยืมเงินหรือการค� ้าประกันของสหกรณ์	 จะต้องจ�ากัดอยู ่ภายในวงเงิน 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
 มาตรา ๔๘			 ให้สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่�าหนดในกฎ
กระทรวง
 มาตรา ๔๙ 		 การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ	 หน่วยงานของต่างประเทศ 
หรือบุคคลอื่นใด	 ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นก�าหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น	 แต่ถ้ามิได ้
ก�าหนดไว้ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส�ารองของสหกรณ์
 มาตรา ๕๐  	 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง	ในวาระ
เริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปีนบัแต่วนัเลอืกตั้ง	ให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งใน
สองของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวธิจีบัฉลาก	และให้ถอืว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
	 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์	ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้	แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
	 ในกรณีทีม่ีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แทนต�าแหน่งทีว่่าง	 ให้กรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
 มาตรา ๕๑ 		 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เป็นผู้ด�าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก	 เพื่อการนี้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการท�าการแทนก็ได้
 มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ
	 (๑)

๑๐
	 เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	 (๒)		เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	องค์การ	หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน	
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
	 (๓)		เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือมีค�าวินิจฉัยเป็นทีสุ่ดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา	๒๒	(๔)

	 (๔)		เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
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 มาตรา ๕๓  	 ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ	 ซึ ่งทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั ้งจากสมาชิกหรือ 

บุคคลภายนอก	เพื่อด�าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท�ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

	 จ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 มาตรา ๕๔  	 ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์เรยีกประชมุใหญ่สามญัปีละหนึ่งครั้งภายใน

หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น

 มาตรา ๕๕  	 เม่ือมีเหตุอันสมควร	คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์จะเรยีกประชมุใหญ่วสิามญั

เมื่อใดกไ็ด้	แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรยีกประชมุใหญ่วสิามญั	หรอืในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุน

เกนิกึ่งของจ�านวนทุนเรอืนหุน้ท่ีช�าระแล้ว	ต้องเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัโดยมชิกัช้าแต่ไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่

วันที่สหกรณ์ทราบ

	 สมาชิกซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด	 หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน	

หรือผู้แทนสมาชกิในกรณีท่ีมผีูแ้ทนสมาชกิตามมาตรา	๕๖	ซึง่มจี�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนผูแ้ทน

สมาชกิท้ังหมด	หรอืไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อท�าหนงัสอืร้องขอต่อคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	

ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้

	 ในกรณีทีส่มาชิกหรือผู ้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู ้ร ้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ	 

ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันทีร่ับค�าร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้

 มาตรา ๕๖  	 สหกรณ์ใดมีสมาชกิเกนิกว่าห้าร้อยคน	จะก�าหนดในข้อบงัคบัให้มกีารประชมุใหญ่

โดยผู้แทนสมาชิกก็ได้	จ�านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้

	 วธิกีารเลอืกตั้งผูแ้ทนสมาชกิ	จ�านวนผู้แทนสมาชกิ	และการด�ารงต�าแหน่ง	ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนด

ในข้อบังคับ

 มาตรา ๕๗  	 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่ง 

ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน	 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก 

ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจ�านวนผู ้แทนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่า 

หนึ่งร้อยคน	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในการประชุมใหญ่	สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้

 มาตรา ๕๘ 		 ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์	 ถ้าสมาชิกหรือผู ้แทนสมาชิก	 แล้วแต่กรณี

มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม	 ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันทีน่ัดประชุมใหญ ่

ครั ้งแรก	 ในการประชุมครั ้งหลังนี	้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญทีส่มาชิกหรือผู ้แทนสมาชิกร้องขอ 

ให้เรียกประชุมแล้ว	 เมือ่มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก	 แล้วแต่กรณี	 มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ 

จ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน	ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
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 มาตรา ๕๙  	 สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	 ถ้าคะแนน 
เสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	 การวินิจฉัยชี้ขาดของ 
ท่ีประชมุใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก	เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้	ให้ถือเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
	 (๑)		การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
	 (๒)		การควบสหกรณ์
	 (๓)		การแยกสหกรณ์
	 (๔)		การเลิกสหกรณ์
	 (๕)		การอืน่ใดทีข่ ้อบังคับก�าหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกหรือ 
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
 มาตรา ๖๐ 		 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์	 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่า 
ร้อยละสิบของก�าไรสุทธ	ิและเป็นค่าบ�ารงุสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ

๑๑

	 ก�าไรสุทธิประจ�าปีที ่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารองและค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย	ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทีช่�าระแล้ว	 แต่ต้องไม่เกินอัตราทีก่�าหนดในกฎกระทรวงส�าหรับ
สหกรณ์แต่ละประเภท
	 (๒)		จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
	 (๓)		จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ
	 (๔)		จ่ายเป็นทุนสะสมไว้	เพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามท่ีก�าหนดในข้อบงัคบั
 มาตรา ๖๑ 		 ทุนส�ารองตามมาตรา	 ๖๐	 วรรคหนึ่ง	 จะถอนจากบัญชีทุนส�ารองได้เพื่อชดเชย
การขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนส�ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทีไ่ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
ตามมาตรา	๑๐๐
 มาตรา ๖๒  	 เงินของสหกรณ์นั้น	สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
	 (๒)		ฝากในธนาคารหรอืฝากในสถาบันการเงนิท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ
แก่สหกรณ์
	 (๓)		ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
	 (๔)		ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
	 (๕)		ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
	 (๖)		ซื้อหุน้ของสถาบันที่ประกอบธรุกจิอันท�าให้เกดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจรญิแก่กจิการ
ของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

	 (๗)		ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

	 ๑๑
	มาตรา	๖๐	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓
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 มาตรา ๖๓ 		 ให้สหกรณ์ทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื ่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

ที่สมาชิกผลิตขึ้น	พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น

 มาตรา ๖๔ 		 ให้สหกรณ์จัดท�าทะเบียน	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ

	 	 (ก)		ชื่อ	ประเภท	และที่ตั้งส�านักงานของสหกรณ์

	 	 (ข)		ชื่อ	สัญชาติ	และที่อยู่ของสมาชิก

	 	 (ค)		วันที่เข้าเป็นสมาชิก

	 (๒)		ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ

	 	 (ก)		ชื่อ	ประเภท	และที่ตั้งส�านักงานของสหกรณ์

	 	 (ข)		ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุ้น	มูลค่าหุ้น	จ�านวนหุ้น	และเงินค่าหุ้นที่ช�าระแล้ว

	 	 (ค)		วันที่ถือหุ้น

	 ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนตาม	 (๑)	 และ	 (๒)	 ไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์และให้ส่งส�าเนา 

ทะเบียนนั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน

	 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสบิวนั

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

 มาตรา ๖๕ 		 ให้สหกรณ์จัดให้มีการท�าบัญชีตามแบบและรายการทีน่ายทะเบียนสหกรณ ์

ก�าหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง	 และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทีส่�านักงาน

สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 เมือ่มีเหตุต้องบันทกึรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่

เกิดเหตุนั้น	ส�าหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด	ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วัน

ที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น

	 การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน

 มาตรา ๖๖ 		 ให้สหกรณ์จัดท�างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็น 

รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์

	 งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์	 หนี้สิน	 และทุนของสหกรณ์	 กับทัง้บัญชีก�าไรขาดทุน 

ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 งบดลุนั้นต้องท�าให้แล้วเสรจ็และให้ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้วน�าเสนอเพือ่อนมุตัใินท่ีประชมุใหญ่

ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

 มาตรา ๖๗ 		 ให้สหกรณ์จัดท�ารายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ 

ทีป่ระชุมใหญ่ในคราวทีเ่สนองบดุล	 และให้ส่งส�าเนารายงานประจ�าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม

 มาตรา ๖๘ 		 ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์และ

งบดุลพร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์	เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
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ส่วนที่ ๔

การสอบบัญชี
  

 มาตรา ๖๙  	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์

	 การตรวจสอบบัญชีนั้น	 ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีร่ับรองทัว่ไปและตามระเบียบที่

นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

ส่วนที่ ๕

การเลิกสหกรณ์
  

 มาตรา ๗๐			 สหกรณ์ย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีเหตุตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ

	 (๒)		สหกรณ์มีจ�านวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน

	 (๓)		ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก

	 (๔)		ล้มละลาย

	 (๕)	 นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา	๗๑

	 ให้สหกรณ์ที่เลิกตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่เลิก

	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์	ที่ท�าการสหกรณ์

อ�าเภอหรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์	และที่ว่าการอ�าเภอหรือส�านักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่

 มาตรา ๗๑ 		 นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฏว่า

	 (๑)	 สหกรณ์ไม่เริ่มด�าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันทีจ่ดทะเบียนหรือหยุดด�าเนินกิจการ 

ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดด�าเนินกิจการ

	 (๒)	 สหกรณ์ไม่ส่งส�าเนางบดุลและรายงานประจ�าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามป ี

ติดต่อกัน

	 (๓)	 สหกรณ์ไม่อาจด�าเนินกิจการให้เป็นผลดี	 หรือการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม

 มาตรา ๗๒ 		 สหกรณ์ทีถู่กสัง่เลิกตามมาตรา	 ๗๑	 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์แห่งชาติ	 โดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง	

และให้นายทะเบียนสหกรณ์ส่งค�าอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยไม่ชักช้า

	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๗๓			 เมือ่สหกรณ์ใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา	 ๗๐	 ให้จัดการ

ช�าระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด	๔	ว่าด้วยการช�าระบัญชี
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หมวด ๔

การช�าระบัญชี
  

 มาตรา ๗๔  	 การช�าระบัญชีสหกรณ์ที่ล้มละลายนั้น	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

 มาตรา ๗๕ 		 การช�าระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย	 ให้ทีป่ระชุมใหญ ่

เลือกตั ้งผู้ช�าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ ้นท�าการช�าระบัญชีสหกรณ์

ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีเ่ลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันทีค่ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีค�าสั่ง 

ให้ยกอุทธรณ์	แล้วแต่กรณี

	 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ช�าระบัญชีภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวหรือนายทะเบียน

สหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งผู้ช�าระบัญชี	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้ช�าระบัญชีขึ้นท�าการ

ช�าระบัญชีสหกรณ์ได้

	 เมือ่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมือ่สมาชิกมีจ�านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก

ทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์	นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช�าระบัญชี

ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซึ่งได้ตั้งไว้ก็ได้

	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ช�าระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 

ตามวรรคหน่ึง	หรอืผู้ช�าระบัญชซีึ่งได้รบัแต่งต้ังตามวรรคสองหรอืวรรคสาม	และให้ปิดประกาศช่ือผูช้�าระบัญชี

ไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์นั้น	 ส�านักงานสหกรณ์อ�าเภอหรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์	 และที่ว่าการอ�าเภอหรือ

ส�านักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ช�าระบัญชี

	 ผู้ช�าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 มาตรา ๗๖  	 สหกรณ์นัน้แม้จะได้เลกิไปแล้วกใ็ห้พงึถอืว่ายังคงด�ารงอยูต่ราบเท่าเวลาทีจ่�าเป็น

เพื่อการช�าระบัญชี

 มาตรา ๗๗  	 ให้ผู้ช�าระบัญชีมีหน้าที่ช�าระสะสางกิจการของสหกรณ์	 จัดการช�าระหนี้และ

จ�าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นให้เสร็จไป

 มาตรา ๗๘ 		 เมื่อสหกรณ์เลิก	ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ช�าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ

	 ผู้ช�าระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ส่งมอบ

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยสมุดบัญชี	เอกสาร	และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได้

 มาตรา ๗๙  	 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีน่ายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู ้ช�าระบัญชี 

ให้ผู้ช�าระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน	 หรือประกาศโฆษณา 

ทางอืน่ว่าสหกรณ์ได้เลิก	 และแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคนซึ่งมีชื ่อปรากฏในสมุดบัญชี	 เอกสาร 

ของสหกรณ์	หรอืปรากฏจากทางอ่ืน	เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์นั้นเลกิ	และให้เจ้าหนี้ย่ืนค�าทวงหนี้แก่ผูช้�าระบญัชี

 มาตรา ๘๐			 ผู้ช�าระบัญชีต้องท�างบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า	 และให้นายทะเบียนสหกรณ์

ตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น
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	 เม่ือผู้สอบบัญชรีบัรองงบดลุแล้ว	ให้ผู้ช�าระบญัชเีสนองบดลุต่อท่ีประชมุใหญ่เพื่ออนมุตัแิล้วเสนอ

งบดุลนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์

	 ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม	 ให้ผู้ช�าระบัญชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์

เพื่ออนุมัติ

 มาตรา ๘๑ 		 ผู้ช�าระบัญชีมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ด�าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทีจ่�าเป็นเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหว่าง 

ที่ยังช�าระบัญชีไม่เสร็จ

	 (๒)	ด�าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จ�าเป็นเพื่อช�าระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี

	 (๓)	เรียกประชุมใหญ่

	 (๔)	 ด�าเนนิการทัง้ปวงเกีย่วกับคดีแพ่งหรือคดีอาญาและประนีประนอมยอมความในเรือ่งใด	 ๆ 

ในนามของสหกรณ์

	 (๕)	จ�าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์

	 (๖)	เรยีกให้สมาชกิหรอืทายาทของสมาชกิผูต้ายช�าระค่าหุน้ท่ียังช�าระไม่ครบมูลค่าของหุน้ทัง้หมด

	 (๗)	 ร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณทีีเ่งินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จแล้ว 

แต่ทรัพย์สินก็ยังไม่เพียงพอแก่การช�าระหนี้สิน

	 (๘)	ด�าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การช�าระบัญชีเสร็จสิ้น

 มาตรา ๘๒  	 ข้อจ�ากัดอ�านาจของผู้ช�าระบัญชีอย่างใด	 ๆ	 ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคล

ภายนอกผู้กระท�าการโดยสุจริต

 มาตรา ๘๓  	 ค่าธรรมเนียม	 ค่าภาระติดพัน	 และค่าใช้จ่ายทีต่ ้องเสียตามสมควรในการ 

ช�าระบัญชีนั้น	ผู้ช�าระบัญชีต้องจัดการช�าระก่อนหนี้รายอื่น

 มาตรา ๘๔			 ถ้าเจ้าหนี ้คนใดมิได้ทวงถามให้ช�าระหนี ้	 ผู ้ช�าระบัญชีต้องวางเงินส�าหรับ 

จ�านวนหนีน้ั้นไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้	 และให้ผู้ช�าระบัญชีมีหนังสือแจ้งการ 

ที่ได้วางเงินไปยังเจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า

	 ถ้าเจ้าหน้ีไม่รบัเงินไปจนพ้นก�าหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีผูช้�าระบัญชีวางเงนิไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์	

เจ้าหนีย้่อมหมดสิทธิในเงินจ�านวนนัน้	 และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็นรายได้ของสันนิบาตสหกรณ ์

แห่งประเทศไทยให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร

 มาตรา ๘๕			 ให้ผู้ช�าระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้ 

จัดการไปอย่างใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีที่ช�าระอยู่นั้น	รายงานดังกล่าวนี้ให้ท�าตามแบบ

ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 รายงานตามวรรคหนึง่	 ให้สมาชิก	 ทายาทของสมาชิกผู้ตาย	 และเจ้าหนี้ทัง้หลายของสหกรณ ์

ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

	 ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการช�าระบัญชี	 นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจสั่งให้ผู้ช�าระบัญชีแก้ไข 

ข้อบกพร่องและรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาที่ก�าหนด
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 มาตรา ๘๖			 เมื่อได้ช�าระหนี้ของสหกรณ์แล้ว	 ถ้ามทีรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช�าระบัญช ี

จ่ายตามล�าดับ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช�าระแล้ว

	 (๒)		จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทีช่�าระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด 

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท

	 (๓)		จ่ายเป็นเงินเฉลีย่คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่มาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 

ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ

	 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก	 ให้ผู้ช�าระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อื ่นหรือสันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย	ตามมตขิองท่ีประชมุใหญ่หรอืด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์	ในกรณท่ีีไม่อาจ

เรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช�าระบัญชีเสร็จ

 มาตรา ๘๗  	 เมือ่ได้ช�าระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ว	 ให้ผู ้ช�าระบัญชีท�ารายงาน 

การช�าระบญัชพีร้อมท้ังรายการย่อของบัญชท่ีีช�าระนั้น	แสดงว่าได้ด�าเนนิการช�าระบญัชแีละจดัการทรพัย์สนิ

ของสหกรณ์ไปอย่างใด	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการช�าระบัญชีและจ�านวนทรัพย์สินทีจ่่ายตามมาตรา	 ๘๖ 

เสนอต่อผู้สอบบัญชี

	 เมือ่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีทีช่�าระนั้นแล้ว	 ให้ผู้ช�าระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีผู่้สอบบัญชีรับรองบัญชีทีช่�าระนั้น	 เมือ่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

ด้วยแล้วให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการช�าระบัญชี	และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน

 มาตรา ๘๘	 	 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการช�าระบัญชีตามมาตรา	 ๘๗ 

แล้วให้ผู้ช�าระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ที่ได้ช�าระบัญชีเสร็จแล้วนั้น 

แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ

	 ให้นายทะเบยีนสหกรณ์รกัษาสมุดบญัชแีละเอกสารเหล่านี้ไว้อีกสองปีนบัแต่วนัท่ีถอนชื่อสหกรณ์

นั้นออกจากทะเบียน

	 สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 มาตรา ๘๙ 		 ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินที่สหกรณ์	สมาชิก	หรือผู้ช�าระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ในฐานะ

เช่นนั้น	ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก�าหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน
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หมวด ๕

การควบสหกรณ์เข้ากัน
  

 มาตรา ๙๐ 		 สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้	 โดยมติ 

แห่งที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์	และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

	 ในการขอความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ให้ส่งส�าเนารายงานการประชมุใหญ่ของสหกรณ์

ที่ลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย

 มาตรา ๙๑ 		 เมือ่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามมาตรา	 ๙๐	 แล้ว	 ให้สหกรณ์ 

แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั ้งปวงของสหกรณ์เพื่อให้ทราบรายการทีป่ระสงค์จะควบสหกรณ์เข้ากัน 

และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านในการควบสหกรณ์เข้ากันนั้น	 ส่งค�าคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

	 ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวนั้น	ให้ถือว่าไม่มีค�าคัดค้าน

	 ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน	 สหกรณ์จะควบเข้ากันมิได้	 จนกว่าจะได้ช�าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี ้

รายนั้น

 มาตรา ๙๒ 		 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์ท่ีควบเข้ากนั	ตั้งผูแ้ทนขึ้น

สหกรณ์ละไม่เกินสามคนเพื่อด�าเนินการจดทะเบียนตามมาตรา	๙๓

 มาตรา ๙๓  	 สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น	ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่	โดยยื่น

ค�าขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 ในค�าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่	 ต้องมีผู้แทนของสหกรณ์ทีค่วบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อย

สหกรณ์ละสองคนทุกสหกรณ์

	 ค�าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่	ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกับค�าขอด้วย

	 (๑)		หนังสือของทุกสหกรณ์ท ีค่วบเข ้ากันนั ้นรับรองว ่าได ้แจ ้งไปยังเจ ้าหนี ้ท ัง้ปวงตาม 

มาตรา	 ๙๑	 วรรคหนึง่	 และไม่มีเจ้าหนีค้ัดค้านภายในก�าหนด	 หรือในกรณีทีม่ีเจ้าหนี้คัดค้านสหกรณ์ 

ได้ช�าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว

	 (๒)		ข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ

	 (๓)		ส�าเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ

	 เอกสารตาม	(๒)	และ	(๓)	นั้น	ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน

 มาตรา ๙๔			 เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนสหกรณ์ท่ีควบเข้ากนัเป็นสหกรณ์ใหม่แล้ว	

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน

	 ให้ผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันมีอ�านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ตามมาตรา	๔๐

 มาตรา ๙๕  	 สหกรณ์ใหม่นีย้่อมได้ไปทัง้ทรัพย์สิน	หนี้สิน	 สิทธิ	 และความรับผิดของสหกรณ์

เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น
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หมวด ๖

การแยกสหกรณ์
  

 มาตรา ๙๖			 การแยกสหกรณ์จะกระท�ามิได้	 แต่ถ้ามีการเปลี ่ยนแปลงเขตการปกครอง 

ท้องท่ี	หรอืแบ่งหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ	จะแยกสหกรณ์กไ็ด้หากมคีวามจ�าเป็นหรอืมเีหตใุห้ไม่สะดวก 

แก่การด�าเนินงาน

	 การแยกสหกรณ์ตามวรรคหนึง่จะกระท�าได้โดยสมาชิกของสหกรณ์นัน้จ�านวนไม่น้อยกว่า 

หนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด	 หรือไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนลงลายมือชื ่อท�าหนังสือร้องขอแยก 

สหกรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เรยีกประชมุใหญ่ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัค�าร้องขอ

ตามวรรคสอง	เพื่อพจิารณาเรือ่งการแยกสหกรณ์	ถ้าท่ีประชมุใหญ่ได้มีมตเิหน็ชอบให้แยกสหกรณ์	ให้พจิารณา

แบ่งแยกทรพัย์สิน	ทุน	ทุนส�ารอง	หน้ีสนิ	สิทธ	ิและความรบัผดิของสหกรณ์ตามวธิกีารท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์

ก�าหนด

	 การวนิจิฉยัชี้ขาดในเรือ่งต่าง	ๆ 	ของท่ีประชมุใหญ่ตามวรรคสาม	ให้ถอืเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม

	 ถ้าคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสาม 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๙๗ 		 ในกรณีท่ีท่ีประชมุใหญ่ได้มีมตไิม่เหน็ชอบให้แยกสหกรณ์	ถ้าสมาชกิซึ่งลงลายมอืชื่อ

ท�าหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา	 ๙๖	 วรรคสอง	 พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมติทีป่ระชุมใหญ่นั้น 

ให้สมาชกิดงักล่าวทุกคนลงลายมือชื่อท�าหนงัสือถงึนายทะเบยีนสหกรณ์ภายในก�าหนดเวลาสามสบิวนันบัแต่

วันทีท่ีป่ระชุมใหญ่ลงมติ	 เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรแยกสหกรณ์หรือไม่ 

และเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างไรแล้วให้แจ้งค�าวินิจฉัยให้สหกรณ์ทราบ

	 ค�าวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๙๘  	 เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบตามมาตรา	 ๙๖	 หรือนายทะเบียนสหกรณ์

วินิจฉัยชี ้ขาดให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา	 ๙๗	 แล้ว	 ให้สหกรณ์แจ้งมติทีป่ระชุมใหญ่	 หรือค�าวินิจฉัย 

ของนายทะเบียนสหกรณ์เป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์	เพื่อให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแยก

สหกรณ์	และให้เจ้าหนี้ผูมี้ข้อคดัค้านในการแยกสหกรณ์นั้นส่งค�าคดัค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสบิวนันบัแต่

วันที่ได้รับแจ้ง

 มาตรา ๙๙			 สหกรณ์ทีจ่ะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้น	 ให้น�าบทบัญญัติ 

ในหมวด	๓	ส่วนที่	๑	ว่าด้วยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ค�าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่	ต้องยื่นพร้อมเอกสาร	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ส�าเนาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์และส�าเนารายงานการประชุมใหญ่ทีไ่ด้มีมติเห็นชอบ 

ให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา	๙๖	วรรคส่ี	หรอืส�าเนาหนงัสอืนายทะเบยีนสหกรณ์ซึ่งวนิจิฉยัชี้ขาดให้แยกสหกรณ์

ตามมาตรา	๙๗	แล้วแต่กรณี
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	 (๒)		ส�าเนาหนังสือของสหกรณ์ทุกฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา	๙๘
	 (๓)		หนังสือของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก�าหนดหรือส�าเนาค�าคัดค้าน 
ของเจ้าหนี้พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ช�าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว
 มาตรา ๑๐๐  	บรรดาทรัพย์สิน	ทุน	ทุนส�ารอง	หนี้สิน	สิทธิ	และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่
ทีป่ระชุมใหญ่ได้มีมติให้แบ่งแยกตามมาตรา	 ๙๖	หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค�าวินิจฉัยช้ีขาดให้แบ่งแยก
ตามมาตรา	๙๗	แล้วแต่กรณี	ย่อมโอนไปให้แก่สหกรณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ์

  
 มาตรา ๑๐๑ 		สหกรณ์ตั ้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ ้นไปทีป่ระสงค์จะร่วมกันด�าเนินกิจการเพื ่อให ้
เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น	อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้
	 ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะต้องตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่ออ�านวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทัว่ประเทศทีเ่ป็นสหกรณ ์
ประเภทเดียวกัน	 หรือประกอบธุรกิจการผลิต	 การค้า	 อุตสาหกรรมหรือบริการอย่างเดียวกัน	 	 ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด
 มาตรา ๑๐๒ 		การจัดตั้งชุมนมุสหกรณ์จะกระท�าได้ต่อเมือ่ทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละ
สหกรณ์ได้มีมติให้เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได้
 มาตรา ๑๐๓ 		ในการด�าเนินการจัดตั ้งชุมนุมสหกรณ์	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการของ 
แต่ละสหกรณ์ตั้งผู้แทนขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน	 ประกอบเป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพื่อด�าเนินการ 
จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์
	 การจัดตั ้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	 ๓	 ว่าด้วยสหกรณ์ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 มาตรา ๑๐๔ 		การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น	 ให้คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่างน้อย 
ห้าคน	ลงลายมือชื่อยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
 มาตรา ๑๐๕			ให้ชมุนุมสหกรณ์ท่ีได้จดทะเบียนแล้วเป็นนติบุิคคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราช
บัญญัตินี้
	 เพื ่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการได้ตามมาตรา	 ๔๖	 
และตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง
	 ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	๓	 หมวด	 ๔	 หมวด	 ๕	 และหมวด	 ๖	 มาใช้บังคับกับชุมนุมสหกรณ ์
โดยอนุโลม
 มาตรา ๑๐๖ 		การประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ให้ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ทีเ่ป็นสมาชิก 
ของชมุนุมสหกรณ์	ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการของแต่ละสหกรณ์เลอืกตั้งขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน	ตามท่ีก�าหนด
ในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์	 ในการประชุมต้องมีผู้แทนสหกรณ์มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน 

ผู้แทนสหกรณ์ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน	แล้วแต่กรณี	จึงจะเป็นองค์ประชุม
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	 ผู้แทนสหกรณ์คนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนนหนึง่เสียง	 หรือจะให้มีเสียงเพิม่ขึ้นตามระบบ

สัดส่วนตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้

 มาตรา ๑๐๗ 		ในการเลือกตั ้งคณะกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์	 ให้ทีป่ระชุมใหญ  ่

ชมุนุมสหกรณ์เลือกต้ังจากผูแ้ทนสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของชุมนมุสหกรณ์เป็นกรรมการ	ตามจ�านวนหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่ก�าหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์

หมวด ๘

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  

 มาตรา ๑๐๘  	ให้มี	“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”	ประกอบด้วย	สมาชิกที่เป็นสหกรณ์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร	 ให้มีความเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็น 

การหาผลก�าไร	หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

 มาตรา ๑๐๙			ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีส�านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร	 และจะตั้งส�านักงาน 

สาขาขึ้น	ณ	ที่อื่นใดก็ได้

 มาตรา ๑๑๐			สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 มีอ�านาจกระท�าการต่าง	 ๆ	 ภายในขอบ

วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา	๑๐๘	และอ�านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

	 (๑)		ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์	 ตลอดจนท�าการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี ่ยวกับ 

กิจการสหกรณ์

	 (๒)		แนะน�าช่วยเหลือทางวชิาการแก่สหกรณ์	และอ�านวยความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน

ระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น

	 (๓)		ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

	 (๔)		ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์	 ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	 หรือสันนิบาต

สหกรณ์ของต่างประเทศ	 หรือองค์การต่างประเทศ	 หรือองค์การระหว่างประเทศทีม่วีัตถุประสงค์ท�านอง

เดียวกัน

	 (๕)		ซื้อ	จัดหา	จ�าหน่าย	ถือกรรมสิทธิ์	ครอบครอง	หรือท�านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใด	ๆ

	 (๖)		ส่งเสริมธุรกิจการค้า	อุตสาหกรรม	หรือบริการของสหกรณ์

	 (๗)		สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องทีเ่กี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

ซึ่งเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 (๘)		เป็นตัวแทนของสหกรณ์	 เพือ่รักษาผลประโยชน์อันพึงมพีึงได้จากการสนับสนุนของ 

รัฐ	องค์การระหว่างประเทศ	หรือภาคเอกชนอื่น

	 (๙)		ร่วมมือกบัรฐับาลในการส่งเสรมิสหกรณ์	เพื่อให้เกดิประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่างแท้จรงิ

	 (๑๐)	ด�าเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติมอบหมาย
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 มาตรา ๑๑๑ 		สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 (๒)		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

	 (๓)		ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จ�ากัดตามมาตรา	๘

	 (๔)		เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

	 (๕)		เงินหรือทรัพย์สินทีเ่หลือจากการช�าระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา	 ๘๔	 และมาตรา	 ๘๖	 

วรรคสอง

	 (๖)		เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายหนังสือวิชาการ	เอกสาร	หรือสิ่งอื่น

	 (๗)		เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ

	 (๘)		ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 มาตรา ๑๑๒
๑๒

 	ให้มีคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย	

ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน	 ในกรณีทีส่หกรณ์ประเภทใด

ไม่มีชมุนุมสหกรณ์ระดับประเทศ	ให้มีผู้แทนจากสหกรณ์ประเภทนั้นจ�านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	

และกรรมการอืน่ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตัง้จากผู้แทนสหกรณ์ซึง่เป็น

กรรมการด�าเนินการ	มีจ�านวนเท่ากับกรรมการโดยต�าแหน่งเป็นกรรมการ

	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั ้งกรรมการเป็น 

ประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งผู้อ�านวยการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และให้ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของ 

คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มาซึง่ผู้แทนสหกรณ์ทีไ่ม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ	 ให้เป็น 

ไปตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 การก�าหนดสัดส่วนผู้แทนสหกรณ์ทีจ่ะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอื่นให้เป็นไปตามระเบียบ 

ในมาตรา	๑๑๓	(๓)

	 ให้น�าบทบญัญติัมาตรา	 ๕๒	 มาใช้บงัคับแก่คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทยและผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	โดยอนุโลม

 มาตรา ๑๑๓ 		ให้คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	มีหน้าทีบ่ริหาร

กิจการ	ตลอดจนมีอ�านาจออกระเบียบเพื่อปฏบัิติการตามวตัถปุระสงค์ของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การออกระเบยีบเกีย่วกับเรือ่งดังต่อไปนี้	 ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีป่ระชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทยก่อนจึงใช้บังคับได้

	 (๑)		ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน

	 ๑๒
	มาตรา	๑๑๒		แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓
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	 (๒)		ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และหลักเกณฑ์ 

การจัดส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่

	 (๓)		ระเบยีบว่าด้วยการเลอืกต้ัง	การประชมุ	และการด�าเนนิกจิการของคณะกรรมการด�าเนนิการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 มาตรา ๑๑๔			ให้กรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยู่ในต�าแหน่ง 

คราวละสี่ปี

	 เมื่อครบวาระดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง	 หากยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่	 ให้กรรมการ 

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ 

เข้ารับหน้าที่

	 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้	แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 มาตรา ๑๑๕
๑๓

 	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๑๑๔	กรรมการด�าเนินการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๕)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๖)		พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์

	 ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ ่ง	 กรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที ่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากต�าแหน่งเมือ่ทีป่ระชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้แทนสหกรณ์ซึ่งมาประชุม

	 เมือ่มีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	 ให้กรรมการเท่าทีเ่หลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และ 

ให้ถือว่าคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ีอยู่ 

เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสองในสาม

	 ในกรณีที ่กรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ ่งทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั ้ง 

พ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ให้ทีป่ระชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกผู ้แทนสหกรณ ์

เป็นกรรมการแทน	 เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ่้นจากต�าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน	 จะไม่ด�าเนินการ

เลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างก็ได้	 และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของ

กรรมการซึ่งตนแทน

	 ๑๓
	มาตรา	๑๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓
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 มาตรา ๑๑๖			ให้คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการ 

ประชมุใหญ่สามัญปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เม่ือมีเหตอัุนสมควร	คณะกรรมการด�าเนินการสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะเรยีกประชมุใหญ่วสิามัญ

เมือ่ใดก็ได้	 หรือเมือ่สมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดท�าหนังสือร้องขอต่อ 

คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เรยีกประชมุใหญ่วสิามญัในหนงัสอืร้องขอนั้น	

ต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

	 ในกรณีทีส่มาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรยีกประชมุใหญ่วสิามญั

ตามวรรคสาม	 สมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดอาจท�าหนังสือร้องขอภายใน

หกสบิวันนบัแต่วันพ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสาม	 เพือ่ให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้	 ในกรณีเช่นนี้

ให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
๑๔

 มาตรา ๑๑๗			ให้ผู้อ �านวยการสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมหีน้าทีบ่ริหารกิจการ 

ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามระเบยีบและนโยบายท่ีคณะกรรมการด�าเนนิการสนันบิาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยก�าหนด	และมีอ�านาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 ในส่วนกิจการทีเ่กี ่ยวกับบุคคลภายนอก	 ให้ผู ้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เป็นตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เพือ่การนี้ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

จะมอบอ�านาจให้บุคคลใดกระท�ากิจการเฉพาะอย่างแทนตามระเบียบทีค่ณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยก�าหนดก็ได้

 มาตรา ๑๑๗/๑
๑๕

 	ในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการด�าเนนิการของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

ให้ประธานกรรมการด�าเนินการสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	หรอืกรรมการด�าเนนิการสนันบิาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

หรือสหกรณ์ทีเ่ป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสหกรณ์	 ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

วินิจฉัยได้

	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๑๑๘ 		ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	๓	ส่วนท่ี	๔	ว่าด้วยการสอบบัญชีมาใช้บังคบัแก่สนันบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม

	 ๑๔
	มาตรา	๑๑๖	วรรคสี่	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 ๑๕
	มาตรา	๑๑๗/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓
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หมวด ๙

กลุ่มเกษตรกร
  

 มาตรา ๑๑๙  	ในกรณีทีค่ณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ซึ่งร่วมกันด�าเนินกิจการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ยังไม่อาจรวมกันจัดตั้ง

เป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินีไ้ด้	 จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึน้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่�าหนด 

โดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้

	 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง	 ให้ก�าหนดการด�าเนินการของกลุ ่มเกษตรกร	 การก�ากับ 

กลุ่มเกษตรกร	การเลกิกลุม่เกษตรกร	และการควบกลุม่เกษตรกรเข้ากนั		ทัง้นี	้ตามความเหมาะสมแก่ประเภท

ของกลุ่มเกษตรกรด้วย

 มาตรา ๑๒๐			กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา	๑๑๙	ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 มาตรา ๑๒๑			ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและมีอ�านาจหน้าที ่

ตามทีบ่ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ้	 และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู ้ช่วย	 มีอ�านาจหน้าทีต่าม 

ที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

	 ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	 เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ�าจังหวัดทีก่ลุ่มเกษตรกร 

ตั้งอยู่	และมีอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ส�าหรบักรงุเทพมหานครให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรกรงุเทพมหานคร

 มาตรา ๑๒๒ 		ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกร	โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

สมาชิกที่มาประชุม	แสดงความจ�านงขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์	เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า 

ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรมีรายการถูกต้องตามมาตรา	 ๔๓	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

และด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๒๓  	เม ื่ อนายทะเบ ียนสหกรณ ์รับจดทะเบียนกลุ ่ม เกษตรกรเป ็นสหกรณ  ์

ให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีฐานะเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จนกว่าจะมีคณะกรรมการ 

ด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นใหม่ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

	 สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน	หนี้สิน	สิทธิ	และความรับผิดของกลุ่มเกษตรกรเดิม

 มาตรา ๑๒๔ 		เพื่อปฏบัิติการตามพระราชบัญญตันิี้	ให้นายทะเบียนกลุม่เกษตรกรและพนกังาน

เจ้าหน้าทีซ่ึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายมีอ�านาจเข้าไปตรวจสอบในส�านักงานของกลุ่มเกษตรกร

ในเวลาท�างานของกลุ่มเกษตรกร	ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวก	ช่วยเหลือ	และให้ค�าชี้แจงแก่ผู้เข้าไป

ตรวจสอบตามสมควร

	 ให้ผู้เข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง	แสดงบัตรประจ�าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

	 บัตรประจ�าตัวตามวรรคสอง	ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๒๕			ในคดีฟ้องเรียกหนีท้ ีก่ลุ ่มเกษตรกร	 สมาชิก	 หรือผู ้ช�าระบัญชีเป็นลูกหนี ้

อยู่ในฐานะเช่นนั้น	 ห้ามมิให้ฟ้องเมื ่อพ้นก�าหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่อ 

กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน
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 มาตรา ๑๒๖  	ถ้ากลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจการใดทีก่ฎหมายก�าหนดให้จดทะเบียนส�าหรับ 

การได้มา	การจ�าหน่าย	การยกขึน้เป็นข้อต่อสู้	หรือการยึดหน่วง	ซึง่กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์หรอืทรพัยสทิธิ

อันเกี่ยวกบัอสังหารมิทรพัย์	ในการจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้กลุม่เกษตรกรได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีม

 มาตรา ๑๒๗ 		ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค�าว่า	“กลุ่มเกษตรกร”	เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ	

เว้นแต่กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	๑๑๙

 มาตรา ๑๒๘			ให ้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงานเจ ้าหน้าท ีซึ่ ่งนายทะเบียน 

กลุ่มเกษตรกรมอบหมาย	มอี�านาจออกค�าส่ังเป็นหนังสอืให้กรรมการ	สมาชกิและเจ้าหน้าท่ีของกลุม่เกษตรกร

มาชี้แจงข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบักจิการของกลุม่เกษตรกรหรอืให้ส่งเอกสารเกี่ยวกบัการด�าเนนิกจิการ	หรอืรายงาน

การประชุมของกลุ่มเกษตรกร

หมวด ๑๐

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๑๒๙			ผู้ใดใช้ค�าว่า	 “สหกรณ์”	 หรือ	 “กลุ่มเกษตรกร”	 ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่ง 

ของชื ่อในทางธุรกิจ	 โดยมิได้เป็นสหกรณ์	 หรือกลุ ่มเกษตรกรทีไ่ด้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท	 หรือทัง้จ�าทัง้ปรับ	 และปรับอีกตัง้แต่ 

วันละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้

 มาตรา ๑๓๐  	ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจรงิหรอืไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกบัการด�าเนนิงาน	หรอืรายงาน

การประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์	 รองนายทะเบียนสหกรณ ์

ผู้ตรวจการสหกรณ์	 ผู้สอบบัญชี	 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั ่งการ 

ตามมาตรา	 ๑๗	 หรือไม่มาชีแ้จงข้อเทจ็จริง	 หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานหรือรายงาน 

การประชมุของกลุม่เกษตรกรตามค�าส่ังของนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกร	หรอืพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบยีน 

กลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา	๑๒๘	แล้วแต่กรณี	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๑๓๑			 ผู้ใดขดัขวาง	หรอืไม่ให้ค�าชี้แจงแก่นายทะเบยีนสหกรณ์	รองนายทะเบยีนสหกรณ์

ผู้ตรวจการสหกรณ์	 ผู้สอบบัญชี	 หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึ่่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา	๑๘ 

หรือขัดขวางหรือไม่ให้ค�าชี้แจงแก่นายทะเบียน	 กลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ ่งนายทะเบียน 

กลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา	๑๒๔	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๑๓๒ 		ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์	 หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน 

สมุดบัญชี	 เอกสาร	 และสิง่อืน่ของสหกรณ์ให้แก่ผู้ช�าระบัญชีตามมาตรา	 ๗๘	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๑๓๓			ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา	๒๒	(๑)	

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๑๓๔			ให้ถือว่าบรรดาสหกรณ์จ�ากัด	ชุมนุมสหกรณ์	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

และกลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 ทีม่ีอยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เป็นสหกรณ์	ชุมนุมสหกรณ์	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	และกลุ่มเกษตรกร	ตามพระราชบัญญัตินี้

	 ให้โอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรา	๒๗

 มาตรา ๑๓๕ 		ชุมนุมสหกรณ์ทีม่ีอยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 แต่มีจ�านวนสหกรณ์ 

เป็นสมาชิกต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๑๐๑	ให้เป็นชุมนุมสหกรณ์ต่อไปได้

 มาตรา ๑๓๖			 ข้อบังคับของสหกรณ์ท่ีใช้บังคบัอยู่ในวนัท่ีพระราชบัญญตันิี้ใช้บังคบั	ยังคงใช้บังคบั

ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	 คงด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่ก�าหนดไว้

ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น	โดยให้ถือว่าเป็นการด�ารงต�าแหน่งในวาระแรก

 มาตรา ๑๓๗ 		สหกรณ์ไม่จ�ากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 ทีม่ีอยู่ในวันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ถ้าประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี	้ ต้องยืน่ค�าขอจดทะเบียน

ตามหมวด	๓	ส่วนที่	๑	ว่าด้วยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ถ้าไม่มีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไม่จ�ากัดนั้น	 และ 

ตั้งผู้ช�าระบัญชีขึ้นท�าการช�าระบัญชี	 โดยให้น�าบทบัญญัติในหมวด	 ๔	 ว่าด้วยการช�าระบัญชีมาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม

 มาตรา ๑๓๘			ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ประกาศ	 ระเบียบ	 หรือค�าสั่งทีอ่อก 

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 ทีใ่ช้บงัคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้	 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ประกาศ	 ระเบียบ	 หรือ 

ค�าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

															ชวน		หลีกภัย

														นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๑๑	

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว	 ท�าให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสหกรณ์ 

ให้ทันต่อสภาพการแข่งขันกับระบบธุรกิจในปัจจุบัน	 ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รวมบทบัญญัติ

เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร	 ซึ่งสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน	 	 ดังนั้น	 จึงเห็นสมควรปรับปรุง

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ทีใ่ช้บังคับอยู่เดิมทัง้ฉบับ	 โดยจัดระบบสหกรณ์ให้สหกรณ์มีชนิดเดียวคือสหกรณ ์

ทีส่มาชิกมีความรับผิดจ�ากัดเท่าจ�านวนหุ้นที่ถือ	 เพ่ือให้สหกรณ์พัฒนาไปด้วยความมั่นคง	 ในด้านการก�ากับ

และส่งเสริมกิจการสหกรณ์	 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติขึ้น	 เพื่อท�าหน้าที่

เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	 จัดให้มีกองทุน 

เพื ่อพัฒนาสหกรณ์เพื ่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บรรดาสหกรณ์	 ปรับปรุงองค์ประกอบและ 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการด�าเนินการสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	นอกจากนี	้ได้ปรบัปรงุ

บทบญัญัตเิก่ียวกบักลุม่เกษตรกร	เพื่อให้มกีารพฒันาไปสูก่ารจดัตั้งสหกรณ์อย่างเป็นระบบ	ตลอดจนปรบัปรงุ

บทก�าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 *พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๖

 มาตรา ๑๒๒ 		ในพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ให้แก้ไขค�าว่า	 “ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์”	 เป็น	 “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์”	 และค�าว่า	 “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”	 เป็น	 

“กรมส่งเสริมสหกรณ์”

	 ๑๖
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๙/ตอนที่	๑๐๒	ก/หน้า	๖๖/๘	ตุลาคม	๒๕๔๕
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หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 	 คือ	 โดยทีพ่ระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่	 ซึ่งได้มีการ 

ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 นัน้แล้ว	 และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอน

อ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ	 รัฐมนตรีผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าทีใ่นส่วนราชการเดิมมาเป็น 

ของส่วนราชการใหม่	โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย		ฉะนั้น	

เพือ่อนวัุติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	 จึงสมควร

แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการ 

ใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ�านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของ 

ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว	 โดยแก้ไขบทบัญญัต ิ

ของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ	รฐัมนตร	ีผูด้�ารงต�าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าท่ีของส่วนราชการ

ให้ตรงกับการโอนอ�านาจหน้าที	่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจทีม่ีการ 

ตดัโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่	รวมท้ังตดัส่วนราชการเดมิทีม่กีารยุบเลกิแล้ว	ซึง่เป็น 

การแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๗

 มาตรา ๑๖  	 ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 คณะกรรมการบริหาร	 กพส.	

และคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 คงปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหาร	 กพส.	 และคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม 

พระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้	 	 ทั้งนี้	 ต้องด�าเนินการ 

จัดให้มีคณะกรรมการดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๗ 		 ให้อัตราค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทีค่ณะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์แห่งชาติก�าหนดตามมาตรา	 ๖๐	 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน 

วันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา	๖๐	 

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๘ 		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๑๗
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๗/ตอนที่	๒๖	ก/หน้า	๑/๒๑	เมษายน	๒๕๕๓
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หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	

มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการ 

ของสหกรณ์	 สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ	

ลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้จัดการ	 หลักเกณฑ์การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการด�าเนินการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์	เงินค่าหุ้น	การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ของสมาชิกผู้ตาย	 อ�านาจหน้าทีข่องสหกรณ์ในการรับฝากเงิน	 หลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราการเก็บ 

ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	อ�านาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญและแนวทาง

การแก้ปัญหาการด�าเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิง่ขึ ้น 

เพื่อให้การด�าเนินกิจการของสหกรณ์สามารถลุล่วงไปได้		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

พ.ศ. ๒๕๔๘
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า	

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้	

 มาตรา ๑			 พระราชบัญญัตนิีเ้รยีกว่า	“พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิวสิาหกจิชมุชน	พ.ศ.	๒๕๔๘”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓			 ในพระราชบัญญัตินี้	

	 “วิสาหกิจชุมชน”	หมายความว่า	 กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า	 การให้บริการ	 หรือ 

การอืน่	 ๆ	 ที่ด�าเนินการโดยคณะบุคคลทีม่ีความผูกพัน	 มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ 

ดังกล่าว	 ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล	 เพือ่สร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ของครอบครัว	ชุมชนและระหว่างชุมชน		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน”	 หมายความว่า	 คณะบุคคลทีร่วมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการ 

จัดท�ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

	 “กิจการวิสาหกิจชุมชน”	หมายความว่า	กิจการของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	

	 “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	

	 “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	แล้วแต่กรณี

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	

 มาตรา ๔  	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๒/ตอนที่	๖	ก/หน้า	๑/๑๘	มกราคม	๒๕๔๘
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หมวด ๑

วิสาหกิจชุมชน
  

 มาตรา ๕  	 วิสาหกิจชุมชนใดทีจ่ะขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี ้ต้องยืน่ค�าขอ 

จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๖  	 เมือ่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับค�าขอจดทะเบียนและเห็นว่าวิสาหกิจชุมชน 

ที่ยื่นค�าขอจดทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด 

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนและออกใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจชุมชนนั้น

 มาตรา ๗ 		 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อยต้องมีรายการ	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)		ชื่อและที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน	

	 (๒)		ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอ�านาจท�าการแทนวิสาหกิจชุมชน	

	 (๓)		ชื่อและที่อยู่ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน	

	 (๔)		กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงค์จะด�าเนินการ	

 มาตรา ๘  	 ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินให้วิสาหกิจชุมชนทีไ่ด้จดทะเบียนต่อ 

กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งประสงค์จะด�าเนินกิจการต่อไปแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ	 ตามวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

	 วิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่งเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน	 ให้กรมส่งเสริม

การเกษตรมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนั้นแจ้งภายในระยะเวลาทีก่�าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ถ้าไม่มีการแจ้งตามค�าเตือนดังกล่าว	ให้กรมส่งเสริมการเกษตรถอนชื่อออกจากทะเบียน	

	 วิสาหกิจชุมชนใดประสงค์จะเลิกกิจการให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่เลิกกิจการ	ตามวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด	

หมวด ๒

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  

 มาตรา ๙  	 ให้น�าบทบญัญัติในหมวด	 ๑	 มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนจัดตั้ง	 การแจ้ง 

ด�าเนินกิจการ	และการเลิกกิจการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม	

	 ให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทีจ่ดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วมีสิทธิขอรับการส่งเสริม

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๐  	 การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามข้อบังคับของเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนนั้น	

	 ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยจะต้องก�าหนดให้การด�าเนินการของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

เป็นไปตามความสมัครใจโดยจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้	
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 มาตรา ๑๑ 		 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาจด�าเนินการดังต่อไปนี้ได้	

	 (๑)		ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือกิจการภายในของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย	ดังต่อไปนี้	

	 	 (ก)		ให้ความช่วยเหลอืในการจัดตัง้หรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน�าวัตถุดิบ	 ทรัพยากร 

หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่น

	 	 (ข)		ให้ความรู้	 การฝึกอบรม	 หรือความช่วยเหลือในการปรับปรุงหรือพัฒนาการผลิต 

การให้บริการ	 การบริหารจัดการ	 การหาทนุ	 การตลาด	 และอืน่	 ๆ	 อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 

ของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

	 	 (ค)		ให้ค�าแนะน�าหรือด�าเนินการใด	 ๆ	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

ในเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่	ระดับภูมิภาค	และระดับประเทศ

	 (๒)		ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือกิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		เป็นคนกลางในการติดต่อกับส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ	รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน	เพื่อขอรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

	 	 (ข)	 ประสานงานกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

หรือด�าเนินกิจกรรมอืน่อันเป็นประโยชน์หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน

เครือข่าย

	 (๓)		เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 และ 

ความร่วมมือทางวิชาการ	 เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานไม่ว่า 

ในด้านคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์	การบริหารจัดการ	และการพัฒนาการตลาด

	 (๔)		เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบันโยบายหรอืมาตรการในการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน

ของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมวด ๓

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  

 มาตรา ๑๒  	 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย

	 (๑)		นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

	 (๒)		กรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวนสบิสามคน	ได้แก่รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 อธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน	 อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 อธิบดีกรมสรรพากร 

ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	และผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

	 (๓)		กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน	 จ�านวนสิบคน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับ 

การสรรหาจากผู้ด�าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด



466 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

	 (๔)		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวนสามคน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจหนึ่งคน	 ด้านการเงินหนึ่งคน	 และด้านการค้า 

และอุตสาหกรรมหนึ่งคน

	 ให้อธบิดีกรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานกุาร	และให้อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร

แต่งตั้งผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	 และให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้ง 

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนอีกหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๑๓			 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับนโยบาย	 มาตรการและแผนการพัฒนาและ 

ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน

	 (๒)	 ประสานงานกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมกิจการ

วิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

	 (๓)		ให้ความช่วยเหลือ	การสนับสนุน	หรือให้ค�าแนะน�าแก่วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนในการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 (๔)		ให้การส่งเสริมและช่วยเหลอืในการขอจดทะเบยีนสทิธบิตัร	เครื่องหมายการค้า	หรอืทรพัย์สนิ

ทางปัญญาอื่น	หรือการใด	ๆ	เพื่อประโยชน์ของกิจการวิสาหกิจชุมชน

	 (๕)		สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานกิจการวิสาหกิจชุมชน

	 (๖)		ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่บัญญัติให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง

คณะกรรมการ	หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 มาตรา ๑๔  	 กรรมการตามมาตรา	๑๒	(๓)	และ	(๔)	ต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้าม	

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า

	 (๓)		ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือของราชการส่วนท้องถิ่น	

	 (๔)		ไม่เคยถูกไล่ออก	 ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่	หรือถือว่ากระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

	 (๕)		ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 ผู ้บริหารท้องถิ่น	 กรรมการ	 

ทีป่รึกษา	 หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทีร่ับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง	 หรือเจ้าหน้าทีข่องพรรคการเมือง 

เว้นแต่กรณีทีเ่ป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 ไม่ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๑๒	(๔)

	 (๖)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๗)		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๘)		ไม่เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกโดยไม่รอการก�าหนดโทษหรือรอการลงโทษ	 เว้นแต่

ในความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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 มาตรา ๑๕  	 กรรมการตามมาตรา	๑๒	(๓)	และ	(๔)	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งสามปี

	 ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่	 ให้กรรมการนั้น

ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่

	 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 มาตรา ๑๖  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการตามมาตรา	๑๒	(๓)	และ	(๔)	

พ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		คณะรัฐมนตรีให ้ออก	 เพราะบกพร่องต่อหน้าที	่ ม ีความประพฤติเสื ่อมเสีย	 หรือ 

หย่อนความสามารถ

	 (๔)		ต้องค�าพิพากษาถึงทีส่ดุให้จ�าคุกโดยไม่รอการก�าหนดโทษหรือรอการลงโทษ	 เว้นแต ่

ในความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๕)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๔

 มาตรา ๑๗  	 ในกรณีทีก่รรมการตามมาตรา	 ๑๒	 (๓)	 และ	 (๔)	 พ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อืน่ด�ารงต�าแหน่งแทน	 และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู ่

ของผู้ซึ่งตนแทน	 เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด�าเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้ง

กรรมการแทนก็ได้

 มาตรา ๑๘ 		 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม	ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบัิติ

หน้าที่ได้	ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๙  	 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการหรอืตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้	และให้น�าความในมาตรา	๑๘	มาใช้บงัคบั

โดยอนุโลม

 มาตรา ๒๐  	 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)		ในกรุงเทพมหานคร	 ให้ม ีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย	 ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครทีผู่ ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย	 เป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกรุงเทพมหานคร	 ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน 

ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก	ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	ผู้แทนกรมสรรพากร	ผู้แทนส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	 ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ผู้แทนธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร	 ผู้แทนธนาคารออมสิน	 ผู ้แทนวิสาหกิจชุมชนจ�านวนหกคนซึ ่งผู ้ว ่าราชการ

กรงุเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รบัการสรรหาจากผูด้�าเนนิกจิการวสิาหกจิชมุชนในกรงุเทพมหานคร



468 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีก�าหนด	 และผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนสามคนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

จากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจหนึ่งคน	 ด้านการเงิน 

หนึง่คน	 และด้านการค้าและอตุสาหกรรมหนึง่คน	 ในกรุงเทพมหานคร	 เป็นกรรมการ	 และเกษตรจังหวัด 

เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 (๒)		ในจังหวัดอ ืน่	 ให ้มคีณะกรรมการส ่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	 ประกอบด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดทีผู่ ้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย	 เป็นประธานกรรมการ 

ปลัดจงัหวดั	นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั	พฒันาการจงัหวดั	พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์จงัหวดั 

พาณิชย์จังหวัด	 อุตสาหกรรมจังหวัด	 ผู้แทนกรมสรรพากรทีม่ ีส�านักงานตั ้งอยู่ในจังหวัดนั ้นหนึ ่งคน 

ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีม่ีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นหนึ่งคน	 ผู้แทนธนาคาร

ออมสินทีม่ีสาขาตัง้อยู่ในจังหวัดนั้นหนึ่งคน	 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจ�านวนหกคนซึ่งผู ้ว่าราชการจังหวัด 

แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนั้นตามระเบียบทีร่ัฐมนตรี

ก�าหนด	 และผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนสามคนซึง่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลซึง่มคีวามรู้ความเชีย่วชาญ

และประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจหนึ่งคน	 ด้านการเงินหนึ่งคน	 และด้านการค้าและอุตสาหกรรม 

หนึ่งคน	ในจังหวัดนั้น	เป็นกรรมการ	และเกษตรจังหวัด	เป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๒๑  	 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)		เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบันโยบาย	มาตรการ	และแผนการพฒันาและส่งเสรมิ

กิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด	แล้วแต่กรณี

	 (๒)		ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมกิจการ

วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด	แล้วแต่กรณี	เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

	 (๓)		ให้การส่งเสริมและช่วยเหลอืในการขอจดทะเบยีนสทิธบิตัร	เครื่องหมายการค้า	หรอืทรพัย์สนิ

ทางปัญญาอืน่	 หรือการใด	 ๆ	 เพือ่ประโยชน์ของกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด 

แล้วแต่กรณี

	 (๔)		พิจารณาหรือเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 

ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด	๔

	 (๕)		ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่บัญญัติให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 การด�าเนินการตาม	 (๒)	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจะต้อง 

ไม่ขดัหรอืแย้งกบันโยบาย	มาตรการ	หรอืแผนการพฒันาและส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชนท่ีคณะกรรมการก�าหนด

หรือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๒  	 ให้น�าความในมาตรา	๑๔	มาตรา	๑๕	มาตรา	๑๖	และมาตรา	๑๗	มาใช้บังคับ

แก่กรรมการผู้แทนวสิาหกจิชมุชนและกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชนจงัหวดั

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	แล้วแต่กรณี	แต่งตั้งโดยอนุโลม	เว้นแต่การพ้นจาก

ต�าแหน่งของกรรมการดังกล่าวตามมาตรา	 ๑๖	 (๓)	 ให้พ้นจากต�าแหน่งเมือ่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หรือผู้ว่าราชการจังหวัด	แล้วแต่กรณี	ให้ออก
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	 ให้น�าความในมาตรา	๑๘	และมาตรา	๑๙	มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๓  	 ให ้กรรมการ	 อนุกรรมการ	 กรรมการตามมาตรา	 ๒๐	 และกรรมการ 

ตามมาตรา	๓๑	ได้รับเบี้ยประชุม	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเช่าที่พัก	และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๒๔ 		 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรท�าหน้าทีเ่ป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ	

รับผิดชอบงานธุรการ	งานประชุม	การศึกษาข้อมูล	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

	 ให้ส�านักงานเกษตรจังหวัดท�าหน้าทีแ่ละรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ ่งทีเ่กี ่ยวกับงานของ 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

หมวด ๔

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  

 มาตรา ๒๕  	 วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทีจ่ดทะเบียนต่อกรมส่งเสริม

การเกษตรแล้วสามารถขอรับการส่งเสริม	 หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได้	 ตามวิธีการทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนด

 มาตรา ๒๖  	 ให้คณะกรรมการจัดให้มมีาตรการในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันากจิการ

วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร	 รวมถึงการให้ความรู้และการสนับสนุน 

ในการจัดตั้ง	 การร่วมมือซึ่งกันและกัน	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน�าวัตถุดิบ	 ทรัพยากร	 หรือภูมิปัญญา 

ของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน	 ไม่ว่าการบริหารงานบุคคล	 การบัญชี	 การจัดหาทุน	 

หรือการตลาด		ทั้งนี้	เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับปฐมภูมิมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

 มาตรา ๒๗  	 ให้คณะกรรมการจัดให้มมีาตรการในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันากจิการ

วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้แล้วตามมาตรา	๒๖	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการให้ความรู้

และการสนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับทีสู่งขึน้ตามความพร้อมและความต้องการ

ของกจิการวสิาหกจิชมุชน	เช่น	การส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑ์ของกจิการวสิาหกจิชมุชนและการออกแบบ

ทีท่ันสมัยตามความต้องการของตลาด	 การร่วมมือซึ่งกันและกัน	 หรือให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัย 

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง	 ๆ	 ทัง้ในด้านคุณภาพ	 การผลิต	 การจัดการ	 และการตลาด	 เพื่อสร้าง 

ความพร้อมให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงยิ่งขึ้น

 มาตรา ๒๘  	 ในกรณีท่ีวสิาหกจิชมุชนประสงค์จะรวมตวักนัจดัตั้งเป็นเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชน

หรือด�าเนินการจัดตั้งเป็นองค์กรธุรกิจใด	ๆ	ให้คณะกรรมการให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง	การประกอบการ	

การตลาด	 รวมทัง้ส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมอืกันระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือภาคธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมอื่น	เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน
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 มาตรา ๒๙  	 ให้คณะกรรมการส่งเสริมการด�าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการรักษา

คุณภาพผลิตภัณฑ์และการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด	ส่วนประกอบ	วิธีการผลิต	คุณภาพ	หรือคุณลักษณะ

อ่ืนใดของสินค้า	หรอืการรบัรองเกี่ยวกบัสภาพ	คณุภาพ	ชนดิ	หรอืคณุลกัษณะอื่นใดของบรกิาร	เพื่อให้สนิค้า

หรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนเป็นที่เชื่อถือ	รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ

	 ในการส่งเสริมตามวรรคหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ค�าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ 

แก่กิจการวิสาหกิจชุมชนในการขอจดทะเบียนเครือ่งหมายรับรองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า	

หรือให้ค�าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สินค้าหรือบริการของกิจการวิสาหกิจ

ชุมชนนั้นตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๓๐  	 ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน	 ให้คณะกรรมการพิจารณา

ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

	 (๑)		ประสานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุมาตรการท่ีคณะกรรมการ

จดัให้มีขึ้นตามมาตรา	๒๖	และมาตรา	๒๗	และการส่งเสรมิหรอืการสนบัสนนุตามมาตรา	๒๘	และมาตรา	๒๙

	 (๒)		ให้การส่งเสรมิและสนับสนุน	หรอืประสานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนบัสนนุแก่กจิการ

วิสาหกิจชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการประกอบการ

	 (๓)	 จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการ

ของกิจการวิสาหกิจชุมชน	เช่น	การฝึกอบรมด้านการจัดการ	การบัญชี	ภาษีอากร	หรือการถ่ายทอดความรู้

หรือเทคโนโลยีด้านการผลิตหรือการตลาด

	 (๔)	 เสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับใด	 ๆ	 ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ 

ด�าเนินงานหรือการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน

	 (๕)	ด�าเนินการในเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจ

ชุมชน

 มาตรา ๓๑  	 ให้มีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	

ประกอบด้วย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ	และกรรมการอื่นอีกไม่เกนิสบิสองคน

ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง	มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ประสานการด�าเนินการของกองทุนต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน

อย่างมีประสิทธิภาพ	ลดการซ�้าซ้อนที่ไม่เกิดประโยชน์	และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

	 (๒)	ติดตาม	และประเมินการด�าเนินงานของกองทุนต่าง	ๆ 	ท่ีมีวตัถปุระสงค์เกี่ยวกบักจิการวสิาหกจิ

ชุมชน

	 (๓)	 เสนอแนะต่อกองทุนทีเ่กี่ยวข้องหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานหรือ 

การแก้ไขปัญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน

	 (๔)	ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ให้น�าความในมาตรา	๑๕	มาตรา	๑๖	และมาตรา	๑๗	มาใช้บังคับแก่กรรมการประสานนโยบาย

กองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม	 เว้นแต่การพ้นจากต�าแหน่ง 

ของกรรมการดังกล่าวตามมาตรา	๑๖	(๓)	ให้พ้นจากต�าแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก



471พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

	 ให้น�าความในมาตรา	 ๑๘	 มาตรา	 ๑๙	 และมาตรา	 ๒๔	 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการประสาน

นโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๒  	 ในกรณีทีม่ีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดก�าหนดให้กิจการวิสาหกิจชุมชน

ต้องด�าเนินการใดอันเป็นภาระทีไ่ม่เหมาะสมหรือเกินสมควร	 คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาด�าเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าวแก่กิจการวิสาหกิจชุมชนได้ตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๓๓  	 ในกรณ ีท ีค่ณะกรรมการประสานงานกับส ่ วนราชการ	 รั ฐวิ สาหกิจ 

องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอืน่ของรัฐทีเ่กี ่ยวข้องเพื ่อด�าเนินการตามมาตรา	 ๓๐	 แล้วไม่บรรลุผล 

ให้คณะกรรมการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๓๔			 ในวาระเริ ่มแรกให้นายกรัฐมนตรีด�าเนินการเพื ่อให้มีการแต่งตั ้งกรรมการ 

ตามมาตรา	 ๑๒	 (๓)	 และ	 (๔)	 กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตามมาตรา	 ๒๐	 ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้

ใช้บังคับ

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

				พันต�ารวจโท	ทักษิณ		ชินวัตร

												นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีเ่ศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐาน 

ของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง	 และโดยทีเ่ศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบันจ�านวนหนึ่งยังอยู่ในระดับ 

ทีไ่ม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทัง้ในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 สมควรให้มี 

การส่งเสริมความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ ่น	 การสร้างรายได้	 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 การพัฒนา 

ความสามารถในการจัดการ	และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน	อันจะยังผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได ้

และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมส�าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต 

ไม่ว่าในระดับใด	 รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู ่การเป็นผู ้ประกอบกิจการขนาดย่อมและ 

ขนาดกลางต่อไป		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

พ.ศ. ๒๕๕๑
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร

	 พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี ่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๓๓	มาตรา	๔๑	และมาตรา	๔๓	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑			 พระราชบัญญัตน้ีิเรยีกว่า	“พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิค้าเกษตร	พ.ศ.	๒๕๕๑”

 มาตรา ๒
๑
  	 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “มาตรฐาน”	หมายความว่า	มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป	แล้วแต่กรณี

	 “สินค้าเกษตร”	 หมายความว่า	 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม	 การประมง 

การปศุสัตว์	หรือการป่าไม้	และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

	 “มาตรฐานบังคับ”	 หมายความว่า	 มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงก�าหนดให้สินค้าเกษตรต้องเป็นไป

ตามมาตรฐาน

	 “มาตรฐานทัว่ไป”	 หมายความว่า	 มาตรฐานทีม่ีประกาศก�าหนดเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้

มาตรฐาน

	 ๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนที่	๓๗	ก/หน้า	๑/๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๑
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	 “ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน”	หมายความว่า	ผูซ้ึง่ได้รบัใบอนญุาตให้ตรวจสอบและรบัรอง

มาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้	และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานตามกฎหมาย

	 “ผู้ผลิต”	หมายความว่า

	 (๑)		ผู้ซึ่งท�าการกสิกรรม	การประมง	การปศุสัตว์	หรือการป่าไม้เพื่อการค้า

	 (๒)		ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร	 คลังสินค้าเกษตร	 สะพานปลา	 ห้องเย็น	 โรงฆ่าสัตว ์

หรือกิจการต่อเนื่องอื่นที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๓)		ผู้ซึ่งน�าสินค้าเกษตรมาบรรจุหีบห่อ	แปรรูป	หรือกระท�าด้วยวิธีการใด	ๆ

	 “บริษัท”
๒
			(ยกเลิก)

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร

	 “ส�านักงาน”	หมายความว่า	ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

	 “ผู้อ�านวยการ”
๓		

		(ยกเลิก)

	 “เลขาธิการ”
๔
		หมายความว่า	เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔  	 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่

	 (๑)		หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย

	 (๒)		มาตรฐานสินค้า	ผลิตภัณฑ์	หรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว

 มาตรา ๕  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีก่ับออกกฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย 

พระราชบัญญัตินี ้	 ยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และก�าหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื ่อปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

	 ๒
	มาตรา	๓	นิยามค�าว่า	“บริษัท”	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 ๓
	มาตรา	๓	นิยามค�าว่า	“ผู้อ�านวยการ”	ยกเลิกโดยพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิค้าเกษตร	(ฉบบัท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 ๔
	มาตรา	๓	นิยามค�าว่า	“เลขาธิการ”	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖
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หมวด ๑

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
  

 มาตรา ๖ 		 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร”	

ประกอบด้วย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	ซ่ึงรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ	ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 เป็นรองประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมการข้าว	 อธิบดีกรมประมง	 อธิบดีกรมปศุสัตว์	 

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	อธิบดีกรมศุลกากร	

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 อธิบดีกรมหม่อนไหม	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา	เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

หรือผู้แทน	ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หรือผู้แทน	 และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�านวนไม่เกินสามคน	 เป็นกรรมการ	 และให้เลขาธิการเป็น

กรรมการและเลขานุการ	
๕

	 ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของส�านักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์ทีเ่กี ่ยวข้องกับ 

สาขาวิทยาศาสตร์	เกษตรศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	หรือนิติศาสตร์

	 [ค�าว่า	 “เลขาธิการ”	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖]

 มาตรา ๗ 		 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ก�าหนดนโยบาย	แผนงาน	และมาตรการเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและด�าเนนิการมาตรฐานส�าหรบั

สินค้าเกษตร

	 (๒)		พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก�าหนด	 แก้ไข	 และยกเลิกมาตรฐานตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา	๑๘

	 (๕)		พิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งของส�านักงานตามมาตรา	๕๗

	 (๖)		ออกประกาศ	และค�าสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๗)		พิจารณาข้อมูลทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์หรอืเทคโนโลยี	หรอืข้อมูลอืน่ท่ีเกีย่วกบัมาตรฐาน

	 (๘)		ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่บัญญัติให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง

คณะกรรมการ

	 ๕
	มาตรา	๖	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖
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 มาตรา ๘			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

	 (๓)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๔)		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๕)	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้

กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๖)		ไม่เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	กรรมการบรหิาร	ท่ีปรกึษาหรอืเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมอืง

 มาตรา ๙  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี

	 ก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าหกสิบวันให้ด�าเนินการ 

เพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่เพื่อด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระ

	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกนิสองวาระ

ติดต่อกันไม่ได้

	 ในกรณีทีม่ีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยงัมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	 ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้เพิม่ขึน้หรือแต่งตัง้ซ่อม	 ให้ผู้ได้รับแต่งตัง้นัน้อยู่ในต�าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น

 มาตรา ๑๐			นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการผูท้รงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่งเม่ือ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		รัฐมนตรีให้ออก	 เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย	 บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าทีห่รือ 

หย่อนความสามารถ

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๘

	 ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒุพ้ินจากต�าแหน่งก่อนวาระและยังมไิด้แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

แทนต�าแหน่งที่ว่าง	ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

 มาตรา ๑๑ 		 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด�ารงต�าแหน่งครบวาระแล้ว	 แต่ยังมิได้มีการ 

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ 

ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

 มาตรา ๑๒			 การประชุมของคณะกรรมการ	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 การประชุมของคณะกรรมการ	 ให้ประธานกรรมการท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม	 ถ้าประธาน

กรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้	 ให้รองประธานกรรมการท�าหน้าทีป่ระธาน 

ในที่ประชุมแทน
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	 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๓  	 คณะกรรมการจะแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ	 เพื ่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

	 การประชุมของคณะอนุกรรมการ	ให้น�ามาตรา	๑๒	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๔			 ให้ส�านักงานท�าหน้าทีเ่ป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ	 รับผิดชอบ 

งานธรุการ	งานประชมุ	การศึกษาหาข้อมูล	และกจิการต่าง	ๆ 	ท่ีเกี่ยวกบังานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการ

วิชาการ	และคณะอนุกรรมการ

หมวด ๒

การก�าหนดมาตรฐาน
  

 มาตรา ๑๕  	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรก�าหนดมาตรฐานส�าหรับสินค้าเกษตรใด 

ให้คณะกรรมการแต่งตั ้งคณะกรรมการวิชาการเพื ่อจัดท�าร ่างมาตรฐานส�าหรับสินค้าเกษตรนั ้น 

ให้คณะกรรมการพิจารณา

	 เม่ือคณะกรรมการวชิาการเสนอร่างมาตรฐานส�าหรบัสนิค้าเกษตรตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ

พจิารณา	หากคณะกรรมการเหน็ด้วยกบัรายละเอียดของร่างมาตรฐานส�าหรบัสนิค้าเกษตรนั้นและเหน็สมควร

ก�าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทัว่ไปตามทีค่ณะกรรมการวิชาการเสนอก็ให้คณะกรรมการ 

เสนอต่อรัฐมนตรเีพื่อพจิารณาออกกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานส�าหรบัสนิค้าเกษตรนั้นเป็นมาตรฐานบงัคบั

หรือออกประกาศก�าหนดมาตรฐานส�าหรับสินค้าเกษตรนั้นเป็นมาตรฐานทั่วไป	แล้วแต่กรณี

	 กฎกระทรวงทีอ่อกตามวรรคสองจะก�าหนดให้สินค้าเกษตรใดอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทัง้หมด

หรือแต่บางส่วนก็ได้

 มาตรา ๑๖ 		 ในการก�าหนดมาตรฐานบงัคบัหรอืมาตรฐานทั่วไปส�าหรบัสนิค้าเกษตรจะก�าหนด

ในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้

	 (๑)		วิธีการ	 กรรมวิธี	 หรือกระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะของสินค้าเกษตร 

ทีเ่กี ่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี	 ชีวภาพ	 กายภาพ	 ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ 

สุขอนามัยพืช	หรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๒)		หีบห่อ	การบรรจุหีบห่อ	การท�าเครื่องหมายหรือฉลาก

	 (๓)		การตรวจสอบ	ประเมิน	ทดสอบ	ทดลอง	วิเคราะห์	หรือวิจัยที่เกี่ยวกับ	(๑)	หรือ	(๒)

	 (๔)		ข ้อก�าหนดรายการอย ่างอ ืน่ที ่เกี ่ยวกับสินค ้า เกษตรตามท ีร่ั ฐมนตรีประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา
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 มาตรา ๑๗  	 คณะกรรมการวิชาการซึ ่งคณะกรรมการแต่งตั ้งตามมาตรา	 ๑๕	 จะให้ 

มีคณะหนึง่หรือหลายคณะก็ได้ตามความเหมาะสม	 	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการวิชาการในแต่ละคณะให้มีจ�านวน 

ไม่เกินสิบห้าคน

	 คณะกรรมการวิชาการมีหน้าทีจั่ดท�าร ่างมาตรฐานส�าหรับสินค้าเกษตรหรือเสนอแนะ 

คณะกรรมการในการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานส�าหรับสินค้าเกษตร	 รวมทัง้ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่น 

ที่เกี่ยวกับมาตรฐานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 กรรมการวชิาการต้องมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัมาตรฐานตามประเภทหรอืกลุม่ของสนิค้า

เกษตรที่ได้รับแต่งตั้ง
๖

	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง	 และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ

วิชาการ	รวมทั้งการประชุมและการด�าเนินงานอื่นของคณะกรรมการวิชาการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๘ 		 ก่อนออกกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานบังคับ	 ให้ส�านักงานจัดให้มีการรับฟัง 

ความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่คณะกรรมการก�าหนด

	 เม่ือได้จดัให้มีการรบัฟังความคดิเหน็ตามวรรคหนึ่งแล้ว	ให้ส�านกังานน�าผลการแสดงความคดิเหน็

นั้นเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงต่อไป

	 กฎกระทรวงตามวรรคสองต้องก�าหนดวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๙  	 ในกรณีทีม่ ีความจ�าเป็นเร่งด่วนเพื ่อสวัสดิภาพของประชาชน	 ความมัน่คง 

ของประเทศ	 หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ	 คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวง

ก�าหนดให้สินค้าเกษตรใดอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา	๑๘	ก็ได้

หมวด ๓

ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
  

 มาตรา ๒๐ 		 ในกรณีที่ม ีกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานบังคับส�าหรับสินค้าเกษตรใด 

ห้ามผู้ใดเป็นผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	หรือผู้น�าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น	เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	

หรือผู้น�าเข้า	แล้วแต่กรณี	ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจากส�านักงาน

	 การขอรบัใบอนุญาตและการออกใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขท่ีก�าหนด

ในกฎกระทรวง

	 ๖
	มาตรา	๑๗	วรรคสาม	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖
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	 กฎกระทรวงตามวรรคสองจะก�าหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งก็ได้

 มาตรา ๒๑  	 ผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	หรือผู้น�าเข้าที่ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

	 (๒)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๓)		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๔)		ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

	 (๕)		ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต	 หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าสองปี

	 ในกรณีทีผู่้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล	 ผู้แทนนิติบุคคล	 กรรมการผู้จัดการ	 หรือบุคคลอืน่ใด

ซึ่งกระท�าการแทนนิติบุคคลนัน้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งและต้องไม่เคยเป็น

ผู้แทนนิตบุิคคล	กรรมการผูจ้ดัการ	หรอืบุคคลอ่ืนใดซึ่งกระท�าการแทนนติบิคุคลท่ีเคยถกูเพกิถอนใบอนญุาต

ตาม	(๕)

 มาตรา ๒๒			 ใบอนุญาตให้ใช้กับผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	หรือผู้น�าเข้าที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

และให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๓ 		 ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าต้องแสดงใบอนุญาตไว้ใน 

ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ณ	สถานที่ท�าการของผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	หรือผู้น�าเข้านั้นที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 มาตรา ๒๔ 		 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช�ารุดเสียหายในสาระส�าคัญ	ให้ผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	

หรือผู้น�าเข้า	 แล้วแต่กรณี	 ขอรับใบแทนจากส�านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับทราบการสูญหาย

หรือช�ารุดเสียหายดังกล่าว

	 การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๕  	 การย้ายสถานทีท่�าการของผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต 

ต้องได้รับอนุญาตจากส�านักงาน

	 การขออนุญาตและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๖  	 ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าซึ่งจะเลิกประกอบกิจการ 

ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส�านักงานทราบล่วงหน้าก่อนเลกิประกอบกจิการไม่น้อยกว่าหกสบิวนั	เมื่อเลกิประกอบ

กิจการแล้วให้ส่งคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ
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หมวด ๔

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
  

 มาตรา ๒๗  	 ในกรณีทีม่กีฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานบังคับส�าหรับสินค้าเกษตรใด	 ผู้ผลิต 

ผู้ส่งออก	หรอืผู้น�าเข้า	แล้วแต่กรณี	ซึ่งสินค้าเกษตรน้ัน	ต้องขอรบัการตรวจสอบและได้ใบรบัรองตามมาตรฐาน

บังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

	 การตรวจสอบและรับรองและค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ ่งให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๘			 ผ ู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต ้องรายงานผลการตรวจสอบให ้ 

ผู้ขอรับการตรวจสอบทราบเป็นหนังสือ	 ในกรณีทีส่ินค้าเกษตรทีต่รวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 

ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกใบรับรองส�าหรับสินค้าเกษตรนั ้นตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๒๙			 รัฐมนตรีโดยค�าเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการน�าเข้าสินค้า

เกษตรจากต่างประเทศทีม่ีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับไม่ต้องได้รับใบรับรองตามมาตรา	 ๒๗	 

หากปรากฏว่าสนิค้าเกษตรนั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้นทีม่ีข้อตกลงหรือ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน

	 การแสดงหลกัฐานการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานและการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน

กบัสินค้าเกษตรที่น�าเข้าตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก�าหนด

 มาตรา ๓๐ 		 การน�าเข้าสนิค้าเกษตรจากประเทศทีม่มีาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ	

หากผู้น�าเข้าประสงค์จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้ตรวจสอบ 

และรับรองมาตรฐานของต่างประเทศทีม่ีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับ 

ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึง่กันและกันก็ให้กระท�าได้	 แต่ผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

ประเทศน้ันต้องได้รบัความเหน็ชอบจากส�านักงานตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๑ 		 ในกรณีทีม่ปีระกาศก�าหนดมาตรฐานทัว่ไปส�าหรับสินค้าเกษตรใดแล้ว	 ผู้ผลิต 

ผู้ส่งออก	หรอืผู้น�าเข้า	แล้วแต่กรณี	ซึ่งสินค้าเกษตรน้ันจะขอรบัการตรวจสอบและขอใบรบัรองตามมาตรฐาน

ทั่วไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได้

	 การตรวจสอบและรับรองและค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึง่	 ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ให้น�ามาตรา	๒๙	และมาตรา	๓๐	มาใช้บังคับกับการน�าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรตามมาตรฐานทั่วไป

โดยอนุโลม
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	 ๗
	มาตรา	๓๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖

 มาตรา ๓๒ 		 ในกรณีท่ีสินค้าเกษตรได้รบัการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานแล้ว	ต่อมาปรากฏ

แก่พนกังานเจ้าหน้าทีว่่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว	 ให้ส�านักงานมีอ�านาจสัง่ให้ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือ 

ผู้น�าเข้า	แล้วแต่กรณี	ด�าเนนิการแก้ไขหรอืปรบัปรงุสนิค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นภายในระยะเวลา

ที่ส�านักงานก�าหนด	หากไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้หรือหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดอันตราย 

ต่อสุขอนามัยของประชาชน	 พืช	 หรือสัตว์	 ให้ส�านักงานมีอ�านาจสั่งให้ท�าลายหรือให้ส่งสินค้าเกษตรนั้น 

กลับคืนภายในระยะเวลาทีส่�านักงานก�าหนด	 โดยให้ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้า	 แล้วแต่กรณ	ี เป็นผู้เสีย 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท�าลายหรือการส่งกลับคืน	ซึ่งสินค้าเกษตรนั้น

	 การสัง่ให้ด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงและการสั ่งให้ท�าลายหรือส่งสินค้าเกษตรกลับคืน 

ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

หมวด ๕

การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
  

 มาตรา ๓๓  	 ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	 เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบ

อนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากส�านักงาน

	 การขอรบัใบอนุญาตและการออกใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขท่ีก�าหนด

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๔ 
๗
 		ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เป็นนติบิคุคลท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อด�าเนนิกจิการเกี่ยวกบัการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตร

	 (๒)		มีห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของผู้อืน่	 โดยห้องปฏิบัติการ 

ต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติตามทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด	 เว้นแต่ในกรณีทีก่ารตรวจสอบ

มาตรฐานไม่จ�าเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการ

	 (๓)		ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

	 (๔)		ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าสองปี

	 (๕)		คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ใดซึ่งกระท�าการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคย

เป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระท�าการแทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม	(๔)
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 มาตรา ๓๕ 		 ใบอนุญาตให้ใช้กับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานทีร่ะบุชื่อไว้ในใบอนุญาต

เท่านั้นและให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๖			 ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานแสดงใบอนุญาตไว้ในที ่เปิดเผยและ 

เห็นได้ง่าย	ณ	สถานที่ท�าการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 มาตรา ๓๗ 		 ในกรณทีีใ่บอนญุาตสูญหายหรือช�ารุดเสียหายในสาระส�าคัญ	 ให้ผู้ประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานขอรับใบแทนจากส�านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือ 

ช�ารุดเสียหายดังกล่าว

	 การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๘  	 การย้ายสถานทีท่ �าการของผู ้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานทีร่ะบุไว้ใน 

ใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากส�านักงาน

	 การขออนุญาตและการอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๙			 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งจะเลกิประกอบกจิการต้องแจ้งเป็นหนงัสอื

ให้ส�านักงานทราบล่วงหน้าก่อนเลิกประกอบกิจการไม่น้อยกว่าหกสิบวัน	 เมือ่เลิกประกอบกิจการแล้ว 

ให้ส่งคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ

 มาตรา ๔๐ 		 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้อง

	 (๑)		ไม่เปิดเผยข้อเท็จจรงิท่ีได้มาหรอืล่วงรูม้าจากการปฏบิตักิารตรวจสอบมาตรฐานโดยประการ

ทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าของผู้ขอให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	 เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 

ตามหน้าที่หรือตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

	 (๒)		ไม่มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์กับผู้ขอให้ตรวจสอบมาตรฐาน

	 (๓)		แจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทราบ	 และด�าเนินการแก้ไขความบกพร่อง 

หรอืผิดพลาดน้ันทันที	ในกรณีท่ีตรวจพบความบกพร่องหรอืผดิพลาดในผลการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน

	 (๔)		แจ้งให้ส�านักงานทราบภายในสามวันนับแต่วันทีต่รวจพบความบกพร่องหรือผิดพลาด 

ในผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตาม	(๓)
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หมวด ๖

การควบคุม
  

 มาตรา ๔๑			 ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานต่อส�านักงานทุกรอบสามเดือนตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ส�านักงานประกาศ

ก�าหนด

 มาตรา ๔๒			 ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเวลาสามปีเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้

	 การเกบ็รกัษาผลการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งจะเกบ็

รกัษาในรูปข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์กไ็ด้

 มาตรา ๔๓  	 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ

	 (๑)		เข้าไปในสถานทีท่�าการหรือห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	 หรือ 

สถานทีท่�าการ	 สถานทีเ่ก็บสินค้าเกษตร	 หรือยานพาหนะของผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าสินค้าเกษตร 

ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทติย์ตกหรือระหว่างเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้	หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		เข้าไปในสถานทีท่�าการหรือห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานไม่ว่า 

เวลาใด	 เมื ่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี	้ หรือกฎกระทรวง 

หรือประกาศทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี้	 เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงาน	 ตลอดจนเครือ่งมือ	 อปุกรณ์	 หรือ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐาน

	 (๓)		เข้าไปในสถานทีท่�าการ	 สถานที่เก็บสินค้าเกษตร	 หรือยานพาหนะของผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก 

ผู้น�าเข้า	ผู้จ�าหน่าย	หรอืผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายซึ่งสนิค้าเกษตรท่ีได้รบัใบรบัรองมาตรฐานไม่ว่าเวลา

ใด	 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือกฎกระทรวงหรือประกาศ 

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้	หรือเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าเกษตรเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่	หรือมีมาตรฐาน

ถูกต้องตามรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐาน	 หรือใบรับรองมาตรฐานหรือไม่	 หรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐาน

	 (๔)		สุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	หรือสั่งให้ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	

หรือผู้น�าเข้าจดัส่งตัวอย่างของสินค้าเกษตรทีไ่ด้รบัใบรบัรองมาตรฐานในปรมิาณท่ีสมควรเพื่อน�ามาตรวจสอบ

	 (๕)		สั่งให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	ผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	ผู้น�าเข้า	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง	

ให้ถ้อยค�า	หรือหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	หรือแก้ไขความบกพร่อง	หรือผิดพลาดที่ตรวจพบ

	 (๖)		ยึดหรืออายัดสินค้าเกษตร	 เอกสาร	 วัตถุ	 เครื่องมือ	 หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า 

ความผิด	 หรือเมือ่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี	้ หรือสิ่งใดทีม่ีการใช้

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นเท็จ	 หรือที่ใช้ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ท่ีบกพร่องหรอืผิดพลาดตามมาตรา	๔๐	(๓)	หรือท่ีผลการตรวจสอบและรบัรองไม่เป็นไปตามมาตรฐานตาม	(๔)

ในการปฏิบัติหน้าทีต่าม	 (๑)	 พนักงานเจ้าหน้าทีต่้องไม่กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 และในกรณีตาม	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 หากมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องมีหมายค้น	 เว้นแต่มีเหตุอันควรเช่ือว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้น 

มาได้	 เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวจะถูกยักย้าย	 ซุกซ่อน	 ท�าลาย	 หรือท�าให้เปลีย่นสภาพไปจากเดิม 

ให้ด�าเนินการค้น	 ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี ่ยวข้องกับการกระท�าความผิดได้โดยไม่ต้อง 

มีหมายค้นแต่ต้องปฏบิติัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาว่าด้วยการค้น	แต่จะเริ่มการค้นในเวลา

กลางคืนมิได้เว้นแต่เป็นเวลาท�าการของสถานที่นั้น

 มาตรา ๔๔ 		 สินค้าเกษตรที่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา	 ๔๓	 (๖)	 นั้น 

ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ในกรณีทีผู่้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทัว่ไปแต่ได้ใช้หรือ 

แสดงเครือ่งหมายรับรองมาตรฐานทัว่ไปอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 คณะกรรมการอาจสัง่ให้แก้ไขหรือ

ปรับปรุงสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปหรือสั่งให้ท�าลายเครื่องหมายมาตรฐานทัว่ไปหรือท�าให้

เครื่องหมายมาตรฐานทัว่ไปหลุดพ้นจากสินค้าเกษตรนั้นก็ได้	 หากไม่สามารถท�าลายเครื่องหมายมาตรฐาน

ทั่วไปหรือท�าให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจากสินค้าเกษตรได้ก็อาจสั่งให้ท�าลายสินค้าเกษตรนั้น

	 (๒)		ในกรณีทีผู่ ้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู ้น�าเข้าไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับโดยทีม่ ี

กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานบังคับส�าหรับสินค้าเกษตรนั ้น	 คณะกรรมการอาจสั ่งให้ท�าลาย	 หรือ 

ในกรณีที่น�าเข้าอาจสั่งให้ส่งกลับคืนไปก็ได้	หรือสั่งให้รอไว้เพื่อให้ผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	หรือผู้น�าเข้า	แล้วแต่กรณี

ขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ

	 ให้ผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	หรือผู้น�าเข้า	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไข	การปรับปรุง	

การท�าลาย	 การส่งกลับคืน	 หรือการรอไว้ซึ่งสินค้าเกษตรเพื่อขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ	หรือ 

การท�าลายเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือการท�าให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจากสินค้าเกษตร

 มาตรา ๔๕  	 บรรดาสิง่ที ่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา	 ๔๓	 (๖)	 นั้น 

ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้ยึดหรืออายัด	 หรือพนักงานอัยการ 

สัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี	 หรือเมื่อศาลไม่พิพากษาให้ริบ	 และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืน

ภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดหีรอืวนัท่ีศาลพพิากษาถึงท่ีสดุหรอืวนัท่ีได้รบัแจ้งว่า

ไม่มีการฟ้องคด	ีแล้วแต่กรณี	ให้สินค้าเกษตรหรอืสิ่งท่ีได้ยึดหรอือายัดไว้ตกเป็นของแผ่นดนิและให้ส�านกังาน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร

	 ในกรณีทีส่ินค้าเกษตรหรือสิ่งทีย่ึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่ายหรือถ้าหากเก็บไว้จะเสี่ยงต่อ 

ความเสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเกินค่าของสินค้าเกษตรหรือสิ่งนั้น	 ส�านักงานจะจัดการ 

ขายทอดตลาดสินค้าเกษตรหรอืสิ่งนัน้เสยีก่อนคดจีะถงึท่ีสดุหรอืก่อนท่ีจะตกเป็นของแผ่นดนิกไ็ด้	เงนิค่าขาย

ทอดตลาดสินค้าเกษตรหรอืสิ่งนั้นเม่ือหกัค่าใช้จ่ายและค่าภาระตดิพนัท้ังปวงแล้วเหลอืเงนิจ�านวนสทุธเิท่าใด	

ให้ถือไว้แทนสินค้าเกษตรหรือสิ่งนั้น

 มาตรา ๔๖  	 พนักงานเจ้าหน้าทีต่้องมีบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามแบบทีร่ัฐมนตรี

ประกาศก�าหนด
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	 ในการปฏิบัติหน้าที่พนกังานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่่อบุคคล 

ซึ่งเกี่ยวข้อง

 มาตรา ๔๗ 		 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๓	ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

อ�านวยความสะดวกตามสมควร

 มาตรา ๔๘  	 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้	 ให้กรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร	

กรรมการวิชาการ	อนุกรรมการ	และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๔๙ 		 ในกรณีทีผ่ลการตรวจสอบตามมาตรา	 ๔๓	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 ปรากฏต่อ

พนักงานเจ้าหน้าทีว่่า	 สินค้าเกษตรใดทีอ่ยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรา 

ต่อสุขอนามัยของประชาชน	พืช	หรือสัตว์	ให้ส�านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจ

	 (๑)		ประกาศผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการอื ่นตามที่ 

คณะกรรมการก�าหนด	โดยให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 (ก)		ในกรณีทีป่รากฏผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้นโดยแน่ชัดให้ระบุชื่อ 

ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้า	 พร้อมทัง้ชนิดและลักษณะของสินค้าเกษตรหรือภาชนะบรรจุนั้น	 และ 

ถ้าสินค้าเกษตรหรอืภาชนะบรรจดุงักล่าวมีชื่อทางการค้าหรอืล�าดบัครั้งท่ีผลติ	ส่งออก	หรอืน�าเข้ากใ็ห้ระบชุื่อ 

ทางการค้าหรือล�าดับครั้งที่ผลิต	ส่งออกหรือน�าเข้านั้นด้วย	แล้วแต่กรณี

	 	 (ข)		ในกรณทีีไ่ม่ปรากฏผู้ผลติ	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าโดยแน่ชัดแต่ปรากฏผู้จ�าหน่ายหรือ 

ผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตรน้ัน	ให้ระบุชื่อผูจ้�าหน่ายหรอืผูมี้ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	

และสถานทีจ่�าหน่ายหรือมไีว้ในครอบครองเพือ่จ�าหน่าย	 พร้อมทัง้ชนิดและลักษณะของสินค้าเกษตร 

หรือภาชนะบรรจุนั้น

	 (๒)		เรยีกเกบ็สนิค้าเกษตรหรอืส่ังให้ผูผ้ลติ	ผูส่้งออก	หรอืผูน้�าเข้าซึ่งสนิค้าเกษตรนั้นจดัเกบ็สนิค้า

เกษตรภายในระยะเวลาทีส่�านักงานก�าหนด	 และให้ส�านักงานมีอ�านาจท�าลายสินค้าเกษตรดังกล่าวหรือ 

ด�าเนินการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 ให้ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 ผู้น�าเข้า	 ผู้จ�าหน่าย	 หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตร 

แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกาศ	 การเรียกเก็บ	 การท�าลาย	 หรือการด�าเนินการ 

ตามวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๕๐  	 ในกรณีทีผู่้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าหรือผู้ประกอบการ 

ตรวจสอบมาตรฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี	้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศทีอ่อก 

ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ส�านักงานมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินครั้งละสามเดือน

	 ผู้ถูกสัง่พักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึง่จะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในระหว่างทีถู่กสั่งพัก 

ใช้ใบอนุญาตนั้นไม่ได้
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 มาตรา ๕๑ 		 ส�านักงานมีอ�านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต	เมื่อปรากฏว่า

	 (๑)		ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา	๒๑	หรอืผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานขาดคณุสมบตัหิรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๔

	 (๒)		ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าหรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วมากระท�าความผิดอีกภายในห้าปี

	 (๓)		ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าหรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

ได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญัตินีซ้ึ่งก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกจิหรอืต่อประโยชน์

สาธารณะ

	 (๔)		ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้ากระท�าความผิดตามมาตรา	 ๖๐	 มาตรา	

๖๗	 มาตรา	 ๖๘	 มาตรา	 ๖๙	 มาตรา	 ๗๑	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๗๒	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๗๓	 มาตรา	 ๗๔	 

หรือมาตรา	 ๗๕	 หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	 กระท�าความผิดตามมาตรา	 ๖๔	 มาตรา	 ๗๐	 

มาตรา	๗๑	วรรคสอง	มาตรา	๗๒	วรรคสอง	หรือมาตรา	๗๔

	 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 จะขอรับใบอนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปี 

นับแต่วันที่ทราบค�าสั่ง

 มาตรา ๕๒  	 การสัง่พักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา	 ๕๐	 และการสั ่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ตามมาตรา	๕๑		ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๕๓			 ให้ส�านักงานประกาศรายชื่อผู ้ผลิต	 ผู ้ส่งออก	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู ้ประกอบการ 

ตรวจสอบมาตรฐานทีถู่กสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา	 ๕๐	 หรือมาตรา	 ๕๑	 ให้ผู้บริโภค

หรือประชาชนทราบเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชน	 	ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

หมวด ๗

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
  

 มาตรา ๕๔ 		 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานส�าหรับแสดงกับสินค้าเกษตร	มี	๒	แบบ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เครื ่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับส�าหรับแสดงกับสินค้าเกษตรทีไ่ด ้รับใบรับรอง 

ตามมาตรฐานบังคับ

	 (๒)		เครื ่องหมายรับรองมาตรฐานทัว่ไปส�าหรับแสดงกับสินค้าเกษตรทีไ่ด ้รับใบรับรอง 

ตามมาตรฐานทั่วไป

	 ลักษณะของเครื่องหมาย	การใช้เครื่องหมาย	และการแสดงเครื่องหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 มาตรา ๕๕ 		 ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู ้น�าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับต้องแสดง

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา	๕๔	(๑)	ก่อนน�าออกจากสถานท่ีผลติหรอืรบัมอบไปจากเจ้าพนกังาน

ศุลกากร	ในกรณีหลังนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ท�าภายหลังตามเงื่อนไขที่ก�าหนดก็ได้

 มาตรา ๕๖  	 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา	 ๕๔	 เว้นแต่เป็นผู้ผลิต 

ผู้ส่งออก	หรือผู้น�าเข้าที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป	แล้วแต่กรณี

หมวด ๘

การอุทธรณ์
  

 มาตรา ๕๗ 		 ผู้ผลิต	ผู้ส่งออก	ผู้น�าเข้า	ผูข้อรบัใบอนญุาต	หรอืผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

มีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของส�านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ

	 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่	 ให้ท�าเป็นหนังสือโดยยืน่ต่อส�านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่

ได้รับแจ้งค�าสั่งของส�านักงาน

	 ให้ส�านักงานเสนอค�าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส�านักงานได้รับอุทธรณ์

	 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับอุทธรณ์จาก

ส�านักงาน	ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

	 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่	 ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั ่งของส�านักงาน	 เว้นแต่ 

จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยคณะกรรมการ

หมวด ๙

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๕๘ 		 ผ ู้ผล ิต	 ผ ู้ส ่งออก	 หรือผู ้น�าเข ้าผู ้ ใดฝ ่าฝ ืนมาตรา	 ๒๐	 วรรคหนึ ่ง	 หรือ 

มาตรา	๕๐	วรรคสอง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

 มาตรา ๕๙  	 ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๓	

มาตรา	 ๒๔	 วรรคหนึง่	 มาตรา	 ๒๕	 วรรคหนึง่	 มาตรา	 ๒๖	 หรือมาตรา	 ๕๕	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หนึ่งแสนบาท

 มาตรา ๖๐			 ผู้ผลิต	 ผู้ส ่งออก	 หรือผู ้น�าเข้าผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๒๗	 วรรคหนึ ่ง 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

 มาตรา ๖๑  	 ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู ้น�าเข้าผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั ่งของส�านักงานภายใน 

ระยะเวลาทีก่�าหนดตามมาตรา	 ๓๒	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	 และปรับอีกวันละไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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 มาตรา ๖๒ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๓	 วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือ 

ปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๓  	 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๓๖	 มาตรา	 ๓๗	 

วรรคหนึ่ง	มาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๓๙	หรือมาตรา	๔๑	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

 มาตรา ๖๔ 		 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๔๐ 

หรือมาตรา	๕๐	วรรคสอง	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๕  	 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๔๒	ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสามแสนบาท

 มาตรา ๖๖  	 ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามค�าสัง่ของพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ ่งสัง่ตามมาตรา	 ๔๓	 (๕) 

หรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๗	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๖๗ 		 ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 หรือผู้น�าเข้าผู้ใดไม่ด�าเนินการจัดเก็บสินค้าเกษตรตามค�าสั่ง 

ของส�านักงานตามมาตรา	 ๔๙	 (๒)	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท	 หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๘ 		 ผู้ใดเลียนเครื ่องหมายรับรองมาตรฐานส�าหรับแสดงกับสินค้าเกษตรตาม 

มาตรา	 ๕๔	 เพื่อให้ผู้อืน่หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายเช่นว่านั้น	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือ 

ปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๙ 		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๕๖	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกิน 

สามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๐			 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู ้ใดจัดท�าผลการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง	 โดยประการทีน่่าจะเกิดความเสียหาย 

แก่ผู้อื่น	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๗๑			 ผู้ใดให้	 ขอให้	 หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดแก่ 

ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	 เพื่อให้มีการออกผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยมิชอบ 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดเรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดส�าหรับตนเองหรือผู้อืน่ 

เพื่อกระท�าการตามวรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๗๒ 		 ผู้ใดท�าใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานขึ้นทัง้ฉบับ 

หรอืแต่ส่วนหน่ึงส่วนใด	เตมิ	หรอืตดัทอนข้อความ	หรอืแก้ไขด้วยประการใดในใบรบัรองหรอืรายงานดงักล่าว

อันเป็นเท็จ	เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นใบรบัรองหรอืรายงานท่ีแท้จรงิ	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี	

หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	 ผู้นั้นต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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 มาตรา ๗๓ 	 	 ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 ผู้น�าเข้า	 ผู้จ�าหน่าย	 หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย 
ซึ ่งสินค้าเกษตรผู้ใดใช้ใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานทีต่นรู ้อยู่ว ่าเป็นเท็จ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๗๔ 		 ผู้ใดถอน	 ท�าให้เสียหาย	 ท�าลาย	 หรือท�าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
อันพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด	 ๆ	 ในการปฏิบัติการตามหน้าทีเ่พื ่อเป็นหลักฐาน 
ในการยึด	 อายัด	 หรือรักษาสิง่นัน้	 ๆ	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๗๕ 		 ผู้ใดโฆษณา	 จ�าหน่าย	 หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตร 
ทีม่ีกฎกระทรวงก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโดยรู้หรือ 
มีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้าเกษตรนัน้มิได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
สามปี	หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๗๖  	 ในกรณีทีน่ ิติบุคคลเป็นผู ้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้	 ให้ถือว่า 
ผู้แทนนติิบคุคล	 กรรมการผู้จัดการ	 และบุคคลอืน่ใดซึง่กระท�าการแทนนิติบุคคลเป็นผู้กระท�าความผิด 
และต้องระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนัน้ด้วย	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�าความผิด
ของนิติบุคคลนั้น
 มาตรา ๗๗ 		 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ทีม่ีโทษปรับสถานเดียวให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ�านาจเปรียบเทียบได้
	 คณะกรรมการเปรียบเทียบทีร่ัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจ�านวนสามคนประกอบด้วย
ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึง่คน	 พนักงานอัยการหนึ่งคน	 และพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกหนึ่งคน
	 เมือ่ผู้กระท�าความผิดได้เสียค่าปรับตามทีเ่ปรียบเทียบแล้ว	 ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล
  
 มาตรา ๗๘  	 บรรดามาตรฐานสนิค้าเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 
อาหารแห่งชาตไิด้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบัญญตันิี้ใช้บังคบั	ให้ถือว่าเป็นมาตรฐาน
ทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา ๗๙  	 ให้ผ ู้ซึ ่งได้รับใบรับรองเป็นผู ้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก่อนวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแจ้งเป็นหนังสือ 
ต่อส�านักงานภายในหกสิบวันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับเพื่อขอรับใบอนุญาตจากส�านักงาน 
เมือ่ได้แจ้งแล้วให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าส�านักงาน 
จะมีค�าสัง่ไม่อนุญาตหรือใบรับรองนั้นสิ้นอายุ	 	 ทั้งนี้	 ให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานและการควบคุมผู ้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	 รวมทัง้บทก�าหนดโทษทีเ่กี ่ยวข้องตาม 

พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้นั้น
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 มาตรา ๘๐ 		 ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรบัรองของส�านกังานอันเป็นเครื่องหมายรบัรอง 

ท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ากบัสนิค้าเกษตรอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั	

ให้ผู้น้ันใช้เครื่องหมายรบัรองนั้นกบัสนิค้าเกษตรได้ต่อไปโดยให้ถอืว่าเครือ่งหมายรบัรองนั้นเป็นเครื่องหมาย

รับรองมาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ทั้งนี้	 ให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับเครือ่งหมายรับรองมาตรฐาน 

รวมทั้งบทก�าหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้นั้น

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

						พลเอก	สุรยุทธ์		จุลานนท์

											นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

	 ๑.		 ใบอนุญาตตามมาตรา	๒๐	 ฉบับละ	 ๑๐,๐๐๐		 บาท

	 ๒.		 ใบอนุญาตตามมาตรา	๓๓	 ฉบับละ	 ๕๐,๐๐๐		 บาท

	 ๓.		 ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา	๒๐	 ฉบับละ	 ๕,๐๐๐		 บาท

	 ๔.		 ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา	๓๓	 ฉบับละ	 ๑๐,๐๐๐		 บาท

	 ๕.		 การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา	๒๐	หรือใบอนุญาตตามมาตรา	๓๓

		 	 ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น
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	 ในการออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมจะก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน 

โดยค�านึงถึงขนาดหรือลักษณะของกิจการหรือสาขาของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก็ได้

หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากประเทศไทยก�าลังเร่งรัดพัฒนา 

สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน	 และโดยทีใ่นปัจจุบันสินค้าเกษตรหลายชนิดทัง้ทีผ่ลิตขึ้นในประเทศและ 

น�าเข้าจากต่างประเทศยังไม่มีมาตรฐานใช้บังคับเป็นเหตุให้สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัย 

ต่อผู้บริโภค	 ประชาชนขาดความเชื ่อถือ	 และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการค้าสินค้าเกษตร 

ของไทย	 ท�าให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้	 อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ 

โดยรวม	 สมควรมีกลไกในการก�าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้น 

เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิด 

แก่ประชาชนหรือแก่กิจการค้าสินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ	 และเพือ่ให้สอดคล้องกับพันธกรณี

ระหว่างประเทศ		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๘

 มาตรา ๒ 		 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๕ 		 ให้แก้ไขค�าว่า	 “ผู้อ�านวยการ”	 ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ.	๒๕๕๑	เป็น	“เลขาธิการ”	ทุกแห่ง

 มาตรา ๙ 		 ให ้กรรมการผ ู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค ้าเกษตร 

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 คงอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติ

หน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๐  	 บทบญัญติัแห่งกฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือ 

มติคณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงผู้อ�านวยการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 ให้ถือว่า

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงเลขาธิการ

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 มาตรา ๑๑  	 บรรดาประกาศทีอ่อกตามความในมาตรา	 ๓๔	 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน

สินค้าเกษตร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ทีใ่ช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับ 

ได้ต่อไปเพียงเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา	 ๓๔ 

แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๒   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๘
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๐/ตอนที่	๔๐	ก/หน้า	๑/๙	พฤษภาคม	๒๕๕๖
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หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขช่ือต�าแหน่ง

หวัหน้าส่วนราชการของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตจิากผูอ้�านวยการเป็นเลขาธกิาร 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ก�าหนด	 ซึง่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมือ่วันที	่ ๒๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๔๗	 และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเพือ่ให้การปฏบิตังิานตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐาน

สินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น	 รวมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการวิชาการเพื่อให้สามารถ 

แต่งตั ้งผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้แทนหน่วยงานของเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรเข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาการได้	 นอกจากนี้สมควรแก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน	 โดยให้นิติบุคคลทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื ่อด�าเนินกิจการเกี่ยวกับ 

การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งมห้ีองปฏบัิตกิารของตนเองหรอืสามารถใช้ห้องปฏบัิตกิาร

ของผู้อืน่	 เว้นแต่ในกรณีทีก่ารตรวจสอบมาตรฐานไม่จ�าเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการยืน่ขอรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้		ทัง้นี	้เพื่อให้มีหน่วยงานท่ีให้บรกิารตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

พ.ศ. ๒๕๕๔
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	

ประกอบกับมาตรา	 ๔๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

พ.ศ.	๒๕๕๔”

 มาตรา ๒
๑
  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	พ.ศ.	๒๕๑๗

 มาตรา ๔  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

	 “เกษตรกร”	 หมายความว่า	 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 และให้หมายความรวมถึงองค์กร

เกษตรกรซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม

	 “องค์กรเกษตรกร”	หมายความว่า	สหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์ประมง	สหกรณ์นคิม	ชุมนมุสหกรณ์

ดังกล่าว	 กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 วิสาหกิจชุมชนทีไ่ด้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมวิสาหกจิชมุชน	องค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรหรอืองค์กร

เกษตรกรอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

  
๑
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘/ตอนที่	๑๖	ก/หน้า	๑/๑๗	มีนาคม	๒๕๕๔
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	 “เกษตรกรรม”	 หมายความว่า	 การเพาะปลูก	 การเลี้ยงสัตว์	 การประมง	 และเกษตรกรรมอื่น 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก�าหนด

	 “ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น”	 หมายความว่า	 ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมโดยตรง	 ตลอดจน 

ผลิตผลพลอยได้อันเกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมดังกล่าว	 	 ทั้งนี้	 ตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ประกาศก�าหนด	 แต่ไม่รวมถึงผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นทีม่ีกฎหมายเฉพาะก�าหนดหลักเกณฑ์

ในการช่วยเหลือไว้แล้ว

	 “ผลิตภัณฑ์อาหาร”	 หมายความว่า	 ผลิตผลเกษตรกรรมทีใ่ช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบ 

ของอาหารส�าหรบัคนหรอืสัตว์ไม่ว่าจะแปรรปูแล้วหรอืไม่		ทัง้นี	้ตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด	แต่ไม่รวมถงึ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกฎหมายเฉพาะก�าหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือไว้แล้ว

	 “ค่าธรรมเนียมการส่งออก”	หมายความว่า	เงินที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

	 “ค่าธรรมเนียมการน�าเข้า”	หมายความว่า	เงินที่เรียกเก็บจากผู้น�าเข้าตามพระราชบัญญัตินี้

	 “ผู้ส่งออก”	หมายความว่า	ผู้ส่งของออกตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรซ่ึงส่งออกผลติผลเกษตรกรรม

ขั้นต้น	หรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการค้า

	 “ผู้น�าเข้า”	หมายความว่า	ผู้น�าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรซึ่งน�าเข้าผลติผลเกษตรกรรม

ขั้นต้น	หรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการค้า

	 “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	

และมีฐานะเป็นกรม	 จังหวัด	 และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทีม่ีกฎหมาย 

จัดตั้ง

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ 	 	 ให้จัดตั ้งกองทุนขึ ้นกองทุนหนึ ่ง	 เรียกว่า	 “กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร” 

ในส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ประกอบด้วย	 เงินและทรัพย์สินตามมาตรา	 ๖	 เพื่อเป็น

ทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจการตามมาตรา	๗

	 ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกบ็รกัษาเงนิและทรพัย์สนิของกองทุน	และด�าเนนิ

การเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

	 เงินกองทุนทีส่�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บรักษาตามวรรคสอง	 ให้น�าไปหา 

ดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์	 หรือฝากประจ�ากับธนาคารทีเ่ป็นรัฐวิสาหกิจ	 หรือการซื้อหลักทรัพย ์

ของรัฐบาลได้

	 การหาดอกผลจากเงนิกองทุนนอกจากท่ีก�าหนดในวรรคสาม	ต้องขออนมุตัจิากกระทรวงการคลงั

 มาตรา ๖ 		 กองทุน	ประกอบด้วย

	 (๑)		เงิน	ทรัพย์สิน	สิทธิ	และหนี้สินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามมาตรา	๒๖

	 (๒)		เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

	 (๓)		ค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการน�าเข้าที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
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	 (๕)		ดอกผลของเงินกองทุน
	 (๖)		เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
 มาตรา ๗  	 กิจการตามโครงการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุน	ได้แก่กิจการดังต่อไปนี้
	 (๑)		การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร	โดย
	 	 (ก)		จัดหาปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ 	ที่มีคุณภาพเพื่อจ�าหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม
	 	 (ข)		ให้เกษตรกรกู้เพื่อการลงทุนในการผลิต	 เก็บรักษา	 หรือจ�าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม 
ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
	 	 (ค)		ด�าเนินการจัดหาแหล่งน�า้หรือทีด่ินให้เกษตรกรเข้าท�ากิน	 การจัดหากรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร	การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
	 	 (ง)		ด�าเนินการอืน่ใดอันจะก่อประโยชน์ในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั ้นต้นหรือ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร	รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
	 (๒)		การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
	 (๓)	 การรักษาเสถียรภาพของราคา	 และการจ�าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์
อาหาร	โดย
	 	 (ก)		ซื้อหรอืรับจ�าน�าผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรอืผลติภณัฑ์อาหารในราคาท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนด
	 	 (ข)		จ�าหน่ายภายในหรือนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์
อาหาร
	 	 (ค)		ด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการตาม	(๓)
	 (๔)		การด�าเนินการท่ีจ�าเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกนัและขจดัภยัอนัจะเป็นผลเสยีหายแก่เกษตรกร
	 (๕)		การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิต	 การแปรรูป	 หรือการตลาด	 ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรม 
ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร	โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
	 (๖)		การติดตามผลการด�าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน 
หมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในกิจการตามมาตรา	๗
	 การจัดสรรเงินกองทุนให้ค�านึงถึงเกษตรกรที ่ประสบความเดือดร้อนเป็นหลักก่อน	 ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 มาตรา ๙  	 รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศก�าหนดชนิดหรือประเภท 
ของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรอืผลิตภณัฑ์อาหารท่ีผูส่้งออกหรอืผูน้�าเข้าต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการส่งออก
หรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้า	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 (๑)		การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั ้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 
ชนิดใดหรอืประเภทใด	อาจท�าให้ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรอืผลติภณัฑ์อาหารชนดินั้นหรอืประเภทนั้น 
มีแนวโน้มสูงขึ้นจนกระทบกระเทือนต่อการบริโภคภายในประเทศ	 หรืออาจก่อให้เกิดความขาดแคลน 

ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้นภายในประเทศ
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	 (๒)		ราคาผลติผลเกษตรกรรมขัน้ต้นหรอืผลติภณัฑ์อาหารชนดิใดหรอืประเภทใดในต่างประเทศ

สูงกว่าราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้นในประเทศท�าให้ก�าไร

จากการส่งออกสูงเกินสมควร

	 (๓)		การน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใด 

หรือประเภทใด	 อาจท�าให้ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้น 

มีแนวโน้มต�่าลงจนกระทบกระเทือนต่อการผลิตภายในประเทศ

	 การเปลี่ยนแปลง	แก้ไข	หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๑๐  	 รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

การส่งออก	หรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้าซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรอืผลติภณัฑ์อาหารชนดิหรอืประเภท

ที่ก�าหนดตามมาตรา	 ๙	 รวมทัง้ก�าหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการในการเรียกเก็บ	 และช�าระค่าธรรมเนียม 

การส่งออกและค่าธรรมเนียมการน�าเข้า

	 การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง	 ให้ค�านึงถึงอัตราอากร	 และค่าธรรมเนียมพิเศษ 

ท่ีเรียกเกบ็จากผลติผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรอืผลติภณัฑ์อาหารตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร	กฎหมายว่าด้วย

การส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	และกฎหมายอื่นด้วย

	 การเปลี่ยนแปลง	แก้ไข	หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๑๑ 	 ในกรณีทีก่ารส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 หรือการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารทีต่้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียม 

การน�าเข้า	 เกิดขึ้นจากการซื้อขายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ	 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของนายกรัฐมนตรีมีอ�านาจลดอัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้าส�าหรับผลิตผล

เกษตรกรรมขั้นต้นหรอืผลติภณัฑ์อาหารชนดิหรอืประเภทดงักล่าวส�าหรบัปรมิาณท่ีซื้อขายกนัแต่ละคราวได้

 มาตรา ๑๒			 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๑๑	 ผู้ส่งออกหรือผู้น�าเข้าซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น 

หรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหรือประเภททีก่�าหนดตามมาตรา	 ๙	 ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออก 

หรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้าตามอัตรา	หลักเกณฑ์	และวิธีการที่ก�าหนดในมาตรา	๑๐

 มาตรา ๑๓  	 ค่าธรรมเนียมการส่งออก	และค่าธรรมเนยีมการน�าเข้าที่เรยีกเกบ็ได้ตามพระราช

บญัญตันิี	้ให้ส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกจิการตามท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา	๗	โดยไม่ต้องน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ

 มาตรา ๑๔ 		 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร”	

ประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 

เป็นรองประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 อธิบดี 

กรมการค้าต่างประเทศ	อธิบดีกรมการค้าภายใน	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	อธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์	ผู้จดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	และ

ผู้ทรงคณุวุฒิซ่ึงรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากเกษตรกรจ�านวนสบิคน	เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์	คุณสมบัติ	และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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	 การออกระเบียบตามวรรคสอง	 ให้ค�านึงถึงผู้แทนองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรโดยกระจาย 

ตามภูมิภาค	สาขาอาชีพ	และการมีส่วนร่วมของชายและหญิง		ทั้งนี้	ให้มีผู้แทนเกษตรกรด้านพืช	ด้านสัตว์	

และด้านการประมง	อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน

	 คณะกรรมการจะแต่งตั ้งกรรมการหรือบุคคลอืน่	 เป็นเลขานุการและผู ้ช ่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการก็ได้

 มาตรา ๑๕  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี

	 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึง่	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่

ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุซิึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนนิงานต่อไปจนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่		ทั้งนี้	ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	 แต่จะด�ารงต�าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๑๖ 			นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการผูท้รงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่ง		เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พ้นจากต�าแหน่ง	 เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่

มีความประพฤติเสื่อมเสีย	หย่อนความสามารถ	วิกลจริต	หรือจิตฟั่นเฟือน

	 (๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๖)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาท	ความผิดฐานหมิ่นประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 (๗)		ขาดคุณสมบัติตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด 

ตามมาตรา	๑๔	วรรคสอง

 มาตรา ๑๗			 ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดทีเ่หลืออยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั ้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒซึิ่งพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 	 ทั้งนี้	 ต้องไม่เกินหนึง่ร้อยยีส่ิบวัน	 เว้นแต่วาระของกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน	จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

	 ในกรณีท่ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคณุวฒุแิทนกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระ 

ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

 มาตรา ๑๘  	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		พิจารณาอนุมัติ	 หรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน 

ตามโครงการที่หน่วยงานของรัฐ	หรือองค์กรเกษตรกรเสนอ

	 (๒)		ติดตามผลการด�าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน	 และ

เร่งรัดการช�าระเงินคืนกองทุน
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	 (๓)		ออกระเบียบก�าหนดหลกัเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงือ่นไขในการจัดสรรเงินกองทนุให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

	 (๔)	 ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงานของกองทุน	 การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน	 และการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชี 

ของกองทุนเป็นสูญ	โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

	 (๕)		ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 หรือ 

ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 มาตรา ๑๙ 		 การปฏิบัติตามอ�านาจหน้าทีใ่นมาตรา	 ๑๘	 ให้มีการประชุมคณะกรรมการ 

อย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง

 มาตรา ๒๐  	 การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม	 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ	ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชมุ	

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๒๑			 คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อปฏิบัติการอย่างหนึ ่ง 

อย่างใดแทน	หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 การประชุมคณะอนุกรรมการ	ให้น�ามาตรา	๒๐	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๒ 		 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา	๑๘	 (๑) 

ในวงเงินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท	ถ้าวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๓  	 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินจากกองทุนแก่หน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรเกษตรกรซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการ	หรือคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๔ 		 ภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัสิ้นปีงบประมาณของทุกปี	ให้ส�านกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จัดท�างบการเงินของกองทุนส่งให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

	 ให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนองบการเงนิของกองทนุ	และผลการตรวจสอบ

ตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อน�าเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ

 มาตรา ๒๕  	 ผู้ส่งออกหรือผู้น�าเข้ารายใดไม่เสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียม

การน�าเข้าตามมาตรา	 ๑๒	 หรือกระท�าด้วยประการใด	 ๆ	 เพื่อให้ตนเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือ 

ค่าธรรมเนียมการน�าเข้าน้อยกว่าทีต่ ้องเสีย	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับสิบเท่าของ 

ค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้าทีย่ังต้องช�าระ	แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งหมืน่บาท	หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ
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	 ผู้ใดกระท�าการด้วยประการใด	 ๆ	 อันเป็นการช่วยเหลือ	 หรือให้ความสะดวกแก่ผู ้ส่งออก 

หรือผู้น�าเข้า	 เพือ่ให้ผู้ส่งออกหรือผู้น�าเข้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้า 

หรือให้เสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้าน้อยกว่าที่ต้องเสีย	ต้องระวางโทษเช่นเดียว

กับผู้ส่งออกหรือผู้น�าเข้า	ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

	 เงินค่าปรับตามมาตรานี	้ ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้า 

ที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้	และให้ส่งเข้ากองทุน

 มาตรา ๒๖ 		 ให้โอนบรรดาเงนิ	ทรพัย์สนิ	สทิธ	ิและหนี้สนิของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรท่ีจดั

ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	พ.ศ.	๒๕๑๗	ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๗ 		 ในวาระเริม่แรก	 ให้ด�าเนินการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

พ.ศ.	 ๒๕๑๗	ปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๘  	 บรรดาประกาศ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับ 

ได้ต่อไปเพียงเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ้จนกว่าจะมีประกาศ	 ระเบียบ	 ค�าสั่ง	 หรือมต ิ

คณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๙  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณชิย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจออกประกาศและระเบียบ	 เพื่อปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้		ทั้งนี้	ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของตน

	 ประกาศและระเบียบนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

										อภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ

												นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีก่ฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกรซึ่งตราขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากหนี้สิน	มีที่ท�ากินเป็นของตนเอง	 และให้สามารถ

เพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ ่มขึ ้น	 รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นกับ 

ผลิตภัณฑ์อาหารให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม	อันเป็นผลดีแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคภายในประเทศ	ได้ใช้บังคับ

มาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๑๗	มีสาระส�าคัญ	และรายละเอียดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง 

ไปตามภาวะทางเศรษฐกิจ	 สงัคม	 การค้าระหว่างประเทศ	 และการเปลีย่นแปลงแนวนโยบายในการ

สงเคราะห์เกษตรกรทีมุ่่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ประกอบกับกระทรวงการคลังมีนโยบายในการ

โอนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทีต่ั้งอยู่ในกระทรวงการคลังให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เป็นผู้รับผิดชอบ	 	 ดังนั้น	 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวนโยบายที่เปลี่ยนไป		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

พ.ศ. ๒๕๖๐
  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่รัฐสภา	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ 		 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 

พันธสัญญา	พ.ศ.	๒๕๖๐”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับเมือ่พ้นก�าหนดหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ในกรณทีีก่ฎหมายใดได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการท�าสัญญาและการไกล่เกลี่ย 

หรือระงับข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว	 ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น

 มาตรา ๔  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “ระบบเกษตรพันธสัญญา”	 หมายความว่า	 ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 

ทีเ่กิดขึ้นจากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป	หรือกับสหกรณ์

การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ง	ที่มีเงื่อนไข

ในการผลิต	 จ�าหน่าย	 หรือจ้างผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด	 โดยเกษตรกร 

ตกลงที่จะผลิต	จ�าหน่าย	หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจ�านวน	คุณภาพ	ราคา	หรือระยะเวลา 

ที่ก�าหนดไว้	 และผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซื ้อผลิตผลดังกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทน 

ตามทีก่�าหนดไว้ตามสัญญา	 โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต	 เช่น 

เป็นผู้ก�าหนดวธิกีารผลิต	จดัหาพนัธุ	์เมล็ดพนัธุ	์ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร	หรอืปัจจยัการผลติ	ให้แก่เกษตรกร

  
๑	
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนที่	๕๖	ก/หน้า	๑/๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๐
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	 ในกรณีทีม่ีความจ�าเป็นต้องก�าหนดให้การท�าสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร

ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ถึงสิบราย 

แต่ไม่น้อยกว่าสองรายขึ้นไปประเภทใด	 ต้องน�าระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับ 

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

	 “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร”	 หมายความว่า	 บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตแปรรูป	

จ�าหน่าย	หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร	หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้าหรือปัจจัยการผลิต 

ทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา

	 “เกษตรกร”	 หมายความว่า	 บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 และให้หมายความ

รวมถึงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม

	 “เกษตรกรรม”	หมายความว่า	การเพาะปลกู	การเลีย้งสตัว์	การเพาะเลีย้งสตัว์น�้า	หรอืเกษตรกรรม

อื่นที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

		 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	

องค์การมหาชน	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

	 “คณะกรรมการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท

กรุงเทพมหานคร	หรือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ�าจังหวัด	แล้วแต่กรณี

	 “ข้อพิพาท”	 หมายความว่า	 ข้อโต้แย้งทีเ่กีย่วกับสิทธิ	 หน้าที	่ และความรับผิดทีเ่กีย่วกับสัญญา 

ในระบบเกษตรพันธสัญญา

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี	้

และให้มีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ระเบียบและประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
  

 มาตรา ๖ 	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรพันธสัญญา”	ประกอบด้วย

	 (๑)		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานกรรมการ

	 (๒)		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นรองประธานกรรมการ

	 (๓)		ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 อัยการสูงสุด	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ประธานกรรมการหอการค้าไทย	 ประธานกรรมการด�าเนินการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย	นายกสภาทนายความ	และผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง

	 (๔)		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวนไม่เกินเก้าคน	 ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากเกษตรกร	 จ�านวน 

สามคน	 ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร	 จ�านวนสามคน	 และผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ	

เทคโนโลยีทางการเกษตร	หรือเศรษฐศาสตร์	จ�านวนไม่เกินสามคน

	 ให้ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นเลขานกุาร

	 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

 มาตรา ๗ 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 ก.		 คุณสมบัติ

	 	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 	 (๒)		มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	ประสบการณ์	หรอืท�างานด้านเกษตรกรรม	ธรุกจิทางการเกษตร

บริหารธุรกิจ	เทคโนโลยีทางการเกษตร	หรือเศรษฐศาสตร์

	 ข.		 ลักษณะต้องห้าม

	 	 (๑)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 	 (๒)		เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

	 	 (๓)		เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 	 (๔)		เป็นบุคคลซึ ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนไล่ออก	 ปลดออก	 ให้ออก 

หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

	 	 (๕)		เป็นข้าราชการหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐั	ซึง่มตี�าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ�า	เว้นแต่ข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา
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	 	 (๖)		เป ็นข ้าราชการการเม ือง	 ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเม ือง	 สมาชิกสภาท้องถิ ่น 

ผู้บริหารท้องถิ ่น	 กรรมการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งซึ ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง	 ทีป่รึกษา

พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

 มาตรา ๘ 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี

		 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระหรอืในกรณท่ีีรฐัมนตรแีต่งตั้งกรรมการ

เพิ่มขึ้นในระหว่างทีก่รรมการทีแ่ต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งทีว่่าง 

หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ	ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

	 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึง่	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวฒุซิึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนนิการต่อไป	จนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	 แต่จะด�ารงต�าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๙ 	 นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		รฐัมนตรใีห้ออก	เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี	มีความประพฤตเิสื่อมเสยี	หรอืหย่อนความสามารถ

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๗

 มาตรา ๑๐ 	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 (๒)		ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตาม	(๑)

	 (๓)		ก�าหนดรูปแบบสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาและส่งเสริมให้น�ารูปแบบสัญญาดังกล่าว

ไปใช้

	 (๔)		ส่งเสริมให้มีการท�าประกันภัยในระบบเกษตรพันธสัญญา

	 (๕)		เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการตรากฎหมาย	หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	

กฎ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

	 (๖)		ติดตาม	 ประสานงาน	 หรือเร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการ 

ตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

	 (๗)		ให้ค�าแนะน�าหน่วยงานของรัฐทีเ่กี ่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นจาก 

การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสญัญา	โดยต้องค�านงึถึงอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัด้วย

		 (๘)		เสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาสัง่การในกรณีท่ีหน่วยงานของรฐัไม่ด�าเนนิการ

ตาม	(๒)	หรือ	(๖)

	 (๙)		ออกประกาศเพื ่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื ่องต่างๆ	 ตามทีก่�าหนดไว ้ใน 

พระราชบัญญัตินี้
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	 (๑๐)	ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 ประกาศตาม	(๙)	นั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๑๑ 	 การประชมุคณะกรรมการ	ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

		 ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ	ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชมุ

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง	เป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๒ 	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่ง 

อย่างใด	แทนคณะกรรมการ	หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

	 การประชุมคณะอนุกรรมการ	ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๑๑	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๓ 	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

อาจเชญิบุคคลใดมาเพ่ือให้ข้อเท็จจริง	ความเหน็	ค�าแนะน�าทางวชิาการหรอืส่งเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๑๔ 	 ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�าหน้าท่ีเป็นส�านกังานเลขานกุาร

ของคณะกรรมการ	รวมทั้งให้มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

	 (๒)		รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตร

พันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ	เพื่อประกอบการพิจารณาในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

	 (๓)		จัดให้มกีารศึกษาวิจัยหรือสนบัสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 

ที่เป็นธรรม

	 (๔)		พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา	 และน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ด�าเนินการตามมาตรา	๑๐	(๗)

	 (๕)		เผยแพร่	 ให้ความรู้	 ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรในการท�าสัญญา	 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน	

เทคโนโลยีทางการเกษตรทีเ่กี่ยวข้องในระบบเกษตรพันธสัญญา	 และการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตร 

พันธสัญญา

	 (๖)		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 มาตรา ๑๕ 	 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และผลของคดีถึงที่สุดแล้ว	

หรือปรากฏข้อเท็จจรงิว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีพฤตกิรรมเอาเปรยีบคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	

ให้คณะกรรมการมอี�านาจประกาศโดยระบรุายละเอียดของการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรม	 รวมทัง้ระบุชือ่บุคคล 

ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบได้	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
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	 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยสุจริต	 คณะกรรมการ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	 และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด	 เว้นแต่จะพิสูจน์

ได้ว่าเป็นการกระท�าโดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการกระท�าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

หมวด ๒

ระบบเกษตรพันธสัญญา

  

ส่วนที่ ๑

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
  

 มาตรา ๑๖ 	 เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา 

ให ้ผ ู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรทีป่ระสงค ์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแจ ้ง 

การประกอบธุรกิจต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ

	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๗ 	 ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท�าทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้	 โดยต้องจัดท�าและเผยแพร่ในระบบข้อมูล

สารสนเทศรวมทั้งสือ่อืน่ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 และต้องปรับปรุงระบบทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน

อย่างต่อเนื่อง

 มาตรา ๑๘ 	 ในกรณีทีผู่้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจ 

ในระบบเกษตรพันธสัญญาจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา

	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๑๙ 	 การเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือการเลิกนิติบุคคล 

ทีป่ระกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา	 ไม่ว่าจะมีการแจ้งตามมาตรา	 ๑๘	 หรือไม่	 ไม่มีผลให้สัญญา 

ในระบบเกษตรพันธสัญญาสิ้นสุดลง
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ส่วนที่ ๒

การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
  

 มาตรา ๒๐ 	 ก่อนการด�าเนินการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา	 ผู ้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตรต้องจดัท�าเอกสารส�าหรบัการชี้ชวนและร่างสญัญาให้เกษตรกรผูเ้ข้าท�าสญัญาในระบบเกษตร 

พันธสัญญาทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารส�าหรับการชี้ชวนและ 

ต้องส่งส�าเนาเอกสารส�าหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บไว้	 เพื่อใช้

เป็นเอกสารในการตรวจสอบจ�านวนหนึ่งชุด

	 การจัดส่งและเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนด

	 เอกสารส�าหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความหรือค�ารับรองเกี่ยวกับข้อมูล 

ในการตัดสินใจลงทุนและเข้าท�าสัญญา	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ข้อมูลทางพาณิชย์	 หรือข้อมูลอืน่ใดอันเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่ประสงค์จะชี้ชวนต่อเกษตรกร

	 (๒)		ข้อมูลแผนการผลิต	 เงินลงทุน	 คุณภาพ	 ตลอดจนประมาณการของจ�านวนหรือปริมาณ 

ของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรทีจ่ะท�าการผลิตหรือบริการตามสัญญา	 ระยะทางทีเ่หมาะสม 

ในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร	ประมาณการระยะเวลาคนืทุน	ความคุม้ค่าในการผลติ	และภาระความเสี่ยง 

ที่อาจต้องแยกความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน

	 (๓)		ข้อมูลอันจ�าเป็นในกระบวนการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องตามสญัญา

และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	อาหาร	ยา	ปัจจัยการผลิต	สารเคมี	

เครื่องมือ	อุปกรณ์	หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญานั้น	ซึ่งต้อง

ไม่ต�่ากว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

	 (๔)		ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 ให้ถอืว่าเอกสารส�าหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา

	 สัญญาทีผู่้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�ากับเกษตรกร	 หากข้อความใดในสัญญาขัดหรือ 

แย้งกับข้อความในเอกสารส�าหรับการชี้ชวนให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่เกษตรกร

 มาตรา ๒๑ 	 สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจัดท�าเป็นหนังสือ	 ใช้ข้อความภาษาไทย 

ที่เข้าใจง่าย	หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีค�าอธิบายประกอบ	และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ชื่อคู่สัญญา	สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา	และวันที่ท�าสัญญา

	 (๒)		วัตถุประสงค์ของสัญญา	 โดยระบุลักษณะหรือประเภทของการผลิตผลิตผลหรือบริการ 

ทางการเกษตร	และคุณภาพของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร

	 (๓)		ระยะเวลาในการปฏบิติัตามสญัญา	ซึ่งต้องมคีวามสอดคล้องกบัระยะเวลาในการผลติผลติผล

หรือบริการทางการเกษตร	หรือประมาณการระยะเวลาคืนทุน
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	 (๔)		รายละเอียดของสถานทีผ่ลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร	 โดยระบุขนาดพื ้นที ่

และที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว

	 (๕)		หน้าที่ของคู่สัญญา

	 (๖)		ราคาและวิธีการค�านวณราคาวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร	 หากมีการก�าหนดราคา 

โดยอ้างอิงจากราคาตลาด	 ต้องก�าหนดให้ชัดเจนว่าราคาตลาดนั้นจะก�าหนดอย่างไรและใช้ราคาตลาด 

ณ	เวลาใด	ในกรณีท่ีเป็นสัญญาบรกิารทางการเกษตรต้องก�าหนดค่าตอบแทนและวธิกีารค�านวณค่าตอบแทน

ให้ชัดเจน

	 (๗)		วันและสถานทีใ่นการส่งมอบผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรและการช�าระเงิน	 โดยต้อง

ระบุให้ชัดเจนว่าให้ช�าระเงินก่อนการส่งมอบ	ในวันส่งมอบ	หรือภายในกี่วันนับแต่วันส่งมอบ

	 (๘)		เหตยุกเว้นการไม่ปฏบิตัติามสญัญาในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั	หรอืเกดิสถานการณ์ท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	และอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา

	 (๙)		กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องในขั้นตอนของการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร

ว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด

	 (๑๐)	 ผู้รับความเสีย่งภัยในผลิตผลทางการเกษตรและความเสี่ยงทางการค้าในกรณีทีผ่ลิตผล

ทางการเกษตรไม่สามารถจ�าหน่ายได้ตามราคาที่ก�าหนดไว้

	 (๑๑)	การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา

	 (๑๒)	สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา

	 (๑๓)	รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกรในวันท�าสัญญา

 มาตรา ๒๒ 	 ในกรณีสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาทีจ่ัดท�าขึ ้นไม่มีรายละเอียดตาม 

ที่ก�าหนดไว้	 ในมาตรา	 ๒๑	 ให้เกษตรกรมีสิทธิเลือกว่าจะให้เพิ่มความในสัญญาให้ครบถ้วนตามทีก่�าหนด 

ไว้ในมาตรา	๒๑	และให้สัญญานั้นมีผลใช้บังคับต่อไป	หรือจะบอกเลิกสัญญานั้น	ทั้งนี้	เกษตรกรต้องใช้สิทธิ

เลือกภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันทีท่�าสัญญาหรือก่อนส่งมอบผลิตผลทางการเกษตร	 แล้วแต่ระยะเวลาใด 

จะสั้นกว่า	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวให้สัญญาใช้บังคับต่อไป

	 ในการบอกเลกิสญัญาตามวรรคหน่ึงไม่ตดัสทิธเิกษตรกรในการเรยีกร้องค่าเสยีหายหรอืค่าทดแทน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการด�าเนินการตามสัญญาโดยสุจริต

 มาตรา ๒๓		 ในกรณีท่ีการท�าสัญญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาใดอาจมีผลกระทบอย่างส�าคญั

ต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือสิ่งแวดล้อม	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดให้สัญญานั้นต้องท�าตามแบบ 

ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 การก�าหนดแบบของสัญญาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยคณะกรรมการต้องก�าหนดสิทธิ	 หน้าที ่

และความรับผดิของคู ่สัญญาให้ชัดเจนเพือ่ป้องกันและเยยีวยาผลกระทบอนัอาจเกิดขึน้ต่อระบบ 

เศรษฐกิจสังคม	หรือสิ่งแวดล้อม

	 การก�าหนดแบบของสัญญาไม่มีผลกระทบกบัสญัญาที่คูส่ญัญาได้จดัท�าขึ้นก่อนวนัท่ีประกาศตาม

วรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ
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  มาตรา ๒๔ 	 ในกรณีทีผ่ ู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�าสัญญาไม่เป็นไปตามแบบ 

ทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนดตามมาตรา	 ๒๓	 ในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคัญ	 ให้ถือว่าสัญญาส่วนนั้นไม่มีผล 

ใช้บังคับและให้น�าความตามแบบที่คณะกรรมการก�าหนดมาใช้บังคับแทน	 ทั้งนี้	 ไม่ตัดสิทธิเกษตรกร 

ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการด�าเนินการ 

ตามสัญญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต

 มาตรา ๒๕ 	 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรแบ่งสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระท�าการอืน่ใด	 เพื่อให้การท�าสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบ

เกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้

	 กรณีที่มีการท�าสัญญาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา

 มาตรา ๒๖ 	 ให้ถือว่าข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดในสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาดังต่อไปนี้

ไม่มีผลใช้บังคับ

	 (๑)		ข้อตกลงท่ีบังคบัให้เกษตรกรต้องรบัมอบพนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัว์	อาหาร	ยาและปัจจยัการผลติ

สารเคมี	 เครื่องมือ	อุปกรณ์	หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด	ๆ	ที่ไม่มี

คุณภาพ	ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดหา	หรือไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา	หรือที่ไม่มีฉลาก	

หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า	ตามที่กฎหมายนั้น	ๆ	ก�าหนด

	 (๒)		ข้อตกลงทีย่กเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต่อเกษตรกร 

ในความช�ารุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	อาหาร	ยา	สารเคมี	เครื่องมือ	

อุปกรณ์	ปัจจยัการผลิต	หรอืส่ิงท่ีต้องน�ามาใช้ในการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรใด	ๆ 	แก่เกษตรกร

ที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา

	 (๓)		ข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีก�าหนดให้มกีารจ�าหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สนิ	หรอืสทิธใิด	ๆ 	ของเกษตรกร

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาหรือในกรณีที่ผิดสัญญา

	 (๔)		ข้อตกลงหรือเงื่อนไขทีใ่ห้เกษตรกรต้องรับผิดในสัญญาแม้เกิดเหตุสุดวิสัยหรือสาธารณภัย 

อันไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้

	 (๕)		ข้อตกลงที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในการบอกเลิกสัญญาโดยเกษตรกรไม่ได้

ผิดสัญญาในข้อสาระส�าคัญ

	 (๖)		ข้อตกลงทีเ่รยีกหรอืก�าหนดให้เกษตรกรต้องมภีาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระท่ีก�าหนดไว้ในเวลา

ที่ท�าสัญญา

	 (๗)		ข้อตกลงที่ก�าหนดให้ต้องน�าเงินชดเชยท่ีเกษตรกรได้รบัจากทางราชการหรอืค่าสนิไหมทดแทน

จากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร

		 (๘)		ข้อตกลงทีก่�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในการผลิต

ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร	 หรือค่าตอบแทนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรได้เพียง 

ฝ่ายเดียว

	 (๙)		ข้อตกลงที่มีลักษณะหรอืมีผลให้เกษตรกรต้องปฏบิตัหิรอืรบัภาระเกนิกว่าท่ีจะพงึคาดหมาย

ได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
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 มาตรา ๒๗ 	 การบอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาก่อนสิ ้นก�าหนดระยะเวลา 

ที่ก�าหนดไว้ในสญัญา	 โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรหรือเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	 เนื ่องจาก 

สภาพของพื้นทีท่ี ่ท�าการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 

หรือภาวะตลาดของผลิตผลทางการเกษตรดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป	 จะกระท�าไม่ได้	 เว้นแต่มีการตกลง

ก�าหนดเงินชดเชยการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

 มาตรา ๒๘ 	 ข้อสัญญาใดทีม่ิให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมด 

หรือบางส่วน	ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ

หมวด ๓

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  

 มาตรา ๒๙ 	 เมือ่มีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา	 ถ้าคู่สัญญา

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 ให้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทตามทีบ่ัญญัติไว้ในหมวดนี้ก ่อน	 จึงจะมีสิทธิน�าข้อพิพาทไปสู ่การพิจารณาของ 

อนุญาโต	ตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาลได้

	 ให้คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยืน่ค�าร้องต่อประธานกรรมการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท

	 การยื่นค�าร้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๐ 	 ให้ม ีคณะกรรมการไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาทกรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วย 

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป ็นประธานกรรมการ	 ผู ้แทนส�านักงานอัยการสูงสุดผู ้แทน	 

กระทรวงพาณิชย์	 ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม	 ผู ้อ�านวยการเขตกรุงเทพมหานครในท้องทีที่ ่มีข้อพิพาท 

และผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือการบริหารธุรกิจ	 ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์แต่งตั้งจ�านวนไม่เกินสามคน	เป็นกรรมการ

	 ให้ผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๓๑ 	 ให ้ม ีคณะกรรมการไกล ่ เกลี ่ยข ้อพิพาทประจ�าจังหวัด	 ประกอบด ้วย	 

ผู้ว ่าราชการจังหวัด	 เป ็นประธานกรรมการ	 อัยการจังหวัดซึ ่งได ้รับมอบหมาย	 พาณิชย์จังหวัด	 

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม	 นายอ�าเภอในท้องทีท่ี่มขี้อพิพาท	 และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ด้านการเกษตรหรือการบริหารธุรกิจซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ�านวนไม่เกินสามคน	เป็นกรรมการ

	 ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๓๒ 	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๘	 มาตรา	 ๙	 และมาตรา	 ๑๑	 มาใช้บังคับแก่วาระ 

การด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 และการประชุมของคณะกรรมการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	โดยอนุโลม
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 มาตรา ๓๓		 ในกรณทีีพ่ืน้ทีใ่นการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบ

เกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป	 ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ในจังหวัดที่พื้นทีใ่นการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรทีม่ีข้อพิพาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่เป็นผู้ด�าเนินการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพิพาท	 เว้นแต่คณะกรรมการจะก�าหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับอ�านาจในการพิจารณาของ 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีนี้เป็นประการอื่น

	 ในกรณีมีข้อพพิาทในการปฏบัิติตามสัญญาระหว่างผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรรายใดรายหนึ่ง

กับเกษตรกรหลายรายในประเด็นเดียวกันและคู่สัญญาร้องขอให้มีการรวมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๔ 	 ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จ

ภายในยีส่ิบวันนับแต่วันทีป่ระธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�าร้อง	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นไม่อาจ

พจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว	ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทมหีนงัสอืแจ้งให้คูส่ญัญา 

ทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ในการนีใ้ห้ขยายระยะเวลาในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ออกไปได้อีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว

 มาตรา ๓๕		 คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทอาจขอให้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือ 

ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้

 มาตรา ๓๖ 	 ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท	 นับแต่วันทีป่ระธานกรรมการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทได้รับค�าร้องตามมาตรา	 ๒๙	 จนถึงวันทีค่ณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�าหน่าย 

ข้อพิพาทหรือวันที่คู่สัญญาท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน	แล้วแต่กรณี	ห้ามมิให้คู่สัญญา

	 (๑)		ชะลอ	 ระงับ	 หรือยุติการปฏิบัติหน้าทีต่ามสัญญาจนเป็นเหตุให้อ ีกฝ่ายหนึ ่งได้รับ 

ความเสียหาย

	 (๒)		ในกรณีทีส่ ัญญาสิน้สุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท	 ห้ามมิให้คู ่สัญญา 

กระท�าการใด	ๆ	ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 (๓)		ท�าข้อตกลงเพิ ่มเติมหรือแก้ไขสัญญาเพื ่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่งเป็นผู ้รับความเสี ่ยงภัย 

รับภาระหรือมีหน้าที่เพิ่มเติม	โดยไม่มีค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

	 ในกรณีที่มีการท�าข้อตกลงหรือแก้ไขสัญญาตาม	(๓)	ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

	 มาตรา	๓๗		 ในกรณีทีคู่่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันได้	 ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

จัดให้มีการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา	และให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความมีผลผูกพันคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย	 ในกรณีทีคู่่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทนั้น

	 ค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทตามวรรคหนึง่ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะน�าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณา 

ของอนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาล	 และในกรณีทีม่ีเกษตรกรซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัต ิ

ตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ ่ม 

ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด�าเนินการประสานงาน 

เพื่อให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
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	 ในกรณีทีคู่ ่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู ่สัญญา 

อกีฝ่ายหนึง่ยื่นค�าร้องต่อพนกังานอยัการทีม่เีขตอ�านาจ	 และให้พนักงานอัยการยืน่ค�าร้องต่อศาล 

ท่ีมีเขตอ�านาจเพื่อให้ออกค�าบังคบัให้ตามสัญญาประนปีระนอมยอมความดงักล่าว	โดยให้น�ากฎหมายว่าด้วย

อนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 เม่ือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทได้รบัข้อพพิาทไว้พจิารณา	ให้อายุความในการฟ้องคดสีะดดุ

หยุดลง	นับแต่วนัท่ีประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทรบัค�าร้องจนถงึวนัท่ีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท

สั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่สัญญาท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน	แล้วแต่กรณี

	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดท�าสัญญาประนีประนอม

ยอมความ	ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

หมวด ๔

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๓๘ 	 ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๑๖	 มาตรา	 ๑๘	 

มาตรา	 ๒๐	 หรือมาตรา	 ๒๑	 วรรคสอง	 หรือฝ่าฝืนมาตรา	 ๒๕	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา	 ๓๙	 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๖	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

 มาตรา ๔๐		 ในกรณีท ีผ่ ู้กระท �าความผิดเป ็นนิติบุคคล	 ถ ้าการกระท�าความผิดของ

นิติบุคคลนัน้เกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ	 หรือผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 

ในการด�าเนินงานของนติิบคุคลนั้น	หรอืในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวมหีน้าท่ีต้องสั่งการหรอืกระท�าการและละเว้น 

ไม่ส่ังการหรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผดิ	ผูน้ั้นต้องรบัโทษตามท่ีบัญญตัไิว้ส�าหรบั

ความผิดนั้น	ๆ	ด้วย

 มาตรา ๔๑ 	 ในกรณ ีท ีก่ารผล ิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรในระบบเกษตร 

พันธสัญญาใด	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอันเนื่องมาจาก 

การใช้ปัจจัยการผลิต	 หรือกระบวนการผลิตภายใต้เงื ่อนไขทีผู่ ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรก�าหนด 

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น	เว้นแต่

จะพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย	หรือเป็นการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าของเกษตรกร

ในการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรก�าหนด

	 ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย	 ซึ ่งผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าทีต่ ้องรับผิด 

ตามวรรคหนึง่	 หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีท่างราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษ 

หรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 มาตรา ๔๒ 	 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ�านาจ

เปรียบเทียบได้
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	 คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง	 ให้ประกอบด้วย	 ผู ้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด 

เป็นประธานกรรมการ	ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาตเิป็นกรรมการ	และผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เป็นกรรมการและเลขานุการ	โดยให้มีท้ังในเขตกรงุเทพมหานครและในส่วนภมูภิาคได้ตามทีร่ฐัมนตรกี�าหนด

ตามความเหมาะสม

	 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามทีร่ัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนด		โดยให้ค�านึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท�าความผิด	การกระท�าความผิดซ�้า	และการป้องกัน

มิให้ผู้กระท�าความผิดกระท�าความผิดซ�้าอีก

	 เมือ่ผู้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนทีเ่ปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีม่ี 

การเปรียบเทียบแล้ว	ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๔๓ 	 เมือ่มีประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งตามมาตรา	 ๑๖	 แล้ว 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะทีเ่ป็นการประกอบธุรกิจในระบบเกษตร 

พันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วและประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป 

แจ้งการประกอบธุรกิจตามมาตรา	๑๖	ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๔๔ 	 ในวาระเริม่แรก	 ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท�าทะเบียน 

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตามมาตรา	 ๑๗	 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันทีร่ัฐมนตรี

ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา	๑๖

 มาตรา ๔๕		 ในวาระเริม่แรก	ให้กรรมการผูท้รงคณุวฒุติามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ใน 

วันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ปฏิบัติหน้าทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 ๖	 (๔)	 ทั้งนี้	 ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๔๖ 	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๒๖	 ให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาทีย่ ังมีผล 

ใช้บังคับอยู่	 มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง	 และในกรณีที่มีข้อพิพาทในการปฏิบัติ 

ตามสัญญาดังกล่าว	ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	๓	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	และบทก�าหนดโทษตามมาตรา	๓๙	

มาใช้บังคับ

 มาตรา ๔๗		 บรรดาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาทีเ่ป็นธรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ที่ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 และอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระเบียบ 

ส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาท่ีเป็นธรรม	พ.ศ.	๒๕๕๙	

ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
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 มาตรา ๔๘ 	 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการออกประกาศหรือระเบียบตาม 

พระราชบัญญัตนิี้ให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงร้อยย่ีสบิวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญตันิี้มผีลใช้บงัคบัหากไม่สามารถ

ด�าเนินการได้	ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

					ผู้รับสนองพระราชโองการ

			พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

										นายกรัฐมนตรี

หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีป่ัจจุบันมีการน�าระบบเกษตร 

พันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย	 ซึ ่งหากม ี

การส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาให้มีความเป็นธรรมตามหลกัสากลจะช่วยสร้างความไว้วางใจ 

ความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างยัง่ยืน	ส่งผล 

ให้เกษตรกรมีความมัน่คงทางด้านรายได้	 และได้รับการถ่ายทอดความรู้อันจ�าเป็นตลอดจนเทคโนโลย ี

การผลิตทีม่ีมาตรฐาน	 มีการควบคุมต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร	 มีการป้องกัน 

ความเสีย่งจากปัจจัยภายนอกและผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรสามารถประกอบธุรกิจโดยได้รับผลิตผล 

ทีม่ีคุณภาพมาตรฐานตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจ 

ของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 โดยทีก่ารท�าสัญญาในระบบ 

เกษตรพันธสัญญามีลักษณะผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างท�าของสัญญาจ้างแรงงาน	 และสัญญาซื้อขาย 

ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการ 

ทางการเกษตร	 ส่งผลให้ในกรณีทีคู่ ่สัญญาเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีอ�านาจต่อรองในการท�าสัญญา 

น้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร	มีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	สมควร 

ทีร่ัฐจะก�าหนดหลักเกณฑ์ในการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	

รวมทั้งก�าหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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	 ๑
		ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๗๐/ตอนที่	๖/หน้า	๑๒๐/๒๐	มกราคม	๒๔๙๖

พระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา

พ.ศ. ๒๔๙๖
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายจัดระเบียบกิจการแพปลา

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภาผู้แทนราษฎร	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว ่า	 “พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 

พ.ศ.	๒๔๙๖”

 มาตรา ๒
๑
  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “กิจการแพปลา”	หมายความว่า	การกระท�าอันเป็นปกติธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 (ก)		การให้กู้ยืมเงิน	 หรือให้เช่า	 ให้เช่าซื้อ	 ให้ยืมเรือ	 เครื่องมือท�าการประมง	 หรือสิ่งอุปกรณ ์

การประมง	เพื่อให้ผู้กู้ยืม	หรือผู้เช่า	ผู้เช่าซื้อ	ผู้ยืม	ประกอบกิจการประมงหรือท�าการค้าสินค้าสัตว์น�้า	โดยมี

ข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า	ผู้กู้ยืม	หรือผู้เช่า	ผู้เช่าซื้อ	ผู้ยืม	จะต้องน�าสินค้าสัตว์น�้ามาให้ผู้ให้กู้ยืม	

หรือผู้ให้เช่า	ผู้ให้เช่าซื้อ	ผู้ให้ยืม	เป็นตัวแทนท�าการขายสินค้าสัตว์น�้านั้น

	 (ข)		การรับเป็นตัวแทนท�าการขายสินค้าสัตว์น�้าของบุคคลอื่น

	 (ค)	 การขายสินค้าสัตว์น�้าโดยวิธีขายทอดตลาด

	 (ง)		 กจิการค้าสนิค้าสตัว์น�้า	โดยวธิอ่ืีนใดตามท่ีจะได้มพีระราชกฤษฎกีาระบวุ่าเป็นกจิการแพปลา

	 “สินค้าสัตว์น�า้”	 หมายความว่า	 สัตว์น�้าตามความหมายแห่งกฎหมายว่าด้วยการประมง	 ไม่ว่า 

ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่	และรวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้าทุกชนิด	ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า

	 “สะพานปลา”	หมายความว่า	สถานท่ีหรอืบรเิวณซึ่งได้มีประกาศให้เป็นท่ีประกอบกจิการแพปลา

ตามพระราชบัญญัตินี้
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	 “ค่าบริการ”	 หมายความว่า	 เงินค่าจัดสถานทีแ่ละอ�านวยความสะดวกในการซือ้ขายสินค้า 

สัตว์น�้าที่สะพานปลา

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการองค์การสะพานปลา

	 “ผู้อ�านวยการ”	หมายความว่า	ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา

	 “พนักงาน”	หมายความว่า	พนักงานองค์การสะพานปลา

	 “พนักงานเจ้าหน้าที”่	 หมายความว่า	 ผู ้ซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั ้งให้มีอ�านาจหน้าทีป่ฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมการประมง

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔ 	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละออกกฎกระทรวง	 ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้	และก�าหนดกิจการอื่น	ๆ	เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

องค์การสะพานปลา
  

 มาตรา ๕  	 ให้จัดตั้งองค์การขึ้นองค์การหนึ่งเรียกว่า	“องค์การสะพานปลา”	มีวัตถุประสงค์	

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	จัดด�าเนินการและน�ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา	ตลาดสินค้าสัตว์น�้า	และอุตสาหกรรม

การประมง

	 (๒)	จัดด�าเนินการหรือควบคุม	และอ�านวยบริการซึ่งกิจการแพปลา	การขนส่ง	และกิจการอื่น	ๆ	

อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา

	 (๓)	จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการ	หรืออาชีพของชาวประมง	และบูรณะหมู่บ้านการประมง

	 (๔)	จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง

	 เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว	ให้องค์การสะพานปลามีอ�านาจรวมถึง

	 (๑)	สร้าง	ซื้อ	จัดหา	จ�าหน่าย	เช่า	ให้เช่า	ถือกรรมสิทธิ์	หรือครอบครองซึ่งทรัพย์สินต่าง	ๆ

	 (๒)	กู้ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ	ให้กู้ยืมเงินหรือให้ยืมสิ่งของ

 มาตรา ๖  	 ให้องค์การสะพานปลาเป็นนิติบุคคล

 มาตรา ๗  	 ให้องค์การสะพานปลาตั้งส�านักงานใหญ่ในจังหวัดพระนคร

 มาตรา ๘  	 องค์การสะพานปลาเห็นสมควรจัดตั้งสะพานปลาขึ้นส�าหรับท้องทีใ่ด	 เมื่อได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว	ก็ให้ประกาศตั้งขึ้นได้

	 การประกาศ	ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ให้สะพานปลาอยู่ในความดูแลและด�าเนินการขององค์การสะพานปลา
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 มาตรา ๙  	 ให้โอนกิจการ	 ทรัพย์สิน	 และหนี้สิน	 รวมทัง้บรรดาข้อสัญญาและภาระผูกพัน 

ทั้งสิ้น	อันเกดิขึ้นจากการด�าเนินการจัดตั้งแพปลาของกรมการประมงโดยงบประมาณแผ่นดนิ	ให้แก่องค์การ

สะพานปลา

 มาตรา ๑๐  	 ให้จ ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายวิสามัญลงทุนประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๔๙๖	ของกรมการประมงที่เกี่ยวกับการด�าเนินการจัดตั้งแพปลา	ให้แก่องค์การสะพานปลา

 มาตรา ๑๑  	 ให ้มคีณะกรรมการองค ์การสะพานปลาขึน้คณะหนึ ง่ 	 ประกอบด ้วย 

ประธานกรรมการหนึ่งคน	และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน	แต่ไม่เกินหกคน

	 ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการองค์การสะพานปลา

 มาตรา ๑๒ 		 ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

 มาตรา ๑๓ 		 ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้	ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการ	หรือกรรมการ	คือ

	 (๑)		เป็นพนักงาน	หรือ

	 (๒)		มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การสะพานปลาหรือในกิจการทีก่ระท�าให้แก่องค์การ 

สะพานปลา	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม

 มาตรา ๑๔ 		 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคมุดแูลโดยท่ัวไปซึ่งกจิการ

ขององค์การสะพานปลา	อ�านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

	 (๑)		วางข้อบังคับเกี่ยวกับการต่าง	ๆ	ตามความในมาตรา	๕

	 (๒)		วางข้อบังคับการประชุมและการด�าเนินกิจการของคณะกรรมการ

	 (๓)		วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ	การแต่งตั้ง	และการถอดถอนพนักงาน

	 (๔)	 วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา	 และข้อบังคับว่าด้วย 

ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน

	 (๕)	 ก�าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน

 มาตรา ๑๕  	 ให้ประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในต�าแหน่งมีก�าหนดสองปี	 แต่อาจรับ 

แต่งตั้งใหม่ได้

 มาตรา ๑๖			 ประธานกรรมการ	และกรรมการ	ย่อมพ้นจากต�าแหน่งก่อนถึงวาระ	เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		คณะรัฐมนตรีให้ออก

	 (๔)		เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๓

	 ในกรณีทีม่ีการพ้นจากต�าแหน่งก่อนถึงวาระ	 ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ	 หรือกรรมการ 

เข้าแทนได้	แล้วแต่กรณี	ผู้ที่ได้รบัแต่งต้ังเข้าแทนน้ีย่อมอยู่ในต�าแหน่งได้เพยีงเท่าก�าหนดเวลาของผูซ้ึ่งตนแทน

 มาตรา ๑๗  	 การประชุมของคณะกรรมการ	 ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ�านวน

กรรมการทั้งหมด	จึงเป็นองค์ประชุมได้

	 เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม	ให้กรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานชั่วคราว
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 มาตรา ๑๘ 		 การลงมติวนิิจฉัยข้อปรกึษาในคณะกรรมการ	ให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นประมาณ	

ถ้ามีเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๙  	 ให้องค์การสะพานปลามีอ�านาจเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการ 

แพปลาได้ไม่เกินร้อยละสามของราคาสินค้าสัตว์น� ้าทีซื่ ้อขายกันทีส่ะพานปลาหรือราคาท่ีพนักงาน 

ประเมินราคาตลาดในวันนั้น

 มาตรา ๒๐ 		 ให้แบ่งเงินค่าบริการทีอ่งค์การสะพานปลาเรียกเก็บตามความในมาตรา	 ๑๙ 

ไว้ร้อยละยีส่ิบห้าของค่าบริการทีเ่ก็บได้ทัง้หมด	 เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงตามความในมาตรา	๕	

(๓)	และ	(๔)

	 การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการทีแ่บ่งไว้ในวรรคก่อน	 ให้เป็นไปตามระเบียบและ 

วิธีการที่คณะกรรมการก�าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๑ 		 ให้องค์การสะพานปลาจัดท�างบประมาณประจ�าปี	 แยกเป็นงบลงทุนและ 

งบท�าการ	 ส�าหรับงบลงทุนให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ	 ส่วนงบท�าการ 

ให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

	 ให้องค์การสะพานปลาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของคณะกรรมการ	ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๒  	 รายได้ทีอ่งค์การสะพานปลาได้รับในปีหนึ่ง	 ๆ	 เมื ่อได้หักค่าใช้จ่ายส�าหรับ 

ด�าเนินงาน	 ค่าภาระต่าง	 ๆ	 ทีเ่หมาะสม	 เช่น	 ค่าบ�ารุงรักษา	 ค่าเสือ่มราคา	 และเงินสมทบกองทนุส�าหรับ 

จ่ายสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในองค์การสะพานปลา	 เงินส�ารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด	 เงินส�ารองขยายงาน

และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	เหลือเท่าใด	ให้น�าส่งเป็นรายได้ของรัฐ

	 แต่ถ้ารายได้มีจ�านวนไม่พอส�าหรับรายจ่ายดังกล่าว	 นอกจากเงินส�ารองทีไ่ด้ระบุไว้ในวรรคก่อน	

และองค์การสะพานปลาไม่สามารถหาเงินจากทางอืน่	 รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่องค์การสะพานปลาเท่าจ�านวน 

ที่จ�าเป็น

 มาตรา ๒๓  	 ทุกปี	 ให้คณะกรรมการตั ้งผู ้สอบบัญชีคนหนึ ่งหรือหลายคนเพื ่อสอบและ 

รับรองบัญชีเป็นปี	 ๆ	 ไป	 แล้วน�าเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรายงานกิจการ 

ประจ�าปี	ซึ่งให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้ว	และให้มีค�าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ	โครงการ 

และแผนงานที่จะจัดท�าในภายหน้า

	 ห้ามมิให้ตั้งประธานกรรมการ	กรรมการ	หรือพนักงานเป็นผู้สอบบัญชี

	 เมื่อรัฐมนตรีร้องขอ	ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชีขององค์การสะพานปลา

 มาตรา ๒๔ 		 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนองค์การสะพานปลาในส่วนท่ีเกี่ยวกบับคุคลภายนอก	

แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้อ�านวยการ	หรือพนักงานอื่นใดขององค์การสะพานปลาเป็นผู้แทนก็ได้

 มาตรา ๒๕  	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ�านวยการด้วยความเห็นชอบ

จากรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๖  	 ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้บริหารกิจการขององค์การสะพานปลา	 ตามนโยบาย 

และระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนดหรือมอบหมาย
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 มาตรา ๒๗  	 ประธานกรรมการ	และกรรมการย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทนตามท่ีคณะรฐัมนตรี

ก�าหนด

 มาตรา ๒๘  	 ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้อ�านวยการ	 และพนักงาน	 อาจได้รับเงินรางวัล 

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๒

กิจการแพปลา
  

 มาตรา ๒๙  	 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกจิการแพปลา	เว้นแต่ได้รบัใบอนญุาตและเสยีค่าธรรมเนยีม

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๐ 		 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น�า้ทีส่ะพานปลา	 เว้นแต่

จะได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๑  	 ให้อธิบดี	 โดยอนมุัติรัฐมนตรี	 มีอ�านาจออกข้อก�าหนดดังต่อไปนี้	 โดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

	 (๑)		ให้ผูป้ระกอบกจิการแพปลาประกอบกิจการท่ีสะพานปลา	และปฏบัิตติามระเบียบและเงือ่นไข

ที่ก�าหนด

	 (๒)		อัตราอย่างสูงส�าหรับค่านายหน้า	ค่าขนส่ง	และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่ผู้ประกอบกิจการแพปลา

จะพึงเรียกจากเจ้าของสินค้าสัตว์น�้าและผู้ซื้อสินค้าสัตว์น�้า

	 (๓)		วิธีการขายทอดตลาด	และการก�าหนดหน่วยของน�้าหนักหรือปริมาณสินค้าสัตว์น�้า

	 (๔)		การจอดเรือ	การขนส่ง	และการจราจรที่สะพานปลา

	 (๕)		ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาท�าบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยตามแบบซึ่งก�าหนดไว้

 มาตรา ๓๒ 		 ให้อธิบดี	 โดยอนุมัติรัฐมนตรี	 มีอ�านาจก�าหนดแบบพิมพ์ให้ผู้ประกอบกิจการ 

แพปลากรอกรายการ	ข้อความ	จ�านวน	ปริมาณ	ชนิด	ราคาสินค้า	และอื่น	ๆ	ได้

	 ผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องกรอกค�าตอบลงในแบบพิมพ์นั้นตามความเป็นจริงพร้อมทัง้ลงชื่อ

ก�ากับ	และจัดการยื่นตามก�าหนดเวลาและวิธีการ	ณ	สถานที่ดังที่ก�าหนดไว้ในแบบพิมพ์นั้น

	 เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ทีก่รอกยืน่ดังกล่าว	 เมื่ออธิบดีเห็นสมควร 

มอี�านาจส่ังเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปท�าการตรวจสอบสมุดบญัชหีรอืเอกสารต่าง	ๆ 	ในทีท่�าการ

ของผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ในระหว่างเวลาราชการ	 ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาอ�านวยความสะดวก 

แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการน้ี	แต่ในการตรวจสอบน้ีต้องไม่เป็นการขดัขวางต่อกจิการงานของผูป้ระกอบกจิการ

แพปลา

 มาตรา ๓๓  	 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่ยอมขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น�้า	 รัฐมนตรี	

หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี	 มีอ�านาจสั ่งให้องค์การสะพานปลาด�าเนินการขายทอดตลาด 

สินค้าสัตว์น�้าที่สะพานปลาเสียเองก็ได้

 มาตรา ๓๔ 		 รฐัมนตรมีีอ�านาจท่ีจะสั่งยกเว้น	หรอืลดค่าธรรมเนยีม	หรอืค่าบรกิารตามพระราช

บัญญัตินี้	ให้แก่สหกรณ์การประมงได้ตามที่เห็นสมควร
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 มาตรา ๓๕  	 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาทีส่ะพานปลารับซื้อสินค้าสัตว์น� ้าเสียเอง 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น�้านั้น	 ในกรณีเช่นนี้	 ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้า 

จากเจ้าของสินค้าสัตว์น�้านั้น

 มาตรา ๓๖  	 ในกรณีทีผู่้ประกอบกิจการแพปลา	 หรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น�า้กระท�า 

การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้	หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้	หรือไม่ช�าระค่าบริการ

ตามทีอ่งค์การสะพานปลาเรียกเก็บ	 หรือไม่ยอมขายทอดตลาด	 ให้อธิบดีมีอ�านาจสั่งให้หยุดกระท�ากิจการ 

โดยมีก�าหนดเวลา	หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

	 ในการทีอ่ธิบดีจะสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน	 ให้ส่งค�าตักเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบกิจการ 

แพปลาหรือผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น�้าปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควรที่ก�าหนดให้เสียก่อน

 มาตรา ๓๗  	 ในกรณีทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ก็ดี	 หรือในกรณีทีอ่ธิบดี 

สัง่ให้หยุดกระท�ากิจการแพปลา	 หรือหยุดขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น� ้า	 หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ดี 

ผู้ขออนุญาตหรือผู ้ถูกสั่งเช่นว่านั ้น	 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้	 โดยยื ่นค�าอุทธรณ์ต่ออธิบดีภายใน 

สิบห้าวัน	 นับแต่วันทีท่ราบค�าสั่ง	 ให้อธิบดีส่งค�าอุทธรณ์นั้นไปยังรัฐมนตรีภายในเจ็ดวัน	 นับแต่วันได้รับ 

ค�าอุทธรณ์

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด	

หมวด ๓

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๓๘  	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๒๙	 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ต�า่กว่าห้าพันบาท 

แต่ไม่เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท	หรือจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือทั้งปรับทั้งจ�า

 มาตรา ๓๙  	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๓๐	 มาตรา	 ๓๕	 หรือฝ่าฝืนข้อก�าหนดของอธิบดีออกตาม 

ความในมาตรา	 ๓๑	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 และ	 (๕)	 หรือขัดขวางการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น�้าโดยองค์การ 

สะพานปลา	 ตามความในมาตรา	 ๓๓	 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท	 หรือจ�าคุกไม่เกิน 

สามเดือน	หรือทั้งปรับทั้งจ�า

 มาตรา ๔๐ 		 ผ ู้ ใดไม ่กรอกแบบพิมพ ์ย ืน่ 	 หรือแกล ้งกรอกแบบพิมพ ์ท ีอ่ธิบดีก�าหนด 

ไม่ครบถ้วน	หรอืไม่ปฏบิติัตามข้อก�าหนดของอธบิดีว่าด้วยการกรอกแบบพมิพ์นัน้	หรอืกรอกแบบพมิพ์เช่นว่านั้น 

โดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ	 หรือไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่�าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารตามค�าสั่ง 

ของอธิบดี	 หรือไม่อ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านั้นตามความในมาตรา	 ๓๒	 มีความผิด 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 มาตรา ๔๑			 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดของอธิบดีออกตามความในมาตรา	 ๓๑	 (๔)	 มคีวามผิด 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
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หมวด ๔

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๔๒ 		 ผู้ประกอบกิจการแพปลาและผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น�้าทีก่ระท�าการอยู่แล้ว

ก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้	 ให้ยืน่ค�าขอรับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน	

นับตั้งแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

							จอมพล	ป.		พิบูลสงคราม

												นายกรัฐมนตรี	
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

เลขที่       รายการ   ค่าธรรมเนียม

๑	 ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
	 สัตว์น�้าสด	(สัตว์น�้า	น�้าเค็มและน�้าจืด)	 ปีละ		 ๕,๐๐๐	บาท

๒	 ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
	 สัตว์น�้าดองเค็ม	หรือแห้ง	หรือผลิตภัณฑ์จาก
	 สัตว์น�้า	(สัตว์น�้า	น�้าเค็ม	และน�้าจืด)	 ปีละ	 ๓,๐๐๐	บาท

๓	 ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
	 สัตว์น�้าสด	(เฉพาะสัตว์น�้า	น�้าจืด)	 ปีละ		 ๕๐๐	บาท

๔	 ใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้า
	 สัตว์น�้าดองเค็ม	หรือแห้ง	หรือผลิตภัณฑ์จาก
	 สัตว์น�้า	(เฉพาะสัตว์น�้า	น�้าจืด)					 										ปีละ		 ๓๐๐	บาท

๕	 ใบอนุญาตส�าหรับผู้ขายทอดตลาดสินค้า
	 สัตว์น�้า	 	 ปีละ		 ๒๐๐	บาท

๖	 ใบแทนใบอนุญาต	 ฉบับละ	 ๒๐	บาท
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พระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๘
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการยางแห่งประเทศไทย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า	“พระราชบัญญตักิารยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิก

	 (๑)		พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	พ.ศ.	๒๕๐๓

	 (๒)		พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๐๕

	 (๓)		พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๑๘

	 (๔)		พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๐

	 (๕)		พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง	พ.ศ.	๒๕๐๔

	 (๖)		พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๐๘

	 (๗)		ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๑๔	ลงวันที่	๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๕

	 (๘)		พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๓๕

 มาตรา ๔ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “ต้นยาง”	 หมายความว่า	 ต้นยางพารา	 (Hevea	 brasiliensis)	 และให้หมายความรวมถึง 

ต้นยางชนิดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 “ยาง”	 หมายความว่า	 น�้ายางสด	 ยางก้อน	 เศษยาง	 น�้ายางข้น	 ยางแผ่น	 ยางแท่ง	 ยางเครพ 

หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ ้นหรือได้มาจากส่วนใด	 ๆ	 ของต้นยาง	 แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาง 

และวัตถุประดิษฐ์ส�าเร็จรูปจากยาง

	 ๑
		ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๒/ตอนที่	๖๓	ก/หน้า	๑/๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘
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	 “ไม้ยาง”	หมายความว่า	ต้นยาง	หรือไม้ยางท่อนจากต้นยาง

	 “ยางพารา”	หมายความว่า	ยางและไม้ยาง

	 “ยางพันธุดี์”	หมายความว่า	ต้นยางพนัธุท่ี์ให้ผลด	ีและให้หมายความรวมถึงต้นยางพนัธุท่ี์เหมาะสม

ที่ใช้ปลูกเป็นสวนยางตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 “สวนยาง”	 หมายความว่า	 ทีดิ่นปลูกต้นยางเนื้อทีไ่ม่น้อยกว่าสองไร่	 แต่ละไร่มีต้นยางปลูก 

ไม่น้อยกว่าสิบต้น	และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละยี่สิบห้าต้น

	 “เกษตรกรชาวสวนยาง”	 หมายความว่า	 เจ้าของ	 ผู ้เช่าหรือผู ้ท�าสวนยางและคนกรีดยาง 

ซึ ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั ้น	 และได้ขึ ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 “สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง”	หมายความว่า	สมาคม	สหกรณ์	หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	แต่ไม่รวมถึงบริษัทจ�ากัด	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ทีม่ีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน	 และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 

การยางแห่งประเทศไทย	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 “ผู้ประกอบกิจการยาง”	หมายความว่า	ผู้ท�าธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพารา

	 “การปลูกแทน”	 หมายความว่า	 การปลูกยางพันธุ์ดี	 หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นทีม่ีความส�าคัญ 

ทางเศรษฐกิจตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด	แทนต้นยางเก่าทั้งหมดหรือบางส่วน

	 “การปลูกใหม่”	หมายความว่า	การปลูกยางพันธุ์ดีในที่ดินที่ไม่เคยปลูกต้นยางมาก่อน

	 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนพัฒนายางพารา

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

	 “ผู้ว่าการ”	หมายความว่า	ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

	 “พนักงาน”	หมายความว่า	พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย

	 “ลูกจ้าง”	หมายความว่า	ลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ 	 	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑

การจัดตั้ง ทุน รายได้ และเงินส�ารอง
  

 มาตรา ๖  	 ให้จัดตั้งการยางขึ้นเรียกว่า	“การยางแห่งประเทศไทย”	เรียกโดยย่อว่า	“กยท.”	

และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	“Rubber	Authority	of	Thailand”	เรียกโดยย่อว่า	“RAOT”	และให้มี

ตราเครื่องหมายของ	“กยท.”

	 รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๗  	 ให้	 กยท.	 เป็นนติิบคุคล	 มีส�านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด 

ใกล้เคียงและจะตั้งส�านกังานสาขาหรือตัวแทนขึน้	 ณ	 ทีอ่ืน่ใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

แต่การตั้งส�านักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๘  	 ให้	กยท.	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบ

วงจรบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

	 (๒)		ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และจัดให้มีการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 พัฒนา	 และเผยแพร่ข้อมูล 

และสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา

	 (๓)		ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง	 สถาบันเกษตรกร 

ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง	 ด้านวิชาการ	 การเงิน	 การผลิต	 การแปรรูป	 การอุตสาหกรรม 

การตลาด	การประกอบธรุกจิ	และการด�าเนนิการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	เพื่อยกระดบัรายได้และคณุภาพชวีติให้ดขีึ้น

	 (๔)		ด�าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ

	 (๕)		ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

 มาตรา ๙  				ให้	กยท.	มอี�านาจกระท�ากจิการต่าง	ๆ	ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์ตามมาตรา	๘		

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ส่งเสรมิและสนบัสนนุการปรบัปรงุคณุภาพของผลผลติและระบบตลาดเพื่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง

	 (๒)		ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา

	 (๓)		ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร 

ชาวสวนยาง	เพื่อลงทุนด�าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราตามที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๔)	 ส่งเสรมิ	สนับสนุน	และให้ความร่วมมือกับประเทศผูผ้ลติยางพาราและองค์การระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับยางพารา

	 (๕)		ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา

	 (๖)		ด�าเนนิการอ่ืนใดท่ีจ�าเป็นหรอืต่อเนื่องเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ของ	กยท.	ตามท่ีคณะกรรมการ	

ก�าหนด
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 มาตรา ๑๐  	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา	๘	และอ�านาจกระท�ากิจการตามมาตรา	๙	

ให้	กยท.	มีอ�านาจหน้าที่กระท�ากิจการดังต่อไปนี้ด้วย

	 (๑)		ถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครอง	หรือมีทรัพยสิทธิต่าง	ๆ

	 (๒)		ก่อตั้งสิทธิหรือกระท�านิติกรรมใด	ๆ	ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

	 (๓)		ท�าความตกลงและร่วมมือกบัองค์การหรอืหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศในกจิการ

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ	กยท.

	 (๔)		เข้าร่วมกิจการหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ	กยท.

	 (๕)		กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ	กยท.

	 (๖)	 	จัดตั้งบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา

	 (๗)		เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าตอบแทน	หรือค่าบริการในการด�าเนินการ

	 (๘)		กระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ	กยท.

	 การเข้าร่วมกิจการหรือการเข้าร่วมทุนตาม	 (๔)	 และการกู้ยืมหรือการให้กู ้ยืมเงินตาม	 (๕)	 

ที่มีวงเงินไม่เกินห้าสิบล้านบาท	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๑๑  	 ทุนของ	กยท.	ประกอบด้วย

	 (๑)		เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาเป็นทุนประเดิมตามมาตรา	๖๗	มาตรา	๖๘	และมาตรา	๗๐	

เฉพาะที่ไม่ได้โอนเป็นของกองทุนตามมาตรา	๔๔

	 (๒)		เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้หรือเป็นของ	กยท.

 มาตรา ๑๒  	 กยท.	อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ทุนตามมาตรา	๑๑

	 (๒)		เงินอุดหนุนทัว่ไปทีรั่ฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราว	 ๆ	 เพื่อด�าเนินกิจการ 

หรือขยายกิจการตามความเหมาะสม

	 (๓)		เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอืน่	 รวมทัง้จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ

	 (๔)		ค่าธรรมเนยีม	ค่าบ�ารงุ	ค่าตอบแทน	ค่าบรกิาร	หรอืรายได้จากการด�าเนนิการหรอืการลงทนุ

	 (๕)		ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ	กยท.

 มาตรา ๑๓  	 รายได้ที	่ กยท.	 ได้รับจากการด�าเนินงานให้ตกเป็นของ	 กยท.	 ส�าหรับเป็น 

ค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนินกิจการ	 ค่าบ�ารุงรักษา	 ค่าเสื่อมราคา	 เงินส�ารองตามมาตรา	 ๑๔	 โบนัส 

หรือเงินรางวัลตามมาตรา	 ๓๔	 กองทุนส�ารองเลี ้ยงชีพ	 กองทุนบ�าเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์ 

และการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน	 ลูกจ้าง	 และครอบครัวตามมาตรา	 ๕๔	 และเงินลงทุน 

ตามงบลงทุนท่ีได้รบัความเหน็ชอบตามมาตรา	๕๕	ตลอดจนค่าภาระต่าง	ๆ 	ท่ีเหมาะสม	ตามท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนด

	 รายได้ทีไ่ด้รับในปีหนึ่ง	 ๆ	 เมือ่ได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้วเหลือเท่าใด 

ให้	กยท.	น�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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	 ในกรณีที่รายได้มีจ�านวนไม่เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งนอกจาก

เงินส�ารองตามมาตรา	 ๑๔	 และเงินโบนัสหรือเงินรางวัลตามมาตรา	 ๓๔	 และ	 กยท.	 ไม่สามารถหาเงินจาก 

ทางอื่นได้	รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่	กยท.	เท่าจ�านวนที่ขาด

 มาตรา ๑๔  	 เงนิส�ารองของ	กยท.	ให้ประกอบด้วยเงนิส�ารองธรรมดาท่ีตัง้ไว้เผือ่ขาดเงนิส�ารอง

เพื่อการไถ่ถอนหนี้	และเงนิส�ารองอ่ืน	ๆ 	ตามความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะ		ทัง้นี	้ตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร

	 เงินส�ารองธรรมดาจะน�าออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการ

 มาตรา ๑๕  	 ทรัพย์สินของ	กยท.	และกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 มาตรา ๑๖			 ให้อสังหาริมทรัพย์ที	่ กยท.	 ได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ	 กยท. 

เป็นกรรมสิทธิ์ของ	กยท.

	 ให้	กยท.	มอี�านาจในการปกครอง	ดแูล	บ�ารงุรกัษา	ใช้	จ�าหน่าย	และจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิ

ของ	กยท.

หมวด ๒

คณะกรรมการและผู้ว่าการ
  

 มาตรา ๑๗  	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	เรยีกว่า	“คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย”	

ประกอบด้วย

	 (๑)		ประธานกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตั้งจากผูซ้ึ่งมีความรู	้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สงู

ทางด้านการเกษตร	วิทยาศาสตร์	อุตสาหกรรม	หรือการบริหาร

	 (๒)		กรรมการโดยต�าแหน่ง	ได้แก่	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	 และผู้แทนส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 (๓)		กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวนเจ็ดคน	 ซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจากผู ้แทนเกษตรกร 

ชาวสวนยาง	จ�านวนสามคน	ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	จ�านวนสองคน	ผูแ้ทนผูป้ระกอบกจิการยาง

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า	 จ�านวนหนึง่คน	 และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง	จ�านวนหนึ่งคน

	 ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ	 และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจ�านวนไม่เกินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

 มาตรา ๑๘ 		 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 นอกจากต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

แล้วยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
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	 (๑)		เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 กรรมการหรือ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งซึ่งรบัผิดชอบการบรหิารพรรคการเมือง	ท่ีปรกึษาพรรคการเมอืง	หรอืเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมอืง

	 (๒)		เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ	กยท.

	 (๓)		เป็นผู้มสี่วนได้เสียในกิจการที่กระท�ากับ	 กยท.	 หรือทีจ่ะกระท�ากับ	 กยท.	 หรือในกิจการ 

ทีม่ีสภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของ	 กยท.	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อม	 เว้นแต่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรชาวสวนยาง	 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	 และ 

ผู้ประกอบกิจการยาง	 และประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น 

ประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่	กยท.	เป็นผู้ถือหุ้นหรือจัดตั้งขึ้น

 มาตรา ๑๙ 		 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ

สามปี

	 เมือ่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน 

แต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน	 ให้ด�าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัเริ่มด�าเนินการ	หากครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง	แต่ยังมิได้มีการ

แต่งตั้งประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคณุวฒุขิึ้นใหม่	ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

	 ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๒๐ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		คณะรัฐมนตรีให้ออก

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๑๘

 มาตรา ๒๑  	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่งก่อนวาระ

ให้คณะรฐัมนตรแีต่งต้ังผูด้�ารงต�าแหน่งแทน	เว้นแต่วาระเหลอือยู่ไม่ถึงเก้าสบิวนั	จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการ

หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้	 และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งทีว่่างนั้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระ 

ที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้รงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดทีม่ีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามวรรคหน่ึง	และในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	ให้กรรมการท่ีเหลอืเลอืกกรรมการ

คนหนึ่งท�าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
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 มาตรา ๒๒  	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าทีว่างนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกิจการ

ของ	กยท.	และอ�านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

	 (๑)		ก�าหนดนโยบายการบริหารงาน	 การจัดหาทุน	 และให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงาน 

เกี่ยวกับนโยบายยางพารา

	 (๒)		พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน	แผนการเงิน	และงบประมาณประจ�าปีของ	กยท.

	 (๓)		ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์

	 (๔)		ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการด�าเนินงานและการบริหารงาน

	 (๕)		ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกีย่วกบัการด�าเนนิกิจการของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ

	 (๖)		ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

	 (๗)		ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การประเมินผลงาน	การถอดถอน

วินัยและการลงโทษทางวินัย	 การออกจากต�าแหน่ง	 การร้องทุกข์และการอุทธรณ์	 การลงโทษของพนักงาน

และลูกจ้าง	ตลอดจนการก�าหนดเงินเดือนและเงินอื่น

	 (๘)	 ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์	 หรือการสงเคราะห์อืน่เพื่อสวัสดิการของพนักงาน 

ลูกจ้าง	และครอบครัว	โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

	 (๙)	ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน

และลูกจ้าง

	 (๑๐)	ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการและพนักงาน

 มาตรา ๒๓  	 ให้น�าบทบญัญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมอี�านาจด�าเนนิการพจิารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๔  	 เพื ่อประโยชน์แห่งกิจการของ	 กยท.	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั ้ง 

คณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ	กยท.	ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

 มาตรา ๒๕			 ให้ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 และอนุกรรมการได้รับเบีย้ประชุมและ 

ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๒๖  	 ให้คณะกรรมการเป็นผู ้แต ่งตั ง้และก�าหนดอัตราเงินเดือนของผู ้ว ่าการ 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๗ 		 ผู้ว ่าการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว	 ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา	๑๘	(๓)

 มาตรา ๒๘  	 ผู้ว่าการมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี	 และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 มาตรา ๒๙			 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๒๘	ผูว่้าการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
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	 (๔)		คณะกรรมการมีมติให้เลิกสัญญาจ้าง

	 (๕)		กระท�าการผิดเงื่อนไขในสัญญาจ้าง	ซึ่งสัญญาจ้างระบุไว้ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุด

	 (๖)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๒๗

	 มติของคณะกรรมการให้เลิกสัญญาจ้างตาม	 (๔)	 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสามของจ�านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่	โดยไม่นับรวมผู้ว่าการ

 มาตรา ๓๐			 ผู้ว่าการมีหน้าทีบ่ริหารกิจการของ	 กยท.	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ 

ข้อบังคับ	และนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด	และมีอ�านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง	

	 ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ	กยท.

 มาตรา ๓๑			 ผู้ว่าการมีอ�านาจ

	 (๑)		บรรจุ	 แต่งตั้ง	 เลือ่นเงินเดือนหรือค่าจ้าง	 ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง	 ตลอดจน 

ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับทีค่ณะกรรมการก�าหนด	 แต่ถ้าเป็นพนักงาน 

หรือลูกจ้างตั ้งแต่ต�าแหน่งทีป่รึกษา	 ผู้เชี ่ยวชาญ	 ผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	 จะต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

	 (๒)		วางระเบยีบการปฏบิติังานในหน้าท่ีของ	กยท.	และก�าหนดเงือ่นไขในการท�างานของพนกังาน

และลูกจ้างโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๒  	 ในกจิการทีเ่กี่ยวกบับุคคลภายนอก	ให้ผูว่้าการเป็นผูแ้ทนของ	กยท.	และเพื่อการนี้

ผู้ว่าการจะมอบอ�านาจให้ตัวแทนของ	กยท.	ตามมาตรา	๗	หรือบุคคลใดกระท�ากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้		

ทั้งนี้	ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

	 นิติกรรมทีผู่้ว่าการกระท�าโดยฝ่าฝืนระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือนโยบายทีค่ณะกรรมการก�าหนด 

ย่อมไม่ผูกพัน	กยท.	เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน

 มาตรา ๓๓  	 ในกรณีทีผ่ ู้ว ่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ ่งหรือต�าแหน่ง 

ผู้ว่าการว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการ	 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานคนหนึ่ง 

เป็นผู้รักษาการแทน

	 ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอ�านาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ

 มาตรา ๓๔			 ประธานกรรมการ	กรรมการ	พนกังาน	และลกูจ้างอาจได้รบัโบนสัหรอืเงนิรางวลั

ตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๓๕  	 ในการด�าเนินกิจการของ	กยท.	ให้ค�านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน
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หมวด ๓

การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

และผู้ประกอบกิจการยาง
  

 มาตรา ๓๖ 		 เกษตรกรชาวสวนยางผู ้ใดมีสวนยางตั ้งอยู่บนทีด่ินทีต่นเองมีกรรมสิทธิ ์

หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	 หากประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 

ปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี	้ ให้ยืน่ค�าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อ	 กยท.	 ตามแบบและวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ในกรณีทีผู่้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนเป็นผู้ท�าสวนยางในที่ดินทีต่นเช่า 

หรืออาศัยบุคคลอืน่	 ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องแสดงต่อ	 กยท.	 ว่าผู ้ให้เช่าหรือผู้ให้อาศัย 

ได้ให้ความยินยอมในการที่ตนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามแบบที่คณะกรรมการก�าหนด

	 เพื่อประโยชน์ในการส�ารวจตรวจสอบของ	 กยท.	 ในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้มีการปลูกแทน	 ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องอ�านวยความสะดวกและปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๗  	 ผู้จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี ้

ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางอายุกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป	หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย	หรือต้นยาง

ได้ผลน้อยตามหลักเกณฑ์ที่	กยท.	ก�าหนด

	 การปลกูแทน	 ให้ส่งเสริมและสนบัสนุนโดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึง่ยางพันธุ ์ดี 

พันธุ์ไม้ยืนต้น	 พันธุ์พืช	 ปุ๋ย	 เครื่องมอืเครือ่งใช้	 จัดบริการอย่างอืน่ช่วยเหลือ	 หรือจ่ายเงินให้ก็ได้	 ทั้งนี้	 

จัดให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

 มาตรา ๓๘ 		 เงนิกองทนุทีจ่ดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการปลกูแทน

ตามมาตรา	 ๔๙	 (๒)	 ในแต่ละปี	 ให้ใช้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอปลูกแทน 

ตามจ�านวนดังต่อไปนี้

	 (๑)		จ�านวนไม่เกินร้อยละแปดสิบส�าหรับสวนยางที่มีเนื้อที่ไม่เกินสามสิบไร่

	 (๒)		จ�านวนนอกจาก	(๑)	ส�าหรับสวนยางที่มีเนื้อที่เกินกว่าสามสิบไร่ขึ้นไป

 มาตรา ๓๙  	 ผู้ใดไม่มีสวนยางมาก่อนแต่มีทีด่ินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครอง 

โดยชอบด้วยกฎหมายไม่น้อยกว่าสองไร่	 และตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีเ่หมาะสมต่อการปลูกใหม่ตามทีร่ัฐมนตร ี

ประกาศก�าหนด	หากประสงค์จะขอรบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารปลกูใหม่	ให้ย่ืนค�าขอรบัการส่งเสรมิ

และสนับสนุนต่อ	กยท.	ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ในการด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง	จะใช้เงินจากกองทุนมิได้

	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจจัดสรรเงินให้แก่ผู ้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง 

ได้รายละไม่เกินสิบห้าไร่	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ในกรณีทีผู่ ้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 

ย่อมไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในปีต่อ	ๆ	ไป
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 มาตรา ๔๐ 		 เงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ได้รับ 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการปลูกแทนและการปลูกใหม่ตามพระราชบัญญัตินี ้ให ้ได ้รับยกเว้นไม่ต ้อง 

เสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใด	ๆ

 มาตรา ๔๑  	 เกษตรกรชาวสวนยาง	สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	และผู้ประกอบกิจการยาง 

ทีป่ระสงค์จะขอรับการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และความช่วยเหลือในด้านวิชาการ	 การเงิน	 การผลิต 

การแปรรูป	การอุตสาหกรรม	การตลาด	การประกอบธุรกิจ	และการด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพารา 

ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ยื่นค�าขอต่อ	กยท.	ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

	 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง 

และการพิจารณาให้การส่งเสริม	 สนับสนุน	 และความช่วยเหลือ	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

	 เพื่อประโยชน์ในการส�ารวจตรวจสอบของ	 กยท.	 ในการพิจารณาให้การส่งเสริม	 สนับสนุน 

และความช่วยเหลือ	 เกษตรกรชาวสวนยาง	 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	 และผู้ประกอบกิจการยาง 

ต้องอ�านวยความสะดวกและปฏิบัติการตามค�าสั่งของ	กยท.	ตามความจ�าเป็น

 มาตรา ๔๒  	 บรรดาหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และแบบทีค่ณะกรรมการก�าหนดตามหมวดนี ้

เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๔

กองทุนพัฒนายางพารา
  

 มาตรา ๔๓ 		 ให้จัดตัง้กองทนุขึน้กองทุนหนึง่ใน	 กยท.	 เรียกว่า	 “กองทุนพัฒนายางพารา” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา

	 การใช้จ่ายเงินกองทุนให้กระท�าอย่างทั่วถึงและมีประสทิธภิาพโดยค�านงึถึงประโยชน์ของเกษตรกร

ชาวสวนยางเป็นหลัก

 มาตรา ๔๔			 กองทุนประกอบด้วย

	 (๑)		เงินกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางที่โอนมาตามมาตรา	๖๗

	 (๒)		ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการจัดเก็บตามมาตรา	๔๗	และมาตรา	๔๘

	 (๓)		ค่าบ�ารุง	ค่าตอบแทน	ค่าบริการ	หรือรายได้จากการด�าเนินการของกองทุน

	 (๔)		ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

	 เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

 มาตรา ๔๕  	 การรับเงิน	การจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินกองทุน	รวมทั้งการน�าเงินกองทุน

ไปจัดหาผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
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 มาตรา ๔๖ 		 ภายในหนึง่ร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณ	ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา	ซึ่งส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

 มาตรา ๔๗ 		 บุคคลใดส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร	ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมให้	กยท.

ตามอัตราทีรั่ฐมนตรีประกาศก�าหนด	 และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

	 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นรัฐมนตรีจะประกาศก�าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งก็ได้

	 การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งและการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการก�าหนดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามทีร่ัฐมนตรี

ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๔๘ 		 ผู้มีหน้าท่ีเสยีค่าธรรมเนยีมรายใดไม่เสยีค่าธรรมเนยีม	หรอืเสยีภายหลงัระยะเวลา

ที่ก�าหนด	 หรือเสียค่าธรรมเนียมไม่ครบตามจ�านวนที่ต้องเสีย	 ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือน 

ของจ�านวนเงินค่าธรรมเนียมทีไ่ม่เสีย	 หรือเสียภายหลังระยะเวลาทีก่�าหนด	 หรือจ�านวนเงินค่าธรรมเนียม 

ท่ียังขาดไป	แล้วแต่กรณี	นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีต้องเสียค่าธรรมเนยีม	ส�าหรบัเศษของเดอืนให้นบัเป็นหนึ่งเดอืน		

ทั้งนี้	เงินเพิ่มที่ค�านวณได้มิให้เกินจ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระตามมาตรา	๔๗

	 ในกรณีทีผู่ ้มีหน้าทีเ่สียค่าธรรมเนียมผู้ใดจงใจกระท�าด้วยประการใด	 ๆ	 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่เสีย 

ค่าธรรมเนียม	หรอืเพื่อเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ควรเสยี	ให้	กยท.	มคี�าสั่งให้ผูน้ั้นช�าระค่าปรบัทางปกครอง

เป็นจ�านวนตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระตามมาตรา	๔๗

	 ในกรณทีี่	 กยท.	 มีค�าสัง่ให้ผู้มหีน้าทีเ่สยีค่าธรรมเนียมจ่ายเงินเพิม่ตามวรรคหนึง่หรือเงินค่าปรับ 

ทางปกครองตามวรรคสอง	 ถ้าผู้มีหน้าที่ไม่ยอมช�าระเงินดังกล่าว	 ให้น�าบทบัญญัติเกี ่ยวกับการบังคับ 

ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 เงินเพิ่มและเงนิค่าปรบัทางปกครองตามมาตรานี	้ให้ถอืเป็นค่าธรรมเนยีมท่ีเกบ็ได้ตามมาตรา	๔๗	

และให้น�าส่งกองทุน

 มาตรา ๔๙  	 ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนตามจ�านวนและเพื ่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในแต่ละปีงบประมาณ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		จ�านวนไม่เกินร้อยละสิบ	เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ	กยท.

	 (๒)		จ�านวนไม่เกินร้อยละสีส่ิบ	 เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน

	 (๓)		จ�านวนไม่เกนิร้อยละสามสิบห้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และให้ความช่วยเหลอื

เกษตรกรชาวสวนยาง	 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพ

ผลผลิต	 การผลิต	 การแปรรูป	 การตลาด	 และการด�าเนินการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรม

แปรรูปยางขั้นต้น	 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	 อุตสาหกรรมไม้ยาง	 การพัฒนายางพาราทัง้ระบบ	

และการรักษาเสถียรภาพราคายาง
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	 (๔)		จ�านวนไม่เกินร้อยละห้า	 เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน	 วิชาการ 

การศกึษาวจิยั	และการค้นคว้าทดลองเกีย่วกบัยางพาราในอันท่ีจะเกดิประโยชน์ในการบรหิารจดัการยางพารา

อย่างครบวงจร

	 (๕)		จ�านวนไม่เกินร้อยละเจ็ด	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

	 (๖)		จ�านวนไม่เกินร้อยละสาม	 เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 

ชาวสวนยาง

	 การบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับทีค่ณะกรรมการก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องค�านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ยางพารา	รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา	๔๗

	 ในกรณีทีป่ีงบประมาณใดมิได้จัดสรรเงินเต็มตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้ส�าหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละ 

ประเภทตามวรรคหนึ ่ง	 คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินในส่วนที ่เหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายในประเภทอื ่น 

ซึ่งมิใช่ค่าใช้จ่ายตาม	(๑)	ได้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น

	 ในกรณีทีเ่งินของกองทุนไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตาม	 (๒)	 (๓)	 (๔)	 (๕) 

และ	 (๖)	 ให้คณะกรรมการน�ารายได้ตามมาตรา	๑๒	มาจัดสรรเพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของเงินรายได ้

ตามมาตรา	๑๒

	 ในกรณีท ีเ่ งินกองท ุนจัดสรรตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 (๔)	 (๕)	 และ	 (๖)	 ย ังไม ่ เพียงพอ	 

ให้รัฐตั้งรายจ่ายเพิ่มเติมในงบประมาณประจ�าปีตามความจ�าเป็น

	 ในกรณีที่มีเงินเหลอืจากค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง	ให้เกบ็ไว้เพื่อน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายนั้น	ๆ 	ในปีต่อไป

 มาตรา ๕๐ 		 ผู้ว่าการต้องแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน

ออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของ	กยท.

หมวด ๕

การส�ารวจ ตรวจสอบ และรังวัด
  

 มาตรา ๕๑			 เกษตรกรชาวสวนยาง	สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	หรือผู้ประกอบกิจการยาง 

ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับ	 ระเบียบ

หรือค�าสัง่ของ	 กยท.	 คณะกรรมการ	 หรือพนักงานซ่ึงสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้	 กยท.	 มีอ�านาจ 

สั่งให้ระงับการส่งเสริมและสนับสนุนเสียได้

 มาตรา ๕๒ 		 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้กรรมการ	 พนักงาน 

และบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก	กยท.	มีอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)		เข้าไปในสวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางและที่ดินต่อเนื ่องกับสวนยาง	 ที่ท�าการ 

ของสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง	 หรือสถานประกอบการของผู้ประกอบกิจการยาง	 ซึง่ขอรับการส่งเสริม 

และสนับสนุน	เพื่อท�าการส�ารวจ	ตรวจสอบ	หรือรังวัด
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	 (๒)		มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเกษตรกรชาวสวนยาง	 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

หรือผู้ประกอบกิจการยาง	 ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน	 หรือบุคคลใด	 ๆ	 ทีม่ีเหตุควรเชื ่อว่า 

อาจให้ข้อเท็จจริงใด	 ๆ	 มาเพื่อให้ถ้อยค�า	 ส่งค�าชี้แจงเป็นหนังสือ	 ส่งหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานใด	 ๆ 

ที่เกี่ยวแก่การที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๖

การร้องทุกข์และการสงเคราะห์
  

 มาตรา ๕๓ 		 พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๕๔			 ให้	 กยท.	 จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารอง 

เลีย้งชีพ	 กองทุนบ�าเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์	 หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน	 ลูกจ้าง	

และครอบครวั	ในกรณีพ้นจากต�าแหน่ง	ประสบอุบตัเิหต	ุเจบ็ป่วย	ตาย	หรอืกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์		

ทั้งนี้	ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

	 การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อืน่ตามวรรคหนึ่ง	 การก�าหนดหลักเกณฑ ์

การออกเงนิสมทบให้กองทุนสงเคราะห์	การก�าหนดประเภทของผูซ้ึ่งพงึได้รบัการสงเคราะห์	และหลกัเกณฑ์

การสงเคราะห์	ตลอดจนการจัดการเกีย่วกบักองทุนสงเคราะห์	ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการก�าหนด

หมวด ๗

การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
  

 มาตรา ๕๕  	 ให้	 กยท.	 จัดท�างบประมาณประจ�าปีโดยจ�าแนกเงินทีจ่ะได้รับในปีหนึ่ง	 ๆ 

และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ	 ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบท�าการ	 ส�าหรับงบลงทุนให้น�าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ	ส่วนงบท�าการให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

 มาตรา ๕๖ 		 ให้	 กยท.	 เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 มาตรา ๕๗ 		 ให้	กยท.	วางและรกัษาไว้ซึง่ระบบการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป

แยกตามประเภทงานส่วนทีส่�าคัญ	 มีการลงรายการรับและจ่ายเงิน	 สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแสดงกิจการ 

ทีเ่ป็นอยู่จริงและตามที่ควรตามประเภทงาน	 พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว	 และให้มี

การตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ�า

 มาตรา ๕๘			 ให้	 กยท.	 จัดท�างบดุล	 บัญชีท�าการ	 และบัญชีก�าไรขาดทุนส่งผู ้สอบบัญชี 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
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 มาตรา ๕๙  	 ทุกปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและท�าการตรวจสอบ 

รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ	กยท.

 มาตรา ๖๐			 ผู้สอบบัญชีมีอ�านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ	 กยท.		

เพื่อการนี	้ ให้มีอ�านาจสอบถามประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้ว่าการ	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 และผู้อืน่ซึ่งเป็น 

ผู้แทนของ	กยท.

 มาตรา ๖๑ 		 ให้ผู้สอบบัญชีท�ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ

เพื่อเสนอต่อไปยังรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	 และให้	 กยท.	 โฆษณารายงาน 

ประจ�าปีทีล่ ่วงมาแล้ว	 โดยแสดงงบดุล	 บัญชีท�าการ	 และบัญชีก�าไรขาดทุนทีผู่ ้สอบบัญชีรับรองแล้ว 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบว่าถูกต้อง

หมวด ๘

การก�ากับและควบคุม
  

 มาตรา ๖๒ 		 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าทีก่�ากับโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของ	 กยท.	 และเพื่อการนี ้

จะสัง่ให้	 กยท.	 ชีแ้จงข้อเทจ็จริง	 แสดงความคิดเห็น	 ท�ารายงาน	 กระท�าหรือยับยัง้การกระท�าใด	 ๆ	

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี	 ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับ 

การด�าเนินกิจการของ	กยท.	ได้

 มาตรา ๖๓ 		 ให้	 กยท.	 ท�ารายงานปีละครั ้งเสนอรัฐมนตรี	 รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงาน 

ของ	 กยท.	 ในปีที่ล่วงมาแล้ว	 พร้อมทัง้ค�าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ	 โครงการและแผนงาน 

ที่จะจัดท�าในภายหน้า

 มาตรา ๖๔			 ในกรณท่ีี	กยท.	จะต้องเสนอเรื่องใด	ๆ 	ไปยังคณะรฐัมนตร	ีให้	กยท.	น�าเรื่องเสนอ

รัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี	 	 ในการนี้	 รัฐมนตรีอาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

ของคณะรัฐมนตรีได้

 มาตรา ๖๕  	 กยท.	 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด�าเนินกิจการ 

ดังต่อไปนี้ได้

	 (๑)		เพิ่มหรือลดทุน

	 (๒)		กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นจ�านวนเกินกว่าทีค่ณะรัฐมนตรีก�าหนดโดยข้อเสนอของกระทรวง 

การคลัง

	 (๓)		จ�าหน่ายอสังหารมิทรพัย์อันมีราคาเกนิกว่าท่ีคณะรฐัมนตรกี�าหนดโดยข้อเสนอของกระทรวง

การคลัง

	 (๔)		ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

	 (๕)		จัดตั้งบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด

	 (๖)		เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด

	 (๗)		ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา	๔๗
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หมวด ๙

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๖๖  	 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการ	 พนักงาน	 หรือบุคคลทีไ่ด้รับ 

มอบหมายจาก	 กยท.	 ในการปฏิบัติการตามมาตรา	 ๕๒	 (๑)	 หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถาม 

หรือหนังสือเรียกตามมาตรา	๕๒	(๒)	โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๖๗  	 ให้โอนบรรดากิจการ	เงิน	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้สิน	ภาระผูกพัน	และงบประมาณ

ของกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓ 

ไปเป็นของ	 กยท.	 หรือกองทุน	 ตามมาตรา	 ๑๑	 หรือมาตรา	 ๔๔	 แล้วแต่กรณี	 และให้คณะกรรมการ 

จัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละสิบห้าเป็นทุนประเดิมของ	กยท.	ตามมาตรา	๑๑

 มาตรา ๖๘  	 ให้โอนบรรดากิจการ	เงิน	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้สิน	ภาระผูกพัน	และงบประมาณ 

ขององค์การสวนยางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองค์การสวนยาง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ไปเป็นของ	 กยท. 

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๖๙			 ให้พนักงานและลูกจ้างของกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางตามพระราชบญัญตัิ

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 และพนักงานและลูกจ้างขององค์การสวนยางตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตัง้องค์การสวนยาง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ	 กยท.	 โดยให้ได้รับเงินเดือน 

ค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน	 สวัสดิการ	 และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่เท่าทีไ่ด้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน	 จนกว่า 

ผู้ว่าการจะได้บรรจแุละแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	แต่จะแต่งตั้งให้ได้รบัเงนิเดอืน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	สวสัดกิาร

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ต�่ากว่าทีไ่ด้รับอยู่เดิมไม่ได้	 ทั้งนี้	 ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต ่

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 การเปลีย่นไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ	 กยท.	 ตามวรรคหนึ่ง	 ไม่ถือว่าเป็นการออกจากงาน

เพราะสงักดัเดมิเลิกจ้าง	และให้ถอืว่าระยะเวลาท�างานในขณะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของกองทุนสงเคราะห์

การท�าสวนยางหรือองค์การสวนยาง	เป็นระยะเวลาที่ท�างานให้แก่	กยท.

 มาตรา ๗๐			 ให้โอนบรรดากิจการ	เงิน	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้สิน	ภาระผูกพัน	และงบประมาณ

ของกรมวิชาการเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกับราชการของสถาบันวิจัยยาง

และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับกิจการยางอืน่	 ๆ	 ตามท่ีรัฐมนตรีเห็นว่าจ�าเป็นต่อการด�าเนินการของ	 กยท. 

ทีม่ ีอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ	 เว้นแต่บรรดากิจการ	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หนี้สิน 

ภาระผูกพันและงบประมาณในส่วนทีเ่กี ่ยวกับการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมยาง	 และ 

เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�าซึ่งมีผู้ครองอยู่	ไปเป็นของ	กยท.
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 มาตรา ๗๑			 ข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างผู้ใดของกรมวิชาการเกษตร	 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการที่โอนไปตามมาตรา	๗๐	ถ้าสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานกับ	กยท.	

และได้แจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่ออธิบดีเจ้าสังกัดภายในหกสิบวันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้โอนข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างผู้นัน้ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ	 กยท.	 แล้วแต่กรณี	 และ 

ให้ยุบอัตราก�าลังของกรมวิชาการเกษตรดังกล่าว

	 ให้ข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างซึ่งโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ	กยท.	ตามวรรคหนึ่ง 

ได้รับเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน	 หรือสวัสดิการ	 และประโยชน์อย่างอื ่นเท่าทีเ่คยได้รับอยู่เดิม 

ไปพลางก่อนจนกว่าผู ้ว่าการจะได้บรรจุและแต่งตั ้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 แต่จะให้ได้รับเงินเดือน	 ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ	 และประโยชน์อย่างอื่นต�่ากว่าทีไ่ด้รับอยู่เดิมไม่ได้	 	 ทั้งนี้	 ให้เสร็จสิ้นภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๗๒  	 การโอนข้าราชการตามมาตรา	 ๗๑	 ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ 

เพราะทางราชการเลิกหรือยุบต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการหรือกฎหมาย 

ว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 การโอนพนักงานและลูกจ้างตามมาตรา	 ๗๑	 ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการ 

ยุบต�าแหน่งหรอืเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด	และให้ได้รบับ�าเหนจ็ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยบ�าเหนจ็

ลูกจ้าง

 มาตรา ๗๓ 		 บรรดากฎกระทรวง	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือข้อก�าหนด	 ทีอ่อกตาม 

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ 

สวนยาง	พ.ศ.	๒๕๐๔	ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบแห่งวัตถุประสงค์หรืออ�านาจหน้าที่ที่จะเป็น 

ของ	 กยท.	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 ทีใ่ช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับ 

ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	จนกว่าจะมีกฎกระทรวง	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ 

หรือข้อก�าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๗๔			 ในวาระเริ ่มแรก	 ให้รัฐมนตรีแต่งตั ้งผู ้ปฏิบัติหน้าทีผู่ ้ว่าการเป็นการชั่วคราว 

จนกว่าจะมีการแต่งตั ้งผู ้ว ่าการตามพระราชบัญญัตินี ้	 ซึ ่งต ้องไม่เกินหนึ ่งร ้อยยีส่ิบวันนับแต่วันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๗๕ 		 ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา	 ๑๗	 (๒)	 

โดยให้เลือกกันเองคนหนึ่งท�าหน้าทีป่ระธานกรรมการ	 และให้ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้ว่าการตามมาตรา	 ๗๔ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ	 โดยให้ปฏิบัติหน้าทีค่ณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า 

จะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๑๗	(๑)	และ	(๓)	ซึ่งต้องไม่เกิน

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 มาตรา ๗๖  	 ให ้ 	 กยท.	 จัดให ้มีกองท ุนบ�าเหน็จส�าหรับผู ้ ซึ ่ง เคยเป ็นพนักงานของ 

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางทีโ่อนมาเป็นพนักงานของ	 กยท.	 ซึ่งยังคงเป็นสมาชิกกองทุนบ�าเหน็จ 

อยู่ในวันก่อนวันที ่พระราชบัญญัตินีใ้ช ้บังคับ	 จนกว่าพนักงานดังกล่าวจะพ้นจากการเป็นสมาชิก 

กองทุนบ�าเหน็จ

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

					พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา

													นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ยางพาราและผลิตผลจากยางพารา

มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกเป็นอย่างมาก	 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับยางพารา	 การวิจัยและพัฒนา	 การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา	 การด�าเนินธุรกิจ	 และ 

การจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยัง่ยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง	 และ 

ผู้ประกอบกิจการยาง	 จึงเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 	 ดังนั้น 

เพื ่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู ้ประกอบกิจการยาง	 จ�าเป็นต้องจัด 

ให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ	 ทัง้ระบบอย่างครบวงจร	

มีเอกภาพสามารถด�าเนินการไปได้อย่างเป็นอิสระ	 คล่องตัวและใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพารา 

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	 สมควรจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริม 

และพัฒนากิจการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้		
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๑๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔

เป็นปีที่ ๒๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๕๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมาตรา	 ๓ 

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชกฤษฎกีาน้ีเรยีกว่า	“พระราชกฤษฎกีาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกจิการโคนม								

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๑๔”

 มาตรา ๒
๑
 		 พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ในพระราชกฤษฎีกานี้

“รองผู้อ�านวยการ”	ยกเลิก

	 “ผู้อ�านวยการ”
๒
	หมายความว่า	ผู้อ�านวยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 มาตรา ๔  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

	 ๑	
รก.	๒๕๑๔/๙๖/๑พ/๖	กันยายน	๒๕๑๔

	 ๒	
ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๒๕	
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หมวด ๑

การจัดตั้ง ทุนและเงินส�ารอง

 มาตรา ๕
๓
 		 ให้จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า	 “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย”	

เรียกโดยย่อว่า	 “อ.ส.ค.”	 และให้ใช้ชื ่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	 “DAIRY	 FARMING	 PROMOTION	 

ORGANIZATION	 OF	 THAILAND”	 เรียกโดยย่อว่า	 “DPO”	 และให้มีตราเครื่องหมายของ	 “อ.ส.ค.” 

ตามรูปลักษณะตราเครื่องหมายท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

 มาตรา ๖  	 อ.ส.ค.	 มีส�านักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดสระบุรี	 และจัดตั้งส�านักงานสาขาหรือ 

ตัวแทนขึ้น	ณ	ที่ใด	ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้

 มาตรา ๗
๔
  	 อ.ส.ค.	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 (๑)		วัตถุประสงค์ด้านส่งเสริมกิจการโคนม

	 	 (ก)	 ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น�้านมและเนื้อ

	 	 (ข)	 ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช�านาญในการเลี้ยงโคนม	 และสัตว์อื่นทีใ่ห้น� ้านม 

และเนื้อ	การผลิตน�้านมและเนื้อ	และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน�้านมและเนื้อ

	 	 (ค)	 ช่วยเหลือ	 แนะน�า	 และให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกร	 ตลอดจนประสานงานและร่วมมือ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก�าจัดโรค	การเลี้ยงดูสัตว์	การผสมเทียม	อาหารและอื่น	ๆ	ส�าหรับโคนม

และสัตว์อื่นที่ให้น�้านมและเนื้อ

	 	 (ง)		พัฒนาและผลิตภัณฑ์โคนมและสัตว์อื่นที่ให้น�้านมและเนื้อ

	 	 (จ)		ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ

	 	 (ฉ)		ด�าเนินกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการโคนม

	 (๒)		วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม

	 	 (ก)	 ผลิต	 ซื้อ	 ขาย	 แลกเปลีย่นและให้	 ซึ่งน�้านมและเนื ้อ	 ผลิตภัณฑ์จากน� ้านมและ 

เนือ้โคนมและสัตว์อืน่ทีใ่ห้น�า้นมและเนือ้	 ตลอดจนอาหารสัตว์	 น�้าเชื ้อเอ็มบริโอ	 และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ 

ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด

	 	 (ข)	 ด�าเนนิธุรกิจบริการเกี ย่วกับการเลี ย้งโคนม	 และสัตว ์อื น่ท ีใ่ห ้น� ้านมและเนือ้ 

และการผลิตภัณฑ์จากน�้านมและเนื้อ

	 	 (ค)		ด�าเนินกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม

	 ๓	
มาตรา	๕	 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (ฉบับที	่ ๒)	

พ.ศ.	๒๕๒๕
	 ๔

	 มาตรา	 ๗	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (ฉบับที	่ ๔)	

พ.ศ.	๒๕๓๗
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	 เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว	ให้	อ.ส.ค.	มีอ�านาจรวมถึง

	 (๑)	 ถือกรรมสิทธิ์	 ครองครองทีด่ินและทรัพย์สินอืน่	 มีทรัพยสิทธิต่าง	 ๆ	 สร้าง	 ซื้อ	 ขาย	 เช่า	 

ให้เช่า	 เช่าซื้อ	 ให้เช่าซื้อ	 ยืม	 ให้ยืม	 ค�้าประกัน	 จ�าน�า	 รับจ�าน�า	 จ�านอง	 รับจ�านอง	 จัดหา	 จ�าหน่าย 

แลกเปล่ียน	โอน	และรบัโอน	ด้วยประการใด	ๆ 	ซึง่ทีด่นิทรพัย์สนิอืน่	หรอืสทิธต่ิาง	ๆ 	ท้ังในและนอกราชอาณาจกัร 

และรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ในและนอกราชอาณาจักร

	 (๒)	 จัดต้ังห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลหรอืบรษิทั	หรอืร่วมการงานหรอืสมทบกบับุคคลอื่นเพื่อประโยชน์

แก่กิจการของ	อ.ส.ค.	รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน	หรือถือหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลใด	ๆ	

	 (๓)	 ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม	 เกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 

และผู้เลี้ยง	โคนมในทางวิชาการ	การตลาด	และอื่น	ๆ

	 (๔)	 สร้างและด�าเนนิกิจการเกีย่วกับโรงงานผลิตภัณฑ์นม	 ผลิตภัณฑ์จากน� ้านมหรือเนือ้ 

ห้องเย็น	รถตู้เย็น	หรือร้านค้าน�้านม	ผลิตภัณฑ์จากน�้านมและเนื้อ

	 (๕)	 รับเป็นสาขา	 ตัวแทน	 ตัวแทนค้าต่าง	 หรือนายหน้าในกิจการต่าง	 ๆ	 ของเอกชน 

หรือนิติบุคคลใดทั้งในและนอกราชอาณาจักร	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ	อ.ส.ค.	

	 (๖)	 กู้ยืมเงิน	หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์

 มาตรา ๘  	 ให้ก�าหนดทุนของ	 อ.ส.ค.	 เป็นจ�านวนหนึ่งร้อยล้านบาท	 โดยถือเอาทุนเดิม 

ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมาร์กได้น�ามาสมทบในการจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย-เดนมาร์ก 

เป็นทุนประเดิม	และรัฐบาลจะจ่ายเพิ่มเติมให้เป็นคราว	ๆ	ตามจ�านวนที่รัฐบาลพิจารณาเห็นสมควร

 มาตรา ๙ 		 ให้	 อ.ส.ค.	 รับโอนบรรดาทรัพย์สิน	 สินทรัพย์ตามความตกลงระหว่าง 

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์กเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องการท�าฟาร์มเลี้ยงโคนม	 สิทธิ 

หนี้สิน	 และความรับผดิ	 และธุรกิจอนัเกิดจากด�าเนินกิจการของฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย-เดนมาร์ก	

ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย-เดนมาร์ก	 อันมีอยู่ในวันทีป่ระกาศ 

พระราชกฤษฎีกานี้ในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๐			 เงินส�ารองของ	 อ.ส.ค.	 ให้ประกอบด้วยเงินส�ารองธรรมดาซึ่งตั ้งไว้เผื ่อขาด 

เงินส�ารองเพื่อ		ไถ่ถอนหนี้และเงินส�ารองอื่น	ๆ

 มาตรา ๑๑ 		 เงินส�ารองจะน�าออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการซึง่ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี
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หมวด ๒

การก�ากับ การควบคุม และการบริหาร

 มาตรา ๑๒
๕
  ให้มีคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์ 	 อธิบดีกรมส ่ ง เสริมสหกรณ ์ 	 เลขาธิการส� านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อธบิดกีรมการค้าภายใน	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	ผู้แทนส�านกังบประมาณ	และผูท้รงคณุวฒุซิึ่งคณะรฐัมนตร ี

แต่งตั้งจ�านวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ

	 ให้รัฐมนตรีแต่งตั ้งกรรมการโดยต�าแหน่งหรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ ่งเป็น 

ประธานกรรมการ

	 ให้ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๑๓
๖
 		 กรรมการและผู้อ�านวยการ	 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว	 ยังต้องไม่มี

ลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เป็นผู ้ม ีส ่วนได้เสียในสัญญากับ	 อ.ส.ค.	 หรือในกิจการทีจ่ะกระท�าให้แก่	 อ.ส.ค. 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม	 เว้นแต่เป็นเพียงหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	

หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น

	 (๒)		เป็นผู้ประกอบการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ	อ.ส.ค.	

ไม่ว่ากระท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่น	หรือเป็นหุ้นส่วนจ�าพวกไม่จ�ากัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วน											

ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และแข่งขันกับกิจการของ	อ.ส.ค.

	 (๓)		เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ	อ.ส.ค.

	 (๔)		เป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย

 มาตรา ๑๔ 
๗
  	ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี

	 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง	 หากยังมิได้มีการแต่งตั ้งกรรมการขึ้นใหม่ 

ให้กรรมการทีพ่้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในต�าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้า

รับหน้าที่

	 ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระให้รฐัมนตรแีต่งตั้งกรรมการ

แทนต�าแหน่งทีว่่าง	 และให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ 

ของกรรมการซึ่งตนแทน

	 ๕
	มาตรา	๑๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๖)	

พ.ศ.	๒๕๔๔
	 ๖

	มาตรา	๑๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๗)	

พ.ศ.	๒๕๕๒
	 ๗

	มาตรา	๑๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๓)	

พ.ศ.	๒๕๓๕
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	 ในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งกรรมการเพิ่มขึ ้นในระหว่างทีก่รรมการซึ่งแต่งตั ้งไว้แล้วยังม ี

วาระอยู่ในต�าแหน่ง	 ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั ้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ 

ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

	 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 มาตรา ๑๕ 
๘
  	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๑๔	กรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)	 	 คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที	่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย	 หรือหย่อน 

ความสามารถ

	 (๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๕)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๑๓

 มาตรา ๑๖  	 การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึง่จ�านวนของกรรมการท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชมุ	ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าท่ีได้ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม	 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี	 แต่ไม่มาประชุม 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน				

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๗  	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าทีว่างนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ไป 

ซึ่งกิจการของ	อ.ส.ค.	และให้มีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย	คือ

	 (๑)		ด�าเนินกิจการตามมาตรา	๗

	 (๒)		ก�าหนดข้อบังคับต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงิน

	 (๓)	 ก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ	การแต่งตั้ง	การถอดถอน	การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง	

ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง

	 (๔)	 ก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยจ�านวนอัตราต�าแหน่ง	อัตราเงนิเดอืน	ค่าจ้าง	และเงนิอื่นของพนกังาน

และลูกจ้าง

	 (๕)	
๙
		ก�าหนดอัตราเงินเดือนของผู้อ�านวยการ	โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

	 (๖)		ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย	ค่าภาระ	ค่าบริการ	และค่าด�าเนินธุรกิจต่าง	ๆ

	 ๘
	มาตรา	๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๗)	

พ.ศ.	๒๕๕๒
	 ๙

	มาตรา	๑๗	(๕)	แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบบัที่	๗)	

พ.ศ.	๒๕๕๒
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	 (๗)	
๑๐

		ยกเลิก

	 (๘)	 ก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการ 

ของผู้ปฏิบัติงานของ	อ.ส.ค.	และครอบครัว	โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

	 (๙)	 แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	

และก�าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ

	 ข้อบังคบัเกีย่วกบัการปฏบิติังานและการเงนิท่ีคณะกรรมการก�าหนดขึ้นถ้ามีข้อความจ�ากดัอ�านาจ

ผู้อ�านวยการในการท�านิติกรรมไว้ประการใด	ให้รัฐมนตรีประกาศข้อความเช่นว่านั้นในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๘  	 ประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รับประโยชน์

ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๙
๑๑

  ให้คณะกรรมการมอี�านาจแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้อ�านวยการด้วยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๐
๑๒

  	ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการย่อมพ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

	 (๑)	 ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)	 คณะกรรมการถอดถอนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	 เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่

มีความประพฤติเสื่อมเสีย	หรือหย่อนความสามารถ

	 (๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๕)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๑๓

 มาตรา ๒๑
๑๓

  	ผู้อ�านวยการเป็นผู้บริหารกิจการของ	 อ.ส.ค.	 ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ 

และนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด	และมีอ�านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง

	 ผู้อ�านวยการต้องรับผิดชอบในการจัดการและด�าเนินกิจการของ	อ.ส.ค.

 มาตรา ๒๒ 		 ในกิจการทีเ่กี ่ยวกับบุคคลภายนอก	 ผู ้อ�านวยการเป็นผู ้กระท�าการในนาม 

ของ	 อ.ส.ค.	 และเป็นผู้กระท�าแทน	 อ.ส.ค.	 เพื่อการนี้ผู้อ�านวยการจะมอบอ�านาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

ปฏิบัติกิจการ		เฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนดไว้

	 ๑๐
	มาตรา	๑๗		(๗)	ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๒)	

พ.ศ.	๒๕๒๕
	 ๑๑

	มาตรา	๑๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๗)	

พ.ศ.	๒๕๕๒
	 ๑๒

	มาตรา	๒๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๗)	

พ.ศ.	๒๕๕๒
	 ๑๓

	มาตรา	๒๑	ยกเลิกความในวรรคสามโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	

(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๒
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	 ๑๔
	มาตรา	๒๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๗)	

พ.ศ.	๒๕๕๒
	 ๑๕

	มาตรา	๒๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๔)	

พ.ศ.	๒๕๓๗

	 ในกรณีทีม่ขี้อบงัคับซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา	 ๑๗	 ก�าหนดว่านิติกรรมใด 

ผู้อ�านวยการจะกระท�าได้กแ็ต่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก่อน	บรรดานติกิรรมท่ีผูอ้�านวยการท�าขึน้

โดยไม่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวย่อมไม่ผูกพัน	อ.ส.ค.	เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน

 มาตรา ๒๓ 		 ผู้อ�านวยการมีอ�านาจ

	 (๑)	 	 บรรจุ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 เลือ่นเงินเดือนและค่าจ้างตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน 

และลกูจ้าง	 ทั้งนี้	 ต้องเป็นไปตามข้อบงัคับทีค่ณะกรรมการก�าหนดไว้	 แต่ถ้าเป็นพนักงานต�าแหน่งแต่งตัง้

หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

	 (๒)	 วางระเบียบเกี่ยวกบัการปฏบัิติกจิการของ	อ.ส.ค.	โดยไม่ขดัหรอืแย้งกบันโยบายหรอืข้อบงัคบั

ที่คณะกรรมการก�าหนดไว้

 มาตรา ๒๔  	 เมื่อผู้อ�านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้หรือเมือ่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการว่างลง 

และในระหว่างทีย่ังมิได้แต่งตั้งผู้อ�านวยการ	 ให้รองผู้อ�านวยการเป็นผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการ	 ถ้าไม่มี 

รองผู้อ�านวยการหรอืมี	แต่ไม่สามารถปฏบัิตหิน้าที่ได้	ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรอืพนกังาน

คนหนึ่งเป็นผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการ	และให้น�าความในมาตรา	๑๓	(๑)	(๒)	และ	(๔)	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการมีอ�านาจหน้าที่และหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ�านวยการ

 มาตรา ๒๕
๑๔

  	ประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้อ�านวยการ	 พนักงาน 

และลูกจ้างประจ�า	อาจได้รับบ�าเหน็จหรือโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๓

ความสัมพันธ์กับรัฐบาล

 มาตรา ๒๖
๑๕

  	อ.ส.ค.	 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน	 จึงจะด�าเนินกิจการ 

ดังต่อไปนี้แทนได้

	 (๑)		ลงทุนหรือร่วมทุนเพื่อการใดครั้งหนึ่งเกินยี่สิบล้านบาท

	 (๒)		กู้ยืมเงินหรือค�้าประกันบุคคลภายนอกครั้งหนึ่งเกินยี่สิบล้านบาท

	 (๓)		จ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเกินห้าล้านบาท

 มาตรา ๒๗  	 ให้	อ.ส.ค.	จัดท�างบประมาณประจ�าปี	โดยแยกเป็นงบลงทุนและงบท�าการเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ส�าหรับงบลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	ส่วนงบท�าการ

ให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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 มาตรา ๒๘ 		 รายได้ที	่ อ.ส.ค.	 ได้รับจากการด�าเนินกิจการให้ตกเป็นของ	 อ.ส.ค.	 ส�าหรับ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกจิการค่าภาระต่าง	ๆ 	เช่น	ค่าบ�ารงุรกัษา	ค่าเสื่อมราคา	เงนิส�ารองตามมาตรา	๑๐	

เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของ	อ.ส.ค.	และครอบครัว

ตามมาตรา	๑๗	(๘)	ประโยชน์ตอบแทนตามมาตรา	๑๘	บ�าเหน็จและโบนัสตามมาตรา	๒๕	และเงินลงทุน

ตามงบลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา	๒๗

 
๑๖

รายได้ท่ีได้รบัในปีหน่ึง	ๆ 	เม่ือหกัค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิกจิการและค่าภาระตามวรรคหนึ่งแล้ว

ให ้จัดเป ็นงบส�าหรับการส ่งเสริมกิจการโคนมตามมาตรา	 ๗	 (๑)	 โดยให ้ 	 อ.ส.ค.	 เสนอแผน 

การใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในแต่ละปีหากมีเงินเหลือให้น�าส่งเป็นรายได้

ของรัฐ

	 ถ้ารายได้มีจ�านวนไม่พอส�าหรบัค่าใช้จ่ายและค่าภาระดงักล่าวในวรรคหนึ่งนอกจากเงนิส�ารองตาม

มาตรา	๑๐	และ	อ.ส.ค.	ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นรัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่	อ.ส.ค.	ตามจ�านวนที่จ�าเป็น

 มาตรา ๒๙ 		 ให้	 อ.ส.ค.	 เปิดบญัชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารอืน่ 

ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๔

การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

 มาตรา ๓๐ 		 ให้	 อ.ส.ค.	 วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องแยกตามประเภทงาน 

ส่วนที่ส�าคัญ	มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจ�า	และมีสมุดบัญชีลงรายการ

	 (๑)		การรับและจ่ายเงิน

	 (๒)		สินทรัพย์และหนี้สิน

	 ซึ่งแสดงกิจการทีเ่ป็นอยู่ตามจริงและตามที่ควรตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็น 

เหตุที่มาของรายการนั้น	ๆ

 มาตรา ๓๑ 		 ทุกปีให้ส�านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรวมทั้ง 

การเงินของ	อ.ส.ค.

 มาตรา ๓๒
๑๗

			ผู้ตรวจสอบบัญชีมีอ�านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี	เอกสารและหลักฐานต่าง	ๆ 	

ของ	อ.ส.ค.	เพื่อการนี้ให้มีอ�านาจสอบถามประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	กรรมการ	ผู้อ�านวยการ																	

พนักงาน	ลูกจ้างและผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แทนของ	อ.ส.ค.

	 ๑๖
	 ความในวรรคสองของมาตรา	 ๒๘	 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 

แห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๗
	 ๑๗	

๗	 มาตรา	 ๓๒	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 

(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๒
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 มาตรา ๓๓ 		 ให้ผู้อ�านวยการจัดท�ารายงานประจ�าปีของปีทีส่ิ ้นไปนั้นเสนอคณะกรรมการ 

แสดงงบดุล	 บัญชีท�าการ	 และบัญชีก�าไรและขาดทุน	 ซึ ่งผู ้ตรวจสอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง	 ภายใน 

หนึ่งร้อยห้าสิบวัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ	อ.ส.ค.

บทเฉพาะกาล

 มาตรา ๓๔ 		 ในระหว่างด�าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างตามมาตรา	 ๒๓	 (๑)	

ให้พนักงานและลูกจ้างของฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย-เดนมาร์ก	 ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าทีไ่ด้รับ

อยู่เดิมไปพลางก่อน

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

								จอมพล	ถนอม		กิตติขจร

																นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	:-		เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบบันี้	คอื	เนื่องจากรฐับาลไทยจะต้องรบัโอนกจิการ

ของฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย-เดนมาร์กซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมาร์กได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นตาม 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก	และในความตกลง

ดังกล่าวได้ก�าหนดให้รัฐบาลไทยจัดตั้งสถาบันทีป่กครองตนเองขึ้นส�าหรับด�าเนินกิจการทีไ่ด้รับโอนมาต่อไป	

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยขึ้น		
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

พ.ศ. ๒๕๑๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

เป็นปีที่ ๒๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๖	 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	 พุทธศักราช	

๒๕๑๕	 และมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้	

 มาตรา ๑  	 พระราชกฤษฎกีาน้ีเรยีกว่า	“พระราชกฤษฎกีาจดัตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	

พ.ศ.	๒๕๑๗”

 มาตรา ๒
๑
 		 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ในพระราชกฤษฎีกานี้

	 “สถาบันเกษตรกร”	 	 หมายความว่า	 กลุ่มเกษตรกรตามประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๑๔๑ 

ลงวันที	่ ๑	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 สหกรณ์การเกษตรและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสหกรณ์

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

	 “ผู้อ�านวยการ”	หมายความว่า	ผู้อ�านวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

	 “รองผู้อ�านวยการ”	หมายความว่า	รองผู้อ�านวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

	 “พนักงาน”	หมายความว่า	พนักงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

	 “ลูกจ้าง”	หมายความว่า	ลูกจ้างขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 มาตรา ๔  	 ให้จัดตั ้งองค์การขึ ้นองค์การหนึ ่งเรียกว่า	 “องค์การตลาดเพื ่อเกษตรกร”	 

เรียกโดยย่อว่า	“อ.ต.ก.”

	 ๑
	รก.	๒๕๑๗/๑๖๗/๑๑พ/๕	ตุลาคม	๒๕๑๗
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 มาตรา ๕  	 อ.ต.ก.	 มีส�านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร	 และจะจัดตั้งส�านักงานสาขา 

หรือตัวแทนขึ้น	ณ	ที่ใดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้

 มาตรา ๖
๒
  	 อ.ต.ก.	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 จัดตั ้งตลาดเพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

และสินค้าอื่น	ๆ

	 (๒)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรส่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 

ทางการเกษตร	และสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจ�าหน่ายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

	 (๓)	 ซื ้อและจัดให้มีการซื ้อผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 หรือสินค้าอุตสาหกรรม 

ในครัวเรือน	รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค	เพื่อจ�าหน่าย

	 (๔)	 ด�าเนินการพยุงราคาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

	 (๕)		ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต	การจ�าหน่าย	การตลาด	การเก็บรักษา	

และการขนส่งซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของการเกษตร

	 (๖)	 ด�าเนินการหรือส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรด�าเนินการค้า	 ขนส่งและรับฝากซึ่งผลิตผล 

หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 ปัจจัยในการผลิต	 วัสดุการเกษตร	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้ในการเกษตร	 หรือ 

เครื่องอุปโภคและบริโภค

	 (๗)	 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพ	มาตรฐานและการผลิต	ผลิตผลทางการเกษตรให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาด

	 (๘)		ด�าเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวง	ทบวง	กรม	เพื่อจัดหาปัจจัยในการผลิต

และเครื่องอุปโภคและบริโภค	จ�าหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาอันสมควร	

 มาตรา ๗  	 เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวใน

	 มาตรา	๖		 ให้	อ.ต.ก.	มีอ�านาจรวมถึง

	 (๑)		สร้าง	ซื้อ	จัดหา	จ�าหน่าย	ให้ยืม	เช่า	ให้เช่า	เช่าซื้อ	ให้เช่าซื้อ	จ�านอง	รับจ�านอง	แลกเปลี่ยน	

โอน	 รับโอน	 	ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	มีทรัพยสิทธิ	 หรือด�าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด	ๆ	หรือ 

รับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

	 (๒)		กู้	ให้กู้	ให้ยืมเงิน	หรือจ่ายเงินล่วงหน้าโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์เพื่อประโยชน์

แก่กิจการของ	อ.ต.ก.

	 (๓)	 	 ร่วมการงานหรือสมทบกับบคุคลอืน่เพือ่ประโยชน์แก่กิจการของ	 อ.ต.ก.	 รวมทัง้การเข้า 

เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 หรือถือหุ้นในบริษัทจ�าหัดหรือนิติบุคคลใด	 ๆ 

โดยอนุมัติรัฐมนตรี

	 (๔)		เป็นสาขา	ตัวแทน	ตัวแทนค้าต่าง	หรอืนายหน้าในกจิการของเกษตรกร	และสถาบันเกษตรกร	

หรือในกิจการต่าง	ๆ	ของเอกชนหรือนิติบุคคลใดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์

แก่กิจการของ	อ.ต.ก.

	 ๒
	มาตรา	๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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	 (๕)	 	 ซื้อและขายผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อพยุงราคาหรือรักษาระดับราคาตามทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนด

	 (๖)		ตั้งตัวแทนกระท�าการแทน	อ.ต.ก.	ภายในและนอกราชอาณาจักร

	 (๗)	 จัดให้มีและด�าเนินกิจการท่าเรือ	 การขนส่ง	 คลัง	 สินค้า	 ยุ้ง	 ฉาง	 ห้องเย็น	 โรงงานแปรรูป	

โรงงานคัดขนาดมาตรฐานและคุณภาพ	 และโรงงานบรรจุหีบห่อสินค้าเกษตรกรรมตามความต้องการ 

ของตลาด	ทั้งนี้	เท่าที่จ�าเป็นแก่การด�าเนินงานของ	อ.ต.ก.

	 (๘)		ส่งผลิตผลเกษตรกรรมออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจ�าหน่าย

	 (๙)		ส่ังเข้าในราชอาณาจกัรซึ่งปัจจยัในการผลติ	วสัดกุารเกษตร	เครื่องมอื	เครื่องใช้ในการเกษตร	

เครื่องอุปโภคและบริโภคอันจ�าเป็นแก่เกษตรกร

	 (๑๐)	 	 กระท�ากิจการอย่างอืน่บรรดาทีเ่กีย่วกับหรือเนือ่งในการจัดให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของ	อ.ต.ก.

 มาตรา ๘ 		 ให้ก�าหนดทุนของ	อ.ต.ก.	เป็นจ�านวนเงนิหนึ่งพนัล้านบาท	โดยรฐับาลจ่ายให้เป็น								

ทุนประเดิมห้าสิบล้านบาท	และจ่ายเพิ่มเติมเป็นคราว	ๆ	ตามจ�านวนที่รัฐบาลพิจารณาเห็นสมควร

 มาตรา ๙
๓
  	 ทุนของ	อ.ต.ก.	ประกอบด้วย

	 (๑)		ทุนประเดิมตามมาตรา	๘

	 (๒)		เงินที่รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมเป็นคราว	ๆ

	 (๓)		เงินที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	

เพื่อด�าเนินงานหรือขยายกิจการของ	อ.ต.ก.

	 (๔)		เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

 มาตรา ๑๐  	 เงินส�ารองของ	 อ.ต.ก.	 ให้ประกอบด้วยเงินส�ารองธรรมดาซึ่งตั ้งไว้เผื ่อขาด 

เงินส�ารองเพื่อขยายกิจการ	 เงินส�ารองเพื่อไถ่ถอนหนี้และเงินส�ารองอื่น	 ๆ	 เพื่อความประสงค์แต่ละอย่าง 

โดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

	 เงินส�ารองจะน�าออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 มาตรา ๑๑ 		 รายได้ที่	 อ.ต.ก.	 ได้รับจากการด�าเนินกิจการในปีหนึ่ง	 ๆ	 ให้ตกเป็นของ	 อ.ต.ก.	 

ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกิจการของ	 อ.ต.ก.	 และเมือ่ได้หักค่าภาระต่าง	 ๆ	 ทีเ่หมาะสม	 เช่น	 เงินส�ารอง 

ตามมาตรา	๑๐	เงนิสมทบกองทุนสงเคราะห์หรอืการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา	๑๖	(๑๑)	ประโยชน์ตอบแทน

ตามมาตรา	 ๑๗	 โบนัสตามมาตรา	 ๒๔	 และเงินลงทุนตามงบลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบตามมาตรา	๒๗ 

แล้ว	เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้ของรัฐ

	 ถ้ารายได้มีจ�านวนไม่พอส�าหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง	นอกจากเงินส�ารอง

ตามมาตรา	๑๐	และ	อ.ต.ก.	ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้	รัฐพึงจ่ายให้	อ.ต.ก.	เท่าจ�านวนที่ขาด

	 ๓
	มาตรา	๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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 มาตรา ๑๒
๔
			 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า	“คณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร”	

ประกอบด้วย	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานกรรมการ	 ผู้แทนส�านักงบประมาณและ 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 เป็นกรรมการ	 และกรรมการอืน่อีกไม่เกินเจ็ดคน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดย 

ในจ�านวนนี้ให้มีผู้แทนสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่าสองคน

	 ให้ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๑๓
๕
 		 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี	 แต่อาจได้รับ 

แต่งตั้งอีกได้

	 ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระหรอืในกรณท่ีีคณะรฐัมนตรี

แต่งตัง้กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างท่ีกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	ให้ผูซ้ึ่งได้รบัแต่งตั้งอยู่

ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

	 เมื่อครบก�าหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่	 ให้กรรมการ 

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น	 อยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม ่

เข้ารับหน้าที่

 มาตรา ๑๔
๖
  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๑๓	กรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		คณะรัฐมนตรีให้ออก

	 (๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๖)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 มาตรา ๑๕  	 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งจ�านวน 

ของกรรมการท้ังหมด	จงึเป็นองค์ประชมุ	ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุให้กรรมการท่ีมาประชมุเลอืก

กรรมการคนหนึ่ง		เป็นประธานในที่ประชุม

	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 ประธานกรรมการและกรรมการคนหนึ่ง 

ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขาด

	 ๔
	มาตรา	๑๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ๕
	มาตรา	๑๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ๖
	มาตรา	๑๔	วรรคสอง	ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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 มาตรา ๑๖
๗
  	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าทีว่างนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ไป 

ซึ่งกิจการของ	อ.ต.ก.	และให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย	คือ

	 (๑)	 ก�าหนดชนิดหรือประเภทของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่	 อ.ต.ก.	 จะซื้อตาม 

มาตรา	๖	(๓)	และที่จะพยุงราคาตามมาตรา	๖	(๔)

	 (๒)	 ก�าหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน	สถานที่และค่าทดแทนต่าง	ๆ	ของ	อ.ต.ก.

	 (๓)	 ก�าหนดอัตราดอกเบ้ีย	ค่าภาระ	ค่าบรกิาร	ค่านายหน้า	และค่าด�าเนนิธรุกจิต่าง	ๆ 	ของ	อ.ต.ก.

	 (๔)	 ก�าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของบุคคลทีจ่ะประกอบกิจการค้าในตลาดของ	 อ.ต.ก.	

และก�าหนดให้มีการจดทะเบียนผู ้ประกอบกิจการค้าดังกล่าว	 รวมทัง้ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับ 

การวางหลักประกันการช�าระราคาสินค้าที่ซื้อขายกันนั้น

	 (๕)	 ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	การเงิน	และการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของ	อ.ต.ก.

	 (๖)	 ออกข้อบังคับว่าด้วยวิธีการขายและซื้อสินค้าในตลาดของ	อ.ต.ก.

	 (๗)	 ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ	 การแต่งตั้ง	 การเลื่อน	 ลดและตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

การถอดถอน	ระเบียบวินัย	การสอบสวน	การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง

	 (๘)	 ออกข้อบังคับว่าด้วยจ�านวนอัตราต�าแหน่ง	 อัตราเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ค่าพาหนะ	 เบี้ยเลี้ยง 

ค่าเช่าบ้านหรือที่พัก	ค่าทดแทน	และเงินอื่น	ๆ

	 (๙)	 ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินบ�าเหน็จ	 การจ่ายเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสงเคราะห์

แก่ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	 พนักงานและลูกจ้าง	 ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนบ�าเหน็จ 

กองทุนสวัสดิการ	และกองทุนสงเคราะห์

	 (๑๐)		ออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา	๖	และมาตรา	๗

	 (๑๑)		จ�าหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีเป็นสูญ

	 (๑๒)	 ตั ้งคณะอนุกรรมการคณะหนึง่หรือหลายคณะให้กระท�ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย	 ในการนี	้ ให้น�ามาตรา	 ๑๕	 มาใช้บังคับแก่การประชุมและวินิจฉัย 

ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

	 ข้อบังคับที่ออกตามวรรคหนึง่	 ถ้ามีข้อความจ�ากัดอ�านาจของผู้อ�านวยการในการท�านิติกรรม 

ไว้ประการใด	ให้ประกาศข้อความเช่นว่านั้นในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๗  	 ประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทนตามท่ีคณะรฐัมนตรี

ก�าหนด

 มาตรา ๑๘
๘
  	 ให้คณะกรรมการพิจารณาบุคคลซึ่งเหมาะสม	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีความรู้ 

และความช�านาญอันจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่กิจการของ	อ.ต.ก.	เพื่อท�าสัญญาจ้างเป็นผู้อ�านวยการ

	 ๗
	มาตรา	๑๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ๘
	มาตรา	๑๘	แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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	 การด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่ง	 และการก�าหนดเงื่อนไขอืน่ใดในการทดลองปฏิบัติงาน	

หรือการท�างานในหน้าที่ผู้อ�านวยการ	 ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการก�าหนดโดยให้มีอายุการจ้าง

คราวละสองปี	และเมื่อครบก�าหนดอายุสัญญาจ้าง	คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้

	 ในการว่าจ้างผูอ้�านวยการ	ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผูล้งนามในสญัญาจ้างในนามของ	อ.ต.ก.

ให้ผู้อ�านวยการได้รับเงินค่าจ้าง	 ค่าตอบแทนและเงินอื่น	 ๆ	 ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง

 มาตรา ๑๘ ทวิ
๙	

 	ผู้อ�านวยการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		สัญญาจ้างสิ้นอายุและไม่มีการต่ออายุสัญญาจ้างใหม่

	 (๒)	 ลาออกจากต�าแหน่ง	 โดยยืน่ใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการตามเงื่อนไขทีก่�าหนด 

ในสัญญาจ้าง

	 (๓)		คณะกรรมการมีมติให้เลิกสัญญาจ้าง

	 (๔)		กระท�าการที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาจ้าง	ซึ่งสัญญาจ้างระบุไว้ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง

	 (๕)		มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๙

 มาตรา ๑๙
๑๐

 		ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้	จะเป็นผู้อ�านวยการไม่ได้

	 (๑)	 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจทีก่ระท�ากับ	 อ.ต.ก.	 หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ 

ของ	 อ.ต.ก.	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 เว้นแต่เป็นเพียงหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับผิดของ 

ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัหรอืผู้ถอืหุน้บรษัิทจ�ากดั	ท่ีประกอบกจิการอันมส่ีวนได้เสยีหรอือันเป็นการแข่งขันเช่นว่านั้น

	 (๒)	 เป็นข้าราชการประจ�า	 พนกังานหรือลูกจ้างของทางราชการ	 ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร 

ส่วนกลาง	 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น	 พนักงานหรือลูกจ้างของ	 อ.ต.ก.	 

หรือของรัฐวิสาหกิจอื่น

	 (๓)	 เป็นผู ้ม ีต�าแหน่งทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าทีใ่นทางนิติบัญญัติหรือ 

ทางบริหารท้องถิ่น

	 (๔)		เป็นผู้ไม่อาจท�างานเต็มเวลาให้แก่	อ.ต.ก.

	 (๕)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๖)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๗)	 เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 มาตรา ๒๐			 ผู ้อ�านวยการ	 เป็นผู้บริหารกิจการของ	 อ.ต.ก.	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค	์ 

ข้อบังคับ	ระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด	และมีอ�านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง

	 ๙
	มาตรา	๑๘	ทวิ	เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ๑๐
	มาตรา	๑๙		แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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	 ผู้อ�านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดการและด�าเนินกิจการของ	อ.ต.ก.

	 ให้รองผู้อ�านวยการมีอ�านาจและหน้าที่ด�าเนินกิจการของ	อ.ต.ก.	ตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

 มาตรา ๒๑  	 ผู้อ�านวยการมีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย	คือ

	 (๑)	 บรรจุ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 เลือ่นขั้น	 เลื่อนเงินเดือน	 และค่าจ้าง	 ตลอดจนลงโทษทางวินัย

แก่พนกังานและลกูจ้าง	 ทั้งนี้	 ต้องเป็นไปตามข้อบงัคับที่คณะกรรมการก�าหนดไว้	 แต่ถ้าพนักงานต�าแหน่ง 

ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ

	 (๒)	 วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจการของ	อ.ต.ก.	โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย	ข้อบังคับ

และระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดไว้

 มาตรา ๒๒  	 ในกิจการทีเ่กี่ยวกับบุคคลภายนอก	 ให้ผู้อ�านวยการเป็นตัวแทนของ	 อ.ต.ก. 

เพื่อการนีผู้้อ�านวยการจะมอบอ�านาจให้บุคคลอืน่กระท�าแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได้	 แต่ทัง้นี้ต้องเป็น 

ไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนดไว้

	 ในกรณีทีม่ขี้อบงัคับซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา	 ๑๖	 ก�าหนดว่านิติกรรมใด 

ผู้อ�านวยการจะกระท�าได้กแ็ต่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก่อน	บรรดานติกิรรมท่ีผูอ้�านวยการท�าขึน้

โดยไม่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว	ย่อมไม่ผูกพัน	อ.ต.ก.	เว้นแต่คณะกรรมการจะได้ให้สัตยาบัน

 มาตรา ๒๓
๑๑

  	เมือ่ผู้อ�านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้	 หรือเมื ่อต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ 

ว่างลงและยังมิได้แต่งต้ังผูอ้�านวยการ	ให้คณะกรรมการพจิารณาแต่งตั้งกรรมการหรอืรองผูอ้�านวยการคนหนึ่ง 

เป็นผู้ท�าการแทนหรอืผูร้กัษาการแทนในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	ถ้าไม่อาจแต่งตั้งได้	ให้คณะกรรมการพจิารณา

แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการแทนหรือผู้รักษาการแทนในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 ให้ผู้ท�าการแทนหรือผู้รักษาการแทนในต�าแหน่งผู้อ�านวยการมีอ�านาจและหน้าทีอ่ย่างเดียวกับ 

ผู้อ�านวยการ

 มาตรา ๒๔ 		 ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	 พนักงานและ 

ลูกจ้างประจ�าอาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๒๕			 รัฐมนตรีมีอ�านาจก�ากับโดยทัว่ไป	 ซึ่งกิจการของ	 อ.ต.ก.	 และเพื่อประโยชน์ 

ในการนี	้ จะเรียกประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	 พนักงาน	 และลูกจ้าง 

มาชี้แจงข้อเท็จจริง	หรือแสดงความคิดเห็น	หรือให้ท�ารายงานยื่นก็ได้

 มาตรา ๒๖
๑๒

  	การกู้ยืมเงินครั้งหนึง่เกินสองร้อยล้านบาท	 อ.ต.ก.	 จะต้องได้รับความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรีก่อน

	 ๑๑
	มาตรา	๒๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๗

	 ๑๒
	มาตรา	๒๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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 มาตรา ๒๗  	 ให้	 อ.ต.ก.	 จัดท�างบประมาณประจ�าปี	 โดยแยกเป็นงบลงทุนและงบท�า 

การเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	 ส�าหรับงบลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

ส่วนงบท�าการให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

 มาตรา ๒๘
๑๓

  	ให้	 อ.ต.ก.	 เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารอื ่น 

ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก�าหนด

 มาตรา ๒๙  	 ให้	 อ.ต.ก.	 วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีทีถู่กต้องแยกตามประเภทงาน 

ส่วนที่ส�าคัญ	มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจ�าและมีสมุดบัญชีลงรายการ

	 (๑)		การรับและการจ่ายเงิน

	 (๒)		สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแสดงการงานทีเ่ป็นอยู่ตามจริงและตามที่ควร	 ตามประเภทงาน 

พร้อมด้วยข้อความอันเป็นเหตุที่มาของรายการนั้น	ๆ

 มาตรา ๓๐  	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและการเงิน

ของ	อ.ต.ก.	ทุกปี

 มาตรา ๓๑  	 ผู้ตรวจสอบบัญชีมีอ�านาจสอบสรรพสมุดบัญชี	 เอกสารและหลักฐานต่าง	 ๆ 

ของ	 อ.ต.ก.	 เพื่อการนี้ให้มีอ�านาจสอบถามประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	

พนักงาน	ลูกจ้าง	และผู้อื่นซึ่งเป็นตัวแทนของ	อ.ต.ก.	ได้

 มาตรา ๓๒
๑๔

  	ให้	 อ.ต.ก.	 จัดท�างบดุล	 บัญชีท�าการ	 และบัญชีก�าไรขาดทุนของปีทีส่ิ ้นปี 

ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

 มาตรา ๓๓			 ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

												สัญญา		ธรรมศักดิ์

														นายกรัฐมนตรี

	 ๑๓
	มาตรา	๒๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ๑๔
	มาตรา	๓๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๕
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หมายเหตุ	 :-	 	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากผลิตผลเกษตรกรรมเป็น 

สินค้า				ขาออกท่ีส�าคัญ	น�ารายได้ส่วนใหญ่มาสู่ประเทศ	การเศรษฐกจิของประเทศขึ้นอยู่กบัอาชพีเกษตรกรรม 

แต่ปรากฏว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและมาตรฐานการครองชีพอยู่ในระดับต�่า	 เพราะเกษตรกร 

ถกูพ่อค้าและคนกลางกดราคาผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อให้ตนได้ผลก�าไรมากท่ีสดุ	เกษตรกรจ�าต้องยอมตกอยู่

ในฐานะ			ผู้เสียเปรียบเพราะไม่มีอ�านาจในการต่อรองราคาขายผลิตผลเกษตรกรรมของตน	เป็นการจ�าเป็น

ที่จะต้องจัดตั้งตลาดส�าหรับเกษตรกรขึ้น	เพื่อให้เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	และสหกรณ์การเกษตรน�าผลิตผล

เกษตรกรรมของตน	 หรือรวบรวมผลิตผลเกษตรกรรมจากการเกษตรกรอืน่มาขายในตลาดเพื่อเกษตรกร 

ซึ่งจะเป็นการลดคนกลางให้น้อยลงและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร	และสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้จ�าหน่ายหรือ 

ส่งผลิตผลเกษตรกรรมออกสู่ท้องตลาดเสียเอง	 และเป็นการช่วยให้ประชาชนผู้อุปโภคและผู้บริโภคและ 

ผู้จ�าหน่ายปลกีซื้อผลิตผลเกษตรกรรมจากเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 สหกรณ์การเกษตรหรือจากตลาด 

เพื่อเกษตรกรได้โดยตรง	 ไม่ต้องผ่านคนกลางหลายชั้น	 ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ซึ่งจะเป็นทางลดค่าครองชีพ 

ของประชาชนได้ทางหนึง่	 และในโอกาสต่อไป	 เมื่อกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรมีฐานะการเงิน 

ที่มั่นคง	 สามารถทีจ่ะรับกิจการขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรไปด�าเนินการได้	 ก็จะให้รับโอนกิจการนี้ไป

ด�าเนินการ	สมควรจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้น
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๔๖
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยทีเ่ป็นการสมควรจัดตั ้งส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรขึ ้นเป็นองค์การมหาชน 

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๒๑	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมาตรา	 ๕	 

แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชกฤษฎีกา 

ขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกว่า	 “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๔๖”

 มาตรา ๒
๑
 		 พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ในพระราชกฤษฎีกานี้

	 “วิจัยการเกษตร”	 หมายความว่า	 การค้นคว้าทดลอง	 ส�ารวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการ 

เพื่อให้ได้ข้อมูล	 ความรู้	 การประดิษฐ์	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และกระบวนการต่าง	 ๆ	 อันสามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	 ตลอดจนการเกษตรเชิงพาณิชย์	 เพื่อพัฒนาผลการวิจัย 

ให้ได้คุณประโยชน์ต่อสาธารณะ	 รวมไปถึงการถ่ายทอดผลการวิจัยและเทคโนโลยีไปสู ่ภาคเอกชน 

และเกษตรกร		ทั้งนี้	ให้หมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยซึ่งคณะกรรมการก�าหนด

	 “ส�านักงาน”	หมายความว่า	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารส�านักงาน

	 “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริหารส�านักงาน

	 “ผู้อ�านวยการ”	หมายความว่า	ผู้อ�านวยการส�านักงาน

	 “เจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

	 ๑	
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๐/ตอนที่	๒๒	ก/หน้า	๑/๑๔	มีนาคม	๒๕๔๖
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	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 มาตรา ๔  	 ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้

หมวด ๑

การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่
  
 มาตรา ๕  	 ให้จัดตั ้งองค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า	 “ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 
(องค์การมหาชน)”	 เรียกโดยย่อว่า	 “สวก.”	 และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	 “Agricultural	 Research	
Development	Agency	(Public	Organization)”	เรียกโดยย่อว่า	“ARDA”
 มาตรา ๖  	 ให ้ส �าน ักงานมีท ีต่ั ้งของส�านักงานแห่งใหญ่อย ู่ ในกรุงเทพมหานครหรือ 
จังหวัดใกล้เคียง
 มาตรา ๗  	 ให้ส�านักงานมีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
	 (๒)		ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
	 (๓)		จัดให้มีการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร
	 (๔)	 ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอืน่ของรัฐและเอกชนในการผลิต 
และพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 (๕)		เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรทีไ่ด้จากการศึกษา	
ค้นคว้า	วจิยั	และพฒันา	ตลอดจนการเชื่อมโยงกบัสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ
	 (๖)		ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดพิมพ์
เอกสาร	การจดัท�าส่ือโสตทัศน์	การสัมมนา	การประชุมเชิงปฏบัิตกิาร	การจดันทิรรศการ	หรอืการด�าเนนิการ
อื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร
 มาตรา ๘  	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา	 ๗	 ให้ส�านักงานมีอ�านาจหน้าทีก่ระท�า 
กิจการต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้ด้วย
	 (๑)		ถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครอง	และมีทรัพยสิทธิต่าง	ๆ
	 (๒)		ก่อตั้งสิทธิ	หรือท�านิติกรรมใด	ๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สิน
	 (๓)		ท�าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการ 
ที่เกี่ยวกับด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส�านักงาน
	 (๔)		จัดหาและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการเกษตร
	 (๕)		เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของส�านักงาน
	 (๖)		กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส�านักงาน
	 (๗)		เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าตอบแทน	หรือค่าบริการในการด�าเนินการ
	 (๘)		กระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

การเข้าร่วมทุนตาม	(๕)	และการกู้ยืมเงินตาม	(๖)	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด ๒

ทุน รายได้ ทรัพย์สิน
  

 มาตรา ๙  	 ทุนและทรัพย์สินในการด�าเนินกิจการของส�านักงานประกอบด้วย

	 (๑)		เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา	๔๐

	 (๒)		เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี

	 (๓)	 เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอืน่	 รวมทัง้จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ	และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

	 (๔)		ค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าตอบแทน	ค่าบริการ	หรือรายได้จากการด�าเนินการ

	 (๕)		ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส�านักงาน

 มาตรา ๑๐  	 บรรดารายได้ของส�านักงานไม่เป็นรายได้ทีต่ ้องน�าส่งกระทรวงการคลัง 

ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง	และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

 มาตรา ๑๑  	 ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ ง่ส�านักงานได้มาจากการให้หรือซื ้อด้วยเงินรายได ้

ของส�านักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของส�านักงาน

	 ให้ส�านักงานมีอ�านาจในการปกครอง	 ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 ใช้	 จ�าหน่าย	 และจัดหาประโยชน ์

จากทรัพย์สินของส�านักงาน

 มาตรา ๑๒  	 การใช้จ่ายเงินของส�านักงาน	 ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของส�านักงานโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของส�านักงาน	ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

หมวด ๓

การบริหารและการด�าเนินกิจการ

  

 มาตรา ๑๓  	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่	เรยีกว่า	“คณะกรรมการบรหิารส�านกังานพฒันาการ

วจิยัการเกษตร”	ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	ปลดักระทรวง

การคลัง	 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 

ซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจากผู้ซึ ่งมีความรู ้	 ความเชี ่ยวชาญ	 และความช�านาญเป็นทีป่ระจักษ์ในด้าน

การเกษตร	 ด้านวิทยาศาสตร์	 ด้านอุตสาหกรรม	 ด้านการบริหาร	 ด้านการพาณิชย์	 หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของส�านักงาน	 จ�านวนไม่เกินห้าคน	 ซึ่งในจ�านวนนี้จะต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่

ข้าราชการที่มีต�าแหน่ง	หรือเงินเดือนประจ�าหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วยเป็นกรรมการ

	 ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

	 ให้ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง	 และให้ผู้อ�านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๑๔  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย
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	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์	และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

	 (๓)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	

	 (๔)	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๕)		ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 กรรมการ 

หรอืผู้ด�ารงต�าแหน่งซึ่งรบัผิดชอบการบรหิารพรรคการเมือง	ท่ีปรกึษาพรรคการเมือง	หรอืเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมอืง

	 (๖)	 ไม่เป็นเจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างของส�านักงาน	 หรือทีป่รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทีม่ีสัญญาจ้าง 

กับส�านักงาน

	 ความใน	 (๑)	 มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งส�านักงานจ�าเป็นต้องแต่งตั ้ง 

ตามข้อผูกพัน	หรือมีคุณสมบัติดีเด่นอันเหมาะสมกับงานของส�านักงาน

 มาตรา ๑๕  	 ประธานกรรมการและกรรมการของส�านักงานจะต้องไม่ประกอบกิจการ 

ซึ่งมีสภาพเป็นการแข่งขันกับกิจการของส�านักงาน	 หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท�ากับส�านักงาน		

ทั้งนี้	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ 

หรือกรรมการในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ส�านักงานเป็นผู้ถือหุ้น

 มาตรา ๑๖			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี

	 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึง่	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่

ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุซิึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนนิการต่อไปจนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	 แต่จะด�ารงต�าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๑๗ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่ง

เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		คณะรัฐมนตรี ให ้ออก	 เพราะบกพร ่องต ่อหน ้ าท ี	่ ม ีความประพฤติ เสื ่อม เสีย	 

หรือหย่อนความสามารถ

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	 ๑๔	 หรือกระท�า 

การอันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๕

 มาตรา ๑๘  	 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ให้คณะรัฐมนตร ี

แต่งตั้งผู้อืน่ด�ารงต�าแหน่งแทน	 เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน	 จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

แทนก็ได้และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งทีว่่างนั้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการ 

ซึ่งตนแทน

	 ในกรณีทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ให้คณะกรรมการประกอบด้วย

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง
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 มาตรา ๑๙  	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าทีค่วบคุมดูแลส�านักงานให้ด�าเนินกิจการให้เป็น 
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	อ�านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
	 (๑)		ก�าหนดนโยบายการบริหารงาน	 การจัดหาทุน	 และให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงาน 
ของส�านักงาน
	 (๒)		อนุมัติแผนการลงทุน	แผนการเงิน	และงบประมาณประจ�าปีของส�านักงาน
	 (๓)		ควบคุมดูแลการด�าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป	 ตลอดจนออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	
ประกาศ	หรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับส�านักงาน	ในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 (ก)		การบรหิารงานทั่วไปของส�านักงาน	การจดัแบ่งส่วนงานของส�านกังานและขอบเขตหน้าท่ี
ของส่วนงานดังกล่าว
	 	 (ข)		การก�าหนดต�าแหน่ง	 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	 อัตราเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 และเงินอื่น 
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
	 	 (ค)		การคัดเลือก	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การประเมินผลงาน	การถอดถอนวนิยัและการลงโทษ
ทางวินยั	 การออกจากต�าแหน่ง	 การร้องทกุข์และการอทุธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง	 รวมทัง้ 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
	 	 (ง)		การบริหารและจัดการการเงิน	การพัสดุ	และทรัพย์สินของส�านักงาน	รวมทั้งการบัญชี
และการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
	 	 (จ)		การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
	 	 (ฉ)		ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
	 	 (ช)		การคัดเลือกผู้อ�านวยการ	 การปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ	 และการมอบหมายให้ผู้อืน่
ปฏิบัติงานแทน
	 	 (ซ)		วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือนักวิจัยด้านการเกษตร
	 (๔)	 ให้ความเห็นชอบในการก�าหนดค่าธรรมเนียม	 ค่าบ�ารุง	 ค่าตอบแทน	 และค่าบริการ 
ในการด�าเนินกิจการของส�านักงาน
	 (๕)	กระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน
	 ระเบียบเกี่ยวกับการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม	(๓)	(ง)	ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
 มาตรา ๒๐  	 การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 ในการปฏิบัติหน้าที	่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในเรือ่งทีค่ณะกรรมการพิจารณา	 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้นั ้นแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
และให้ท่ีประชมุพจิารณาว่ากรรมการผู้น้ันสมควรจะอยู่ในท่ีประชมุและหรอืมีมตใินการประชมุเรื่องนั้นได้หรอืไม่		

ทั้งนี้	ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
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	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๒๑  	 คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญให้เป็นทีป่รึกษา

ของคณะกรรมการ	 และมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

	 การประชุมคณะอนุกรรมการ	ให้น�ามาตรา	๒๐	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๒ 		 ให้ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ที่ปรึกษา	 และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 

หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๒๓ 		 ให้ส�านักงานมีผู้อ�านวยการคนหนึ่ง

	 คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�านาจสรรหา	แต่งตั้ง	และถอดถอนผู้อ�านวยการ

	 หลักเกณฑ์	และวิธีการสรรหาผู้อ�านวยการ	ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

 มาตรา ๒๔  	 ผู ้อ�านวยการต้องเป็นผู ้สามารถท�างานให้แก่ส�านักงานได้เต็มเวลาและต้อง 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

	 (๓)		เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ 

ของส�านักงานตามที่ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา	๗	และมาตรา	๘

	 (๔)		ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๑๔	(๓)	(๔)	(๕)	หรือ	(๖)

	 (๕)		ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท�ากับส�านักงาน

 มาตรา ๒๕  	 ผู้อ�านวยการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสี่ปี	 และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 มาตรา ๒๖  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ผู้อ�านวยการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย	

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		ออกตามกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ

	 (๔)	 คณะกรรมการให ้ออก	 เพราะบกพร ่องต ่อหน ้าที ่	 ม ีความประพฤติ เสื ่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ

	 (๕)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๒๔

	 มติของคณะกรรมการให้ผู้อ�านวยการออกจากต�าแหน่งตาม	 (๔)	 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่โดยไม่นับรวมผู้อ�านวยการ

 มาตรา ๒๗  	 ผู ้อ�านวยการมีหน้าที ่บริหารกิจการของส�านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์ของส�านักงาน	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนด	 นโยบาย	 มติ	 และประกาศของคณะกรรมการ 

และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที ่และลูกจ้างทุกต�าแหน่ง	 เว้นแต่ผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ตรวจสอบภายใน 

ตามมาตรา	๓๕	วรรคสอง	รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้



569พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖

	 (๑)		เสนอเป้าหมาย	แผนงาน	และโครงการต่อคณะกรรมการ	เพื่อให้การด�าเนนิงานของส�านกังาน

บรรลุวัตถุประสงค์

	 (๒)		เสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ของส�านักงาน	รวมทั้งรายงาน

การเงินและบัญชี	ตลอดจนเสนอแผนการเงิน	และงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

	 (๓)		เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด�าเนินงานของส�านักงานให้มี

ประสิทธิภาพ	และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ

	 ผู้อ�านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของส�านักงาน

 มาตรา ๒๘  	 ผู้อ�านวยการมีอ�านาจ

	 (๑)		บรรจุ	 แต่งตั้ง	 เลือ่น	 ลด	 ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	 ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต�าแหน่ง		ทั้งนี้	ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๒)		วางระเบียบเกี่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ	 ข้อบังคับ	

ข้อก�าหนด	นโยบาย	มติหรือประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๒๙  	 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก	 ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้แทนของส�านักงาน 

เพื่อการน้ีผู้อ�านวยการจะมอบอ�านาจให้บุคคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้	แต่ต้องเป็นไปตามข้อบงัคบั

ที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๐			 ให้คณะกรรมการเป็นผู ้ก�าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื ่น 

ของผู้อ�านวยการ	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๔

ผู้ปฏิบัติงานของส�านักงาน
  

 มาตรา ๓๑  	 ผู้ปฏิบัติงานของส�านักงานมีสามประเภท	คือ

	 (๑)		เจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้าง	 ได้แก่	 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของส�านักงาน

	 (๒)		ทีป่รึกษาหรือผู้ เชี ่ยวชาญ	 ได้แก่	 ผู ้ซึ่งส�านักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าทีเ่ป ็นทีป่รึกษา 

หรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง

	 (๓)		เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของส�านักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา	๓๔	

 มาตรา ๓๒ 		 เจ้าหน้าที่	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์	และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

	 (๓)		สามารถท�างานให้แก่ส�านักงานได้เต็มเวลา

	 (๔)		มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

	 (๕)		ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ	 พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
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	 (๖)		ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๔	(๓)	(๔)	หรือ	(๕)

	 (๗)		ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท�ากับส�านักงาน

	 ความใน	 (๑)	 มใิห้ใช ้บงัคับแก่เจ ้าหน้าทีช่าวต่างประเทศซึง่ส�านักงานจ�าเป็นต้องจ้าง 

หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของส�านักงาน

 มาตรา ๓๓  	 เจ้าหน้าที่พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๓๒

	 (๔)		ถูกให้ออก	 เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

	 (๕)		ถกูให้ออกหรอืปลดออก	เพราะผิดวนิยัตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีคณะกรรมการก�าหนดไว้

ในข้อบังคับ

 มาตรา ๓๔  	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส�านักงาน	 รัฐมนตรีอาจขอให้เจ้าหน้าที ่

ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ในส�านักงานเป็นการชั่วคราวได้	 	ทั้งนี้	 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

หรือนายจ้างของผู้นั้น	และมีข้อตกลงที่ท�าไว้ในการอนุมัติ

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าทีข่องส�านักงานตามวรรคหนึ่ง 

ให้ถอืว่าเป็นการได้รบัอนญุาตให้ออกจากราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด	ๆ 	และให้นบัเวลาระหว่าง

ที่มาปฏิบัติงานในส�านักงาน	ส�าหรับการค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท�านองเดียวกัน

เสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว	แล้วแต่กรณี

	 เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาท่ีได้รบัอนมัุตใิห้มาปฏบิตังิานในส�านกังาน	ให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัตามวรรคหนึ่ง

มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งและรับเงินเดือนไม่ต�่ากว่าระดับต�าแหน่งและเงินเดือนเดิม

ตามข้อตกลงที่ท�าไว้ในการอนุมัติ

หมวด ๕

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของส�านักงาน
  

 มาตรา ๓๕  	 การบญัชีของส�านกังาน	 ให้จัดท�าตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ 

ทีค่ณะกรรมการก�าหนด	 และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุ 

ของส�านักงานตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

	 ในการตรวจสอบภายใน	ให้มีผู้ปฏบัิติงานของส�านกังานท�าหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบภายในโดยเฉพาะ

และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๖  	 ให้ส�านักงานจัดท�างบดุล	 งบการเงิน	 และบัญชีท�าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
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	 ในทุกรอบปี	 ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการแต่งตั้ง 

ด้วยความเห็นชอบของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน	 เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

และทรัพย์สนิของส�านกังาน	 โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์	ประหยัด	และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด	แล้วท�าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ

คณะกรรมการ

	 เพื่อการนี	้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ�านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ของ

ส�านักงาน	 สอบถามผู้อ�านวยการ	 ผู้ตรวจสอบภายใน	 เจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง	 หรือบุคคลอื่นและเรียก 

ให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ของส�านักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น

 มาตรา ๓๗			 ให้ส�านักงานท�ารายงานประจ�าปีเสนอรัฐมนตรี	 รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงาน 

ของส�านักงานในปีท่ีล่วงมาแล้ว	บัญชที�าการ	พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบัญชี	รวมท้ังค�าช้ีแจงเกี่ยวกบันโยบาย

ของคณะกรรมการ	โครงการ	และแผนงานที่จะจัดท�าในภายหน้า

 มาตรา ๓๘  	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๔๒	 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

เพื ่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการด�าเนินงานของส�านักงานให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์	 โครงการ	 และแผนงานที่ได้จัดท�าไว้	 ให้ส�านักงานจัดให้มีการประเมินผลการด�าเนินงาน 

ของส�านักงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก�าหนด	แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี

	 การประเมินผลตามวรรคหนึง่	 ให้จัดท�าโดยสถาบันหรือองค์กรทีเ่ป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญ

ในด้านการประเมินผลกิจการของส�านักงาน	โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

	 การประเมินผลการด�าเนินงานของส�านักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจรงิให้ปรากฏในด้านประสทิธผิล	

ในด้านประสิทธิภาพ	และในด้านการพัฒนาองค์กร	และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้ก�าหนด

เพิ่มเติมขึ้น

	 ในกรณีทีม่ีเหตุจ�าเป็นเป็นการเฉพาะกาล	 จะจัดให้มีการประเมินเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วย

ก็ได้

หมวด ๖

การก�ากับดูแล
  

 มาตรา ๓๙  	 ให ้รัฐมนตรีม ีอ�านาจหน้าท ีก่�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของส�านักงาน 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส�านักงาน	 นโยบายของรัฐบาล 

และมติคณะรัฐมนตรีท ีเ่กี ่ยวกับส �าน ักงาน	 เพื ่อการนี ้ให ้รัฐมนตรีม ีอ �านาจสั ่งให ้ส�านักงานชี ้แจง 

แสดงความคดิเห็น	ท�ารายงานหรอืยับย้ังการกระท�าของส�านกังานท่ีขัดต่อวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งส�านกังาน	

นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับส�านักงาน	 ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การด�าเนินการของส�านักงานได้
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๔๐  	 เม่ือพระราชกฤษฎกีาน้ีใช้บงัคบั	ให้กองทุนพฒันาการวจิยัการเกษตรและบคุลากร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอันยุบเลิก	 และให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีด�าเนินการตามมาตรา	 ๙	 

แห่งพระราชบัญญติัองค์การมหาชน	พ.ศ.	๒๕๔๒	เพื่ออนมุตัใิห้มีการโอนบรรดากจิการ	อ�านาจหน้าท่ี	ทรพัย์สนิ	

สิทธิ	 หนี้สิน	 และเงินของกองทุนพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 และบุคลากร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	ไปเป็นของส�านักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้

 มาตรา ๔๑ 	 ในวาระเริ ่มแรก	 ให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั ้งส�านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตรประกอบด้วย	 ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานกรรมการ	 ผู้แทนกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั ้งจ�านวนสามคน	 เป็นกรรมการ	 และให้ผู ้ปฏิบัติหน้าทีผู่ ้อ�านวยการตามมาตรา	 ๔๒ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ	 และให้ปฏิบัติหน้าทีไ่ปจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

ซึ่งต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๔๒ 		 ในวาระเริ ่มแรก	 ทีย่ ังไม่มีการแต่งตั ้งผู ้อ�านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี	้ 

ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ปฏิบัติหน้าที ่

ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะม ี

การแต่งตั้งผู้อ�านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้	 ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันทีพ่ระราชกฤษฎีกา

นี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๔๓  	 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือข้อก�าหนดของส�านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร	 ให้น�าระเบยีบ	 ข้อบงัคับ	 ประกาศ	 หรือข้อก�าหนดของกองทนุพัฒนาการวิจัย

การเกษตรและบคุลากร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานตามขอบวตัถปุระสงค์

หรืออ�านาจหน้าที่ทีจ่ะเป็นของส�านักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ทีใ่ช้อยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชกฤษฎีกานี ้

ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

					พันต�ารวจโท	ทักษิณ		ชินวัตร

												นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบบันี้	คอื	โดยท่ีการเกษตรมีความส�าคญัต่อเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศไทย	การวิจัยที่มีประสิทธิภาพในด้านการเกษตร	และการน�าผลของการวิจัยดังกล่าว 

ไปใช้ประโยชน์จงึเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างย่ิงในการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	และวชิาการของประเทศ	แต่ในปัจจบุนั

การวจิยัและการใช้ประโยชน์จากผลการวจิยัดงักล่าวยังไม่ได้รบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุในด้านงบประมาณ

อย่างเพียงพอ	 ดังนั้น	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยด้านการเกษตรและจัดระบบ 

การบริหารงานให้สามารถด�าเนินการได้อย่างอิสระคล่องตัว	 เอื้ออ�านวยต่อการใช้บุคลากรและทรัพยากร 

ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	 เพื่อให้การวิจัยการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์	 สมควรจัดตั้งส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

ขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้	
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๔๘
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยองค์การมหาชน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๒๑	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมาตรา	 ๕ 

แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชกฤษฎีกา 

ขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกว่า	 “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๔๘”

 มาตรา ๒
๑
  	 พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ในพระราชกฤษฎีกานี้

	 “การวิจัยและการพัฒนา”	 หมายความว่า	 การค้นคว้าทดลอง	 การส�ารวจหรือศึกษา 

ตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล	 ความรู้	 การประดิษฐ์	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ตลอดจนการแลกเปลี่ยน 

การถ่ายทอด	 การประยุกต์	 การส่งเสริมและสนับสนุน	 เพื่อน�าองค์ความรู้และวิทยาการไปใช้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคม	 และการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิง่แวดล้อมของชุมชนในพื้นที่สูง	 ทั้งนี้	 ให้หมายความรวมถึงกิจกรรม 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยและพัฒนาที่คณะกรรมการก�าหนด

	 “พื้นที่สูง”	หมายความว่า	พื้นที่ที่เป็นภูเขา	หรือพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน�้าทะเลห้าร้อยเมตร

ขึ้นไป	หรือพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างพื้นที่สูงตามที่คณะกรรมการก�าหนด

	 “สถาบัน”	หมายความว่า	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการสถาบัน

	 “คณะที่ปรึกษาพิเศษ”	หมายความว่า	คณะที่ปรึกษาสถาบัน

	 ๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๒/ตอนที่	๙๕	ก/หน้า	๑/๑๔	ตุลาคม	๒๕๔๘
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	 “ผู้อ�านวยการ”	หมายความว่า	ผู้อ�านวยการสถาบัน

	 “เจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	เจ้าหน้าที่สถาบัน

	 “ลูกจ้าง”	หมายความว่า	ลูกจ้างสถาบัน

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 มาตรา ๔  	 ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้

หมวด ๑

การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่
  

 มาตรา ๕  	 ให้จัดตัง้องค์การมหาชนขึน้เรียกว่า	 “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง	 (องค์การ

มหาชน)”	เรียกโดยย่อว่า	“สวพส.”	และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า	“Highland	Research	and	Development	

Institute	(Public	Organization)”	เรียกโดยย่อว่า	“HRDI”

 มาตรา ๖  	 ให้สถาบันมีท่ีต้ังของส�านกังานแห่งใหญ่อยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม่หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง

 มาตรา ๗ 		 ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ส่งเสริม	สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง

	 (๒)		สนับสนุนการวิจัย	 รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม่	 เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	ตลอดจนรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

	 (๓)		ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานของรฐัและสถาบนัการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง	และภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศในการศกึษา	

ค้นคว้า	วิจัย	พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน

	 (๔)		จัดให้มีการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ 

การพฒันาพื้นท่ีสงูอย่างครบวงจร	เช่น	ด้านการผลิต	การตลาด	มาตรฐานผลติภณัฑ์การขนส่งสนิค้า	ตลอดจน 

เป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการด�าเนินการดังกล่าว

	 (๕)	 ร่วมมือและแลกเปลีย่นการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่งในระดับ

นานาชาติ

	 (๖)		ให้บรกิารด้านการให้ค�าปรกึษาและการให้บรกิารในด้านต่าง	ๆ 	ท่ีเกี่ยวกบัการพฒันาพื้นท่ีสงู

ที่ได้จากการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนา

	 (๗)	 สนับสนุนและด�าเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า	 โครงการหลวง 

และสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทัง้ด�าเนินการให้มีการ 

จดทะเบียนสิทธิบัตร	เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น	ๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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	 ๒	
มาตรา	 ๗	 (๘)	 เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง	 (องค์การมหาชน)	 (ฉบับที	่ ๒)	 

พ.ศ.	๒๕๕๒

	 (๘)
๒
	 จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร	 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 และด้านอื่น	 ๆ	 

ด�าเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่วและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม	 รวมทัง้ 

เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช	 อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจการ 

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

 มาตรา ๘  	 เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา	 ๗	 ให้สถาบันมีอ�านาจและหน้าที ่

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครอง	และมีทรัพยสิทธิต่าง	ๆ

	 (๒)		ก่อตั ้งสิทธิ	 หรือท�านิติกรรมทกุประเภทผูกพันทรัพย์สิน	 ตลอดจนท�านิติกรรมอืน่ใด 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของสถาบัน

	 (๓)		จัดหาและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย	เพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่สูง

	 (๔)		เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

	 (๕)		จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการที่ได้จากโครงการหลวงหรือโครงการของสถาบัน

	 (๖)		กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

	 (๗)		ท�าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการ 

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

	 (๘)		เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าตอบแทน	หรือค่าบริการในการด�าเนินกิจการ

	 (๙)		กระท�าการอื่นใดซึ่งจ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน

	 การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอืน่ตาม	 (๔)	 และการกู้ยืมเงินตาม	 (๖)	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๒

ทุน รายได้ และทรัพย์สิน
  

 มาตรา ๙  	 ทุนและทรัพย์สินในการด�าเนินกิจการของสถาบัน	ประกอบด้วย

	 (๑)		เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา	๔๔

	 (๒)		เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม

	 (๓)		เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี

	 (๔)		เงนิอุดหนนุจากภาคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรอืองค์กรอ่ืน	รวมท้ังจากต่างประเทศ

หรือองค์การระหว่างประเทศ	และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

	 (๕)		ค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าตอบแทน	ค่าบรกิาร	สทิธปิระโยชน์	หรอืรายได้จากการด�าเนนิงาน

	 (๖)		ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
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 มาตรา ๑๐  	 ในกรณีทีส่ถาบันจัดให้มีบริการใดอันอยู่ในวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ 

ของสถาบัน	 ให้สถาบันมีอ�านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าบริการ	หรือค่าตอบแทนจากกิจการนั้น

ได้ตามอัตราที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๑๑  	 บรรดารายได้ของสถาบนัไม่เป็นรายได้ท่ีต้องน�าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมาย

ว่าด้วยเงินคงคลัง	และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

	 ในกรณีทีม่ีเหตุจ�าเป็นหรือสมควร	 สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจน�ารายได ้

ของสถาบันในจ�านวนที่เห็นสมควรส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน

 มาตรา ๑๒  	 ให้ทรัพย์สินซึ ่งสถาบันได้มาจากการให้	 หรือซื ้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน 

หรือโดยการแลกเปลี่ยน	เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน

	 ให้สถาบนัมีอ�านาจในการปกครอง	ดูแล	บ�ารงุรกัษา	ใช้	จ�าหน่าย	และจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิ

ของสถาบัน

 มาตรา ๑๓ 		 การใช้จ่ายเงนิของสถาบนั	ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกจิการของสถาบนัโดยเฉพาะการเกบ็

รักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน	ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

หมวด ๓

การบริหารและการด�าเนินกิจการ
  

 มาตรา ๑๔ 
๓
 	 ให ้ม ีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง 	 เรียกว ่า	 “คณะกรรมการสถาบันวิจัย 

และพัฒนาพื้นที่สูง”	ประกอบด้วย

		 (๑)		ประธานกรรมการ	 ซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต ่งตั ้งจากผู ้ซึ ่งมีความรู ้ 	 ความเชี ่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูง	เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง	

		 (๒)		กรรมการโดยต�าแหน่ง	จ�านวนสามคน	ได้แก่	ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง	

		 (๓)		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวนไม่เกินหกคน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ ่งมีความรู ้

ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์สูงเป็นทีป่ระจักษ์ในด้านการเกษตร	 การพัฒนาสังคม	 การอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 การบริหารจัดการ	 หรือด้านอืน่	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

ของสถาบัน	

		 ให้ผ ู้อ �านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง	 และให้ผู ้อ�านวยการแต่งตั ้ง 

ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ�าเป็น	กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่ง

หรือเงินเดอืนประจ�า	พนักงานหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	หรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

	 ๓	
มาตรา	 ๑๔	 แก้ไขเพิ ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐



579พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘

 มาตรา ๑๕			 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์	และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

	 (๓)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๔)	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๕)		ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 กรรมการ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งซึ่งรบัผิดชอบการบรหิารพรรคการเมอืง	ท่ีปรกึษาพรรคการเมอืง	หรอืเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมอืง

	 (๖)		ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรอืท่ีปรกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญท่ีมสีญัญาจ้างกบัสถาบัน

	 (๗)	 ไม่เป็นผู้ม ีส ่วนได้เสียในกิจการทีก่ระท�ากับสถาบันหรือในกิจการทีเ่ป็นการแข่งขัน 

กับกิจการของสถาบัน	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 เว้นแต่เป็นผู ้ซึ ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น 

ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื ่น 

ตามมาตรา	๘	(๔)

	 ความใน	 (๑)	 มใิห้ใช ้บ ังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ ่งสถาบันจ�าเป็นต้องแต่งตั ้ง 

ตามข้อผูกพนั	หรอืตามลักษณะกจิการของสถาบัน	หรอืเป็นบคุคลท่ีมคีณุสมบตัดิเีด่นเหมาะสมกบังานของสถาบนั

 มาตรา ๑๖
๔
  	 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละสี่ปี

	 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี

ทีค่ณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ ่มขึ้นในระหว่างทีก่รรมการซึ่งแต่งตั ้งไว้แล้วยังมีวาระ 

อยู่ในต�าแหน่ง	 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งทีว่่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่ง

เท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการซึ ่งได้รับแต่งตั ้งไว้แล้ว	 เว้นแต่วาระทีเ่หลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 

จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

	 เม ือ่ครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ ่ง 	 หากย ังไม ่มีการแต ่งตั ้งประธานกรรมการ 

หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่	 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง 

ตามวาระนัน้อยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

 มาตรา ๑๗ 		 ประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิซึ ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

	 ๔	
มาตรา	 ๑๖	 แก้ไขเพิ ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐	
 



580 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘

	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้รงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ตามมาตรา	 ๑๖	 วรรคสอง	 และในกรณีทีป่ระธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระให้กรรมการทีเ่หลือ 

เลือกกรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว

 มาตรา ๑๘			 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		คณะรัฐมนตรี ให ้ออก	 เพราะบกพร ่องต ่อหน ้ าท ี	่ ม ีความประพฤติ เสื ่อม เสีย 

หรือหย่อนความสามารถ

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๑๕

 มาตรา ๑๙
๕
 	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีควบคมุดแูลโดยท่ัวไปซึ่งกจิการและการด�าเนนิการ	

ของสถาบัน	เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	อ�านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

	 (๑)		ก�าหนดทิศทาง	เป้าหมาย	นโยบายการบรหิารงาน	และให้ความเหน็ชอบแผนการด�าเนนิงาน	

ของสถาบัน	

		 (๒)		อนุมัติแผนงาน	แผนการลงทุน	แผนการเงิน	โครงการ	และงบประมาณประจ�าปีของสถาบัน	

		 (๓)		ดูแลฐานะและความมัน่คงทางการเงิน	 ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน	 พิจารณารายงาน	

ของผู้ตรวจสอบการเงิน	และวางระเบียบ	กฎเกณฑ์	หรือข้อห้ามทางการเงิน	

		 (๔)		ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินและการระดมเงินทุนของสถาบัน			

		 (๕)		ให้ค�าแนะน�าหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ 

ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ 

การประสานงานในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของสถาบัน

		 (๖)		ให ้ความเห็นชอบการก�าหนดค ่าธรรมเนียม	 ค ่าบ�ารุง	 ค ่าตอบแทน	 ค ่าบริการ 

และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ที่เกิดจากการด�าเนินงานของสถาบัน	

		 (๗)		จัดตั ้งและยบุเลิกส�านกังานสาขาของสถาบันในกรณีทีม่ีความจ�าเป็นและเห็นสมควร 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน	และก�าหนดวิธีการบริหารงานของส�านักงานสาขาของสถาบันดังกล่าว	

		 (๘)		สรรหา	แต่งตั้ง	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	และถอดถอนผู้อ�านวยการ	

		 (๙)		ออกระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	หรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้	

	 	 (ก)	 การประสานระหว่างสถาบันกับส�านักงานสาขา	

	 	 (ข)		การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน	และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว	

	 ๕	
มาตรา	 ๑๙	 แก้ไขเพิ ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 	 (ค)		การก�าหนดต�าแหน่ง	 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	 อัตราเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 และเงินอื่น 

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	

		 	 (ง)		การคัดเลือก	 การบรรจุ	 การแต่งตั ้ง	 การถอดถอน	 วินัยและการลงโทษทางวินัย 

การออกจากต�าแหน่ง	 การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง	 รวมทั้งวิธีการ	 

และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง	

	 	 (จ)		การบริหารและจัดการการเงิน	 การพัสดุ	 ทรัพย์สิน	 และการงบประมาณของสถาบัน 

รวมทั้งการบัญชีและการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ	

	 	 (ฉ)		การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	

	 	 (ช)		การแต่งตั้งและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 (ซ)		การก�าหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน ้าท ีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

และผู้ตรวจสอบภายใน	

	 	 (ฌ)		การก�าหนดเครื่องแบบผู้อ�านวยการ	เจ้าหน้าที่	และลูกจ้าง	และเครื่องหมายสถาบัน	

	 	 (ญ)		การสรรหา	การแต่งตั้ง	และการถอดถอนผู้อ�านวยการ	การปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ	

และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน	

	 (๑๐)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย	

	 (๑๑)	 กระท�าการอืน่ใดทีจ่�าเป็นหรือต่อเนือ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน	 ระเบียบ 

เกี่ยวกบัการจ�าหน่ายทรพัย์สนิจากบญัชเีป็นสญูตาม	(๙)	(จ)	ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์	ท่ีคณะรฐัมนตรกี�าหนด

 มาตรา ๒๐  	 การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 ในการปฏิบัติหน้าที	่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในเรือ่งทีค่ณะกรรมการพิจารณา	 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้นั ้นแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

และให้ทีป่ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในทีป่ระชุมหรือจะมีมติ 

ในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มหีนึ่งเสยีงในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๒๑  	 เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนินงานของสถาบัน	 ให้มคีณะทีป่รึกษาพิเศษคณะหนึ่ง	

เรียกว่า	“คณะที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”	ประกอบด้วย

	 (๑)		ประธานมูลนิธิโครงการหลวง	เป็นประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ

	 (๒)		ท่ีปรกึษาพเิศษซึ่งประธานคณะท่ีปรกึษาพเิศษแต่งตั้งจากผูแ้ทนสถาบันการศกึษาท่ีเกี่ยวข้อง

จ�านวนไม่เกินห้าคน

	 (๓)		ทีป่รึกษาพิเศษซึ่งประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษแต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการ 

หรือผู้ช�านาญการ	จ�านวนไม่เกินห้าคน
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 มาตรา ๒๒  	 ที่ปรึกษาพิเศษตามมาตรา	๒๑	(๒)	และ	 (๓)	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ

สามปี

	 ที่ปรึกษาพิเศษตามมาตรา	๒๑	(๒)	และ	(๓)	ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 มาตรา ๒๓ 		 ให้คณะทีป่รึกษาพิเศษ	 มีหน้าทีใ่ห้ความเห็น	 ค�าแนะน�า	 และค�าปรึกษา 

แก่คณะกรรมการและผู้อ�านวยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้

 มาตรา ๒๔
๖
 	 คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นทีป่รึกษา 

คณะกรรมการ	และมีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา	๑๙	(๙)	(ช)	และคณะอนุกรรมการ	

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

	 ทีป่รึกษาคณะกรรมการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะอนุกรรมการ	 จะต้องไม่เป็น 

ผู้มีส่วนได้เสีย	 ในกิจการทีก่ระท�ากับสถาบัน	 หรือในกิจการทีเ่ป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน 

ทั้งนี้	 	 ไม่ว่าโดยทางตรง	 หรือทางอ้อม	 เว้นแต่เป็นผู้ซึง่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ 

กรรมการหรือผู้แทน	ของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา	๘	(๔)	

		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ	 ให้น�ามาตรา	 ๒๐	 มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม	

 มาตรา ๒๕
๗
		 ให้ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ประธานคณะทีป่รึกษาพิเศษ	 ทีป่รึกษาพิเศษ 

ทีป่รึกษาคณะกรรมการ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการตรวจสอบ	 ประธานอนุกรรมการ 

และอนุกรรมการ	ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๒๖ 		 ให้สถาบันมีผู้อ�านวยการคนหนึ่ง

	 คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�านาจสรรหา	แต่งตั้ง	และถอดถอนผู้อ�านวยการ

	 ในกรณีทีไ่ม ่ม ีผู ้อ �านวยการหรือผู้อ �านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้ให้รองผู ้อ�านวยการ 

ทีม่ีอาวุโสตามล�าดับปฏิบัติหน้าทีแ่ทน	 ถ้าไม่มีรองผู้อ�านวยการให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง 

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

 มาตรา ๒๗
๘
 	 ผู้อ�านวยการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์	

เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามทีก่�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าทีข่องสถาบัน	 รวมทัง้ 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย

	 ๖	
มาตรา	 ๒๔	 แก้ไขเพิ ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 ๗	

มาตรา	 ๒๕	 แก้ไขเพิ ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 ๘	

มาตรา	 ๒๙	 วรรคสาม	 เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 ๙	
มาตรา	 ๓๐	 แก้ไขเพิ ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
 
 
   

 มาตรา ๒๘  	 ผู้อ�านวยการมีวาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละสี่ปี	และอาจได้รบัแต่งตั้งอีกได้แต่ต้อง

ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 มาตรา ๒๙ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ผู้อ�านวยการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		ออกตามกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ

	 (๔)		คณะกรรมการให ้ออก	 เพราะบกพร ่องต ่อหน ้าท ี	่ ม ีความประพฤติ เสื ่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ

	 (๕)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๒๗

	 มติของคณะกรรมการให้ผู้อ�านวยการออกจากต�าแหน่งตาม	 (๔)	 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่โดยไม่นับรวมผู้อ�านวยการ

	 การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์	 ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่ง 

ตามก�าหนดเวลาในสัญญาจ้าง

 มาตรา ๓๐
๙
 	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๓๙	 วรรคสอง	 ให้ผู ้อ�านวยการมีหน้าทีบ่ริหารกิจการ 

ของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์ของสถาบัน	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนด	 นโยบาย	 มติ	 

และประกาศของคณะกรรมการ	 และให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างทุกต�าแหน่ง	 

รวมทั้งให้มีหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)		เสนอเป้าหมาย	แผนงาน	และโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อให้การด�าเนินงานของสถาบัน	

บรรลุวัตถุประสงค์	

	 (๒)		เสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ของสถาบัน	 รวมทัง้รายงาน 

การเงนิ	และการบญัช	ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา	

		 (๓)		เสนอความเหน็เกี่ยวกบัการปรบัปรงุกจิการและการด�าเนนิงานของสถาบันให้มปีระสทิธภิาพ	

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ	 ผู้อ�านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

ในการบริหารกิจการของสถาบัน

 มาตรา ๓๑  	 ผู้อ�านวยการมีอ�านาจ

	 (๑)		แต่งตั ้งรองผู้อ�านวยการหรือผู้ช่วยผู ้อ�านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

	 (๒)		บรรจุ	 แต่งตั้ง	 เลือ่น	 ลด	 ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	 ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต�าแหน่ง		ทั้งนี้	ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๓)	 วางระเบียบเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย	 มติของ 

คณะรัฐมนตรี	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อก�าหนด	ประกาศ	นโยบาย	หรือมติของคณะกรรมการ
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 มาตรา ๓๒  	 ในกิจการทีเ่กี ่ยวกับบุคคลภายนอก	 ให้ผู ้อ�านวยการเป็นผู ้แทนของสถาบัน 

และเพื ่อการนี	้ ผู ้อ�านวยการจะมอบอ�านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได ้	 แต่ต ้อง 

เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

	 นิติกรรมใดที่ผู ้อ�านวยการหรือผู้รับมอบอ�านาจจากผู้อ�านวยการกระท�าโดยฝ่าฝืนระเบียบ 

หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด	ย่อมไม่ผูกพันสถาบัน	เว้นแต่คณะกรรมการให้สัตยาบัน

 มาตรา ๓๓ 		 ให้คณะกรรมการเป็นผู ้ก�าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

ของผู้อ�านวยการ	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๔

การประสานการปฏิบัติการ
  

 มาตรา ๓๔  	 เพื ่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาพื้นทีสู่ง 

อย่างบูรณาการและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ	์ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าทีป่ระสานการปฏิบัติการ 

กับส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชนอืน่	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	 เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว 

ใช้ทรัพยากรบุคคล	งบประมาณ	และอ�านาจหน้าที่ของตนให้เกิดผลส�าเร็จตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน

	 การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง	 สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มีอ�านาจจัดท�าบนัทกึข้อตกลงฉบบัหนึง่หรือหลายฉบับระหว่างสถาบันกับส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชนอืน่	 หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ	 เพื่อก�าหนดวิธีการเงื ่อนไข	 การใช ้อ�านาจหน้าท ี ่

และความรบัผิดชอบของหน่วยงานน้ันได้ตามท่ีเหน็สมควร	รวมท้ังการมอบอ�านาจของส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	

องค์การมหาชนอื่น	 หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐให้สถาบันด�าเนินการใด	 ๆ	 แทนด้วย	 	 ทั้งนี้	 ภายใต้กฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้นและตามความเหมาะสม

	 ในกรณีทีส่่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชนอืน่	 หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 

ไม่ยินยอมท�าบันทึกข้อตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ให้คณะกรรมการ

รายงานต่อรัฐมนตรีหรือผู ้ม ีอ �านาจบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแลหน่วยงานนั ้น	 เพื ่อพิจารณาสั ่งการ 

หรือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อวินิจฉัยชี ้ขาดและให้มีการด�าเนินการตามมาตรา	 ๘	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

องค์การมหาชน	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 ในกรณีทีส่่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชนอืน่	 หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 

ได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงอย่างมีคุณภาพหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	 ให้คณะกรรมการรายงาน 

ต่อ	 ก.พ.ร.	 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ�าเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงินรางวัล 

การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชนอื่น	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น	หรือให้ 

ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชนอืน่	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย 

ของตนเพื ่อปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้แก่บุคลากรในสังกัด	 หรือรับสิทธ ิ

หรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี	

พ.ศ.	๒๕๔๖
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	 ๑๑	
มาตรา	 ๓๗	 วรรคสอง	 เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง	 (องค์การมหาชน) 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 ๑๐	

มาตรา	 ๓๖	 แก้ไขเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นทีสู่ง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
 

หมวด ๕

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
  

 มาตรา ๓๕  	 ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท	คือ

	 (๑)		เจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง	 ได้แก่	 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของสถาบัน

	 (๒)		ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ	 ได้แก่	 ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีสัญญาจ้าง

	 (๓)		เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา	๓๘

 มาตรา ๓๖
๑๐

 	 เจ ้าหน ้าที ่ต ้องม ีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ เหมาะสมกับวัตถุประสงค ์ 

และอ�านาจ	 หน้าทีข่องสถาบนั	 รวมทัง้ต้องมคีุณสมบัติและไม่มลีักษณะตองห้ามตามกฎหมายว่าด้วย 

องค์การมหาชนด้วย

 มาตรา ๓๗ 		 เจ้าหน้าที่พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๓๖

	 (๔)		ถูกให้ออก	 เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

	 (๕)		ถกูให้ออกหรอืปลดออก	เพราะผิดวนิยัตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีคณะกรรมการก�าหนดไว้

ในข้อบังคับ

 
๑๑

การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์	 ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่ง 

ตามก�าหนดเวลาในสัญญาจ้าง

 มาตรา ๓๘  	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน	 รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ	

พนักงาน	 เจ้าหน้าที	่ หรือผู้ปฏิบัติงานอืน่ใดในกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการ 

ส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกจิ	องค์การมหาชนอ่ืน	หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั	มาปฏบัิตงิานเป็นเจ้าหน้าท่ีของสถาบัน

เป็นการชั่วคราวได้	 	 ทั้งนี้	 เมือ่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น	 และมีข้อตกลงทีท่�าไว้ 

ในการอนุมัติ
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	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 เจ้าหน้าที	่ หรือผู ้ปฏิบัติงานอืน่ใดซ่ึงได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงาน 

เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง	 ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ 

หรือออกจากงานไปปฏบิติังานใด	ๆ 	และให้นับระยะเวลาระหว่างท่ีมาปฏบัิตงิานในสถาบันส�าหรบัการค�านวณ

บ�าเหน็จบ�านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท�านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน 

เต็มเวลาดังกล่าว	แล้วแต่กรณี

	 เมือ่สิ้นสุดระยะเวลาทีไ่ด้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน	 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 

มีสิทธิได้รับการบรรจแุละแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งและรบัเงนิเดอืนในส่วนราชการหรอืหน่วยงานเดมิไม่ต�่ากว่า

ต�าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท�าไว้ในการอนุมัติ

หมวด ๖

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
  

 มาตรา ๓๙
๑๒

 	การบัญชีของสถาบัน	 ให้จัดท�าตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�าหนด	 ซึ่งต้อง	

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช	ีและต้องจดัให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการเงนิ	การบญัช	ีและการพสัด	ุ

ของสถาบัน	ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง	

	 	ในการตรวจสอบภายใน	ให้มีผู้ปฏบัิตงิานของสถาบนัท�าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในโดยเฉพาะ	

และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการก�าหนด	

ในการแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลื่อนเงินเดือน	เลื่อนต�าแหน่ง	และลงโทษทางวินัยของ

	 ผู้ตรวจสอบภายใน	 ให้ผู้อ�านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้ 

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน	จึงด�าเนินการได้

 มาตรา ๔๐			 ให้สถาบันจัดท�างบดุล	 งบการเงิน	 และบัญชีท�าการส่งผู ้สอบบัญชีภายใน 

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

	 ในทุกรอบปี	 ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการแต่งตั้ง 

ด้วยความเห็นชอบของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี	 และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 

และทรัพย์สินของสถาบัน	 โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์	 ประหยัด	 และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด	 แล้วบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ 

คณะกรรมการ

	 เพื่อการน้ี	ให้ผู้สอบบัญชมีีอ�านาจตรวจสอบสรรพสมดุบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง	ๆ 	ของสถาบนั	

สอบถามผู้อ�านวยการ	ผู้ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่และลกูจ้าง	หรอืบคุคลอื่นและเรยีกให้ส่งสรรพสมุดบญัชี

และเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น

	 ๑๒	
มาตรา	 ๓๙	 แก้ไขเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นทีสู่ง	 (องค์การมหาชน) 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 ๑๓	
มาตรา	 ๔๒	 ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นทีสู่ง	 (องค์การมหาชน)	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 ๑๔	

หมวด	 ๗	 	 การก�ากับดูแล	 มาตรา	 ๔๒	 ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง 

(องค์การมหาชน)	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๐
 

 มาตรา ๔๑ 		 ให้สถาบันท�ารายงานประจ�าปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ	 รายงานนี ้

ให้กล่าวถงึผลงานของสถาบนัในปีที่ล่วงมาแล้ว	บัญชที�าการ	พร้อมทัง้รายงานของผูส้อบบัญช	ีรวมท้ังค�าชี้แจง

เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ	โครงการ	และแผนงานที่จะจัดท�าในภายหน้า

 มาตรา ๔๒
๑๓

  	ยกเลิก

หมวด ๗๑๔

การก�ากับดูแล
  

 มาตรา ๔๓			 ยกเลิก

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๔๔ 		 เมือ่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	 ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีด�าเนินการ 

ตามมาตรา	 ๙	 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดากิจการ	 

ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หนี้	 และงบประมาณของส�านักงานปลัดกระทรวง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการพฒันาเกษตรท่ีสงูซึ่งเป็นโครงการหลวงท่ีมีอยู่ในวนัท่ีพระราชกฤษฎกีานี้ใช้บังคบั 

เว้นแต่งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�าที่ยังมีผู้ครองอยู่ไปเป็นของสถาบัน

 มาตรา ๔๕  	 เพื ่อเป็นทุนในการด�าเนินกิจการของสถาบัน	 ในระยะเริ ่มแรก	 ให้รัฐมนตร ี

เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการจัดสรรทุนประเดิมให้แก่สถาบันภายในวงเงินทีร่ัฐมนตรีเห็นสมควร 

เพื่อให้สถาบันสามารถด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้

 มาตรา ๔๖ 		 ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่งประกอบด้วย

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานกรรมการ	ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

เลขาธกิารมูลนิธโิครงการหลวง	เป็นกรรมการ	ผู้อ�านวยการส�านกัพฒันาเกษตรท่ีสงู	ส�านกังานปลดักระทรวง	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นกรรมการและเลขานุการ	และประธานมูลนิธิโครงการหลวง	เป็นที่ปรึกษา		

ทั้งนี้	 ให้ปฏิบัติหน้าทีไ่ปจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๔๗ 		 ให้ผู้อ�านวยการส�านักพฒันาเกษตรท่ีสงู	ส�านกังานปลดักระทรวง	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวนัท่ีพระราชกฤษฎกีานี้ใช้บงัคบั	ปฏบิตัหิน้าท่ีผูอ้�านวยการเป็นการชั่วคราว

ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ�านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้	 ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
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 มาตรา ๔๘  	 ภายใต้บังคับมาตรา	๔๙	และมาตรา	๕๐	ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส�านักงาน

ปลัดกระทรวง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรทีสู่งซึ่งเป็นโครงการ

หลวง	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	ยังคงเป็นข้าราชการและลูกจ้างของส�านักงาน

ปลัดกระทรวง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และปฏิบัติหน้าทีใ่นสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้โดยให้

ถือว่าการปฏิบัติหน้าทีด่ังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าทีร่าชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส�านักงาน 

ปลัดกระทรวง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 มาตรา ๔๙ 		 ข้าราชการและลูกจ้างของส�านกังานปลดักระทรวง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเกษตรที่สงูซึ่งเป็นโครงการหลวง	ทีด่�ารงต�าแหน่งอยู่ในวนัท่ีพระราชกฤษฎกีา

นีใ้ช้บังคับซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างของสถาบัน	 ให้ใช้สิทธิแจ้งความจ�านงเป็นหนังสือ 

ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบทีค่ณะกรรมการตามมาตรา	 ๔๖	 ก�าหนด	 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่

พระราชกฤษฎีกานี ้ใช้บังคับ	 และต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการ 

ตามมาตรา	๔๖	ก�าหนด	ซึ่งหลักเกณฑ์และวธิกีารดงักล่าวจะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะรฐัมนตรี

ก�าหนดตามมาตรา	๑๐	แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 การบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ที่ผ่านการคัดเลือกและการประเมินตามวรรคหนึ่ง	 ให้มีผลในวันที ่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการด�าเนินการตามมาตรา	๔๔

 มาตรา ๕๐ 		 ให้ผู้ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งตั ้งเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างตามมาตรา	 ๔๙ 

ได้รับเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 หรือค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง	 อัตราเงินเดือน	 และค่าจ้างตามทีค่ณะกรรมการ 

ตามมาตรา	 ๔๖	 ก�าหนด	 รวมทัง้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่น	 ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 

เงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน	 หรือสวัสดิการและประโยชน์อย่างอืน่ทีข่ ้าราชการหรือลูกจ้างผู ้นัน้ 

เคยได้รับจากส่วนราชการ

	 การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าทีข่องสถาบัน	 ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ 

เพราะทางราชการเลิกหรือยุบต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 การเปลี่ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสถาบัน	 ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน

เพราะทางราชการยุบต�าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด	 และให้ได้รับบ�าเหน็จตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยบ�าเหน็จลูกจ้าง
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 มาตรา ๕๑			 ในระหว่างทีย่ังไม่มีระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือข้อก�าหนดของสถาบัน 

ให้น�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗ 

ในส ่วนท ี่ เกี ่ยวกับการปฏิบ ัติงานตามขอบวัตถุประสงค ์หรืออ �านาจหน้าท ีท่ ีจ่ะเป ็นของสถาบัน 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

					พันต�ารวจโท	ทักษิณ		ชินวัตร

													นายกรัฐมนตรี



590 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘

หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี	้ คือ	 โดยทีเ่ป็นการสมควรส่งเสริม 

และสนับสนุนการวจัิยและพัฒนาพื้นท่ีสงู	การพัฒนาและเสรมิสร้างนกัวจิยั	การให้บรกิารด้านการให้ค�าปรกึษา	

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับ

นานาชาติ	 และการสนับสนุนงานโครงการหลวง	 เพื่อเป็นการขยายผลงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์

อย่างกว้างขวางในการปฏบิติังานบนพื้นท่ีสงูที่ห่างไกลและทุรกนัดาร	โดยการจดัตั้งองค์กรในรปูแบบองค์การ

มหาชนเพื่อท�าหน้าทีด่ังกล่าวซึ่งจะท�าให้มีการบริหารจัดการทีก่ว้างขวาง	 มีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน

และมีการประสานความร่วมมอืของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกนัได้ดย่ิีงข้ึน	สมควรจดัตั้งสถาบันวจิยั

และพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อด�าเนินภารกิจดังกล่าว		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕

หมายเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี	้ คือ	 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

ให ้ถ ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื ่องในวโรกาสครองราชย ์	 ๖๐	 ป ี 

และเฉลมิพระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	 ราชพฤกษ์	 ๒๕๔๙	 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย 

และพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ท�าให้ต้องขยายวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง 

(องค์การมหาชน)	เพื่อให้สามารถกระท�ากิจการครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ของสวนเฉลิมพระเกียรติ

ดังกล่าวได้โดยครบถ้วน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖

 มาตรา ๒  	 พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๑๕ 	 ให้ประธานกรรมการ	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	 และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ	ิ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ก่อนการแก้ไข 

เพิ ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี ้	 และด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชกฤษฎีกานี ้ใช้บังคับ 

เป็นประธานกรรมการและกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่งตามพระราชกฤษฎีกานี้	 และยังคง 

ด�ารงต�าแหน่งต่อไปตามวาระที่มีอยู่เดิมในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	

 
๑๕	

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๖/ตอนที่	๓๗	ก/หน้า	๑/๙	มิถุนายน	๒๕๕๒
	 ๑๖	

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนที่	๑๘	ก/หน้า	๗/๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐
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 มาตรา ๑๖ 	 ในระหว่างทีค่ณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนยังไม่ได้ก�าหนด

ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามมาตรา	๔๒	แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	๒๕๔๒	

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	

	 ให้การประเมินผลการด�าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นทีสู่ง	 (องค์การมหาชน) 

เป็นไปตามระบบการประเมินผล	ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไปพลางก่อน

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้	 คือ	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เติม

บทบัญญัติต่างๆ	 ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘ 

ให ้สอดคล้องกับ	 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	 (ฉบับที่	 ๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	 เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น		จึงจ�าเป็นต้อง

ตราพระราชกฤษฎีกานี้

  





593พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๒
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยทีเ่ป็นการสมควรจัดตั ้งส�านกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๘๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมาตรา	 ๕	 

แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชกฤษฎีกา 

ขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า	“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๕๒”

 มาตรา ๒ 
๑
 		 พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ในพระราชกฤษฎีกานี้

	 “ส�านักงาน”	 หมายความว่า	 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)

	 “คณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว

	 “ผู้อ�านวยการ”	หมายความว่า	ผู้อ�านวยการส�านักงาน

	 “เจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

	 “ลูกจ้าง”	หมายความว่า	ลูกจ้างส�านักงาน

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 
๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๖/ตอนที่	๔๑	ก/หน้า	๑/๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๒
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 มาตรา ๔ 	 	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้

หมวด ๑

การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่
  

 มาตรา ๕ 		 ให้จัดต้ังองค์การมหาชนขึน้	เรยีกว่า	“ส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (องค์การมหาชน)”	 เรียกโดยย่อว่า	 “พกฉ.”	 และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า	“The	Golden	Jubilee	Museum	of	Agriculture	Office	(Public	Organization)”	เรียกโดยย่อว่า	

“GOJUMAO”

 มาตรา ๖  	 ให้ส�านักงานมีทีตั่้งของส�านักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี	 และอาจตั้ง

ส�านักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 มาตรา ๗ 		 ให้ส�านักงานมีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ 

ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	 รวมทัง้โครงการพระราชด�าริ	 พระราชกรณียกิจ	 และโครงการ 

พระราชพิธีต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร

	 (๒)		เป ็นศูนย ์กลางในการขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท ีเ่กี ่ยวกับการเกษตร 

เกษตรทฤษฎีใหม่	และเป็นแหล่งความรู้	ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชด�าริ	พระราชกรณียกิจ	

โครงการพระราชพิธีต่าง	 ๆ	 และให้บริการด้านค�าปรึกษาและด้านอืน่	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้งสถาบันเกษตรกร	องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ

	 (๓)	 จัดให้มีการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	รวบรวมวัตถุ	วัสดุอ้างอิง	สิ่งประดิษฐ์	จ�าแนกประเภทวัตถุ

บันทึกหลักฐานเกี่ยวกบัความเป็นมา	การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกบัววิฒันาการและการพฒันาด้านการเกษตร

ของประเทศไทยรวมถงึพนัธุส์ตัว์หายาก	ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวเนื่องกบัการเกษตร	เพือ่ประโยชน์

ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ	และส�าหรับใช้ในกิจการของส�านักงาน

	 (๔)		จัดแสดงกิจกรรม	ผลงาน	นิทรรศการ	การประชุม	สัมมนา	การฝึกอบรม	การแสดงสินค้า

และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด�าริ	พระราชกรณียกิจ	โครงการพระราชพิธี

ต่าง	ๆ	แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่

	 (๕)	 ส ่งเสริม	 สน ับสนุน	 ประสานความร ่วมมือ	 และให ้ค�าปรึกษาแก ่โครงการหลวง 

สถาบันการศึกษา	 และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	 ในการแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้	 ข้อมูล	 และเจ้าหน้าที	่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

เพื่อน�ามาพัฒนาส�านักงาน

 มาตรา ๘  	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา	๗	ให้ส�านักงานมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครอง	และมีทรัพยสิทธิต่าง	ๆ

	 (๒)	 ก่อตั ้งสิทธิ	 หรือท�านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน	 ตลอดจนท�านิติกรรมอื ่นใด 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของส�านักงาน
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	 (๓)		ท�าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื ่นทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

	 (๔)		จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา	วิจัย	และการด�าเนินงานของส�านักงาน

	 (๕)		เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

	 (๖)	 	จ�าหน่ายสินค้า	หรือให้บริการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

	 (๗)		กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

	 (๘)		เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	 ค่าบ�ารุง	 ค่าตอบแทน	 หรือค่าบริการในการด�าเนินกิจการต่าง	 ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ของส�านักงาน		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๙)		ด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

การเข้าร่วมทุนตาม	(๕)	และการกู้ยืมเงินตาม	(๗)	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๒

ทุน รายได้ และทรัพย์สิน
  

 มาตรา ๙  	 ทุนและทรัพย์สินในการด�าเนินกิจการของส�านักงาน	ประกอบด้วย

	 (๑)		เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา	๓๙

	 (๒)		เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม

	 (๓)		เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น	 หรือองค์กรอื ่น	 รวมทัง้ 

จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

	 (๔)		ค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าตอบแทน	ค่าบริการ	หรือรายได้จากการด�าเนินกิจการ

	 (๕)		ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส�านักงาน

	 การรบัเงินหรอืทรพัย์สนิตาม	(๓)	จะต้องไม่กระท�าในลกัษณะท่ีท�าให้ส�านกังานขาดความเป็นอิสระ

หรือความเป็นกลาง

 มาตรา ๑๐ 		 บรรดารายได้ของส�านักงานไม่เป็นรายได้ทีต่ ้องน�าส่งกระทรวงการคลัง 

ตามกฎหมาย	ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

	 ในกรณทีีม่เีหตุจ�าเป็นหรือสมควร	 ส�านกังานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจน�ารายได้

ของส�านักงานในจ�านวนที่เห็นสมควรส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

 มาตรา ๑๑ 		 ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ ง่ส�านักงานได้มาจากการให้หรือซื ้อด้วยเงินรายได ้

ของส�านักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของส�านักงาน

	 ให้ส�านักงานมีอ�านาจในการปกครอง	 ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 ใช้	 จ�าหน่าย	 และจัดหาประโยชน ์

จากทรัพย์สินของส�านักงาน

 มาตรา ๑๒  	 การใช้จ่ายเงินของส�านักงาน	 ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของส�านักงานโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของส�านักงาน	ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด



596 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒

หมวด ๓

การบริหารและการด�าเนินกิจการ
  

 มาตรา ๑๓  	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	 เรียกว่า	 “คณะกรรมการส�านักงานพิพิธภัณฑ ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	ประกอบด้วย

	 (๑)	ประธานกรรมการ	ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตั้งจากผูมี้ความรู	้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สงู 

ทางด้านการบริหาร

	 (๒)		กรรมการโดยต�าแหน่ง	 จ�านวนห้าคน	 ได้แก่	 ปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 และเลขาธิการ 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 (๓)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวนไม่เกินสี ่คน	 ซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจากผู ้มีความรู ้ 

ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์เป็นทีป่ระจักษ์ในด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์

ด้านการเกษตร	 ด้านการบริหารจัดการ	 หรือด้านอื่นทีเ่กี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของส�านักงาน 

โดยในจ�านวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐร่วมอยู่ด้วย

	 ให้ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง	 และให้ผู้อ�านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ�าเป็น

 มาตรา ๑๔ 		 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์	และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

	 (๓)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๔)		ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๕)		ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 กรรมการ 

หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งซึ ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง	 ทีป่รึกษาพรรคการเมือง	 หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง

	 (๖)		ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับส�านักงาน

	 (๗)		ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการทีก่ระท�ากับส�านักงาน	 หรือในกิจการทีเ่ป็นการแข่งขัน 

กับกิจการของส�านักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของส�านักงาน	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ	กรรมการ	หรอืผูแ้ทนของส�านกังานในการ

เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา	๘	(๕)

	 ความใน	 (๑)	 มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งส�านักงานจ�าเป็นต้องแต่งตั ้ง 

ตามข้อผูกพัน	หรือมีคุณสมบัติดีเด่นอันเหมาะสมกับกิจการของส�านักงาน
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 มาตรา ๑๕  	 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละสี่ปี

	 	 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ ่ง	 หากยังมิได้มีการแต่งตั ้งประธานกรรมการ 

หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่	 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง 

ตามวาระน้ันอยูใ่นต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึ่งได้รบั 

แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

	 ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

 มาตรา ๑๖  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ

พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)	 คณะรัฐมนตรีให้ออก	 เพราะบกพร่องต่อหน้าที่	 มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน 

ความสามารถ

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๑๔

 มาตรา ๑๗  	 ในกรณีที ่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่ง 

ก่อนวาระหรือในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้ง 

ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งทีว่่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้รงคณุวฒิุพ้นจากต�า	แหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ตามวรรคหนึง่	และในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระให้กรรมการท่ีเหลอืเลอืกกรรมการ

คนหนึ่งท�าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว

 มาตรา ๑๘  	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีควบคมุดแูลส�านกังานให้ด�าเนนิกิจการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	อ�านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

	 (๑)		ก�าหนดนโยบายการบริหารงาน	และให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานของส�านักงาน

	 (๒)		อนุมัติแผนการลงทุน	แผนการเงิน	และงบประมาณประจ�าปีของส�านักงาน

	 (๓)		ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการและผู้ปฏิบัติงานของส�านักงานตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๔)		ควบคุมดูแลการด�าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป	 ตลอดจนออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	

ประกาศ	หรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับส�านักงานในเรื่อง	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		การบริหารงานทัว่ไปของส�านักงาน	 การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงาน	 และขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
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	 	 (ข)		การก�าหนดต�าแหน่ง	 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	 อัตราเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 และเงินอื่น 
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
	 	 (ค)		การคัดเล ือก	 การบรรจุ	 การแต่งตั ้ง	 การประเมินผลงาน	 การถอดถอนวินัย 
และการลงโทษทางวินัย	 การออกจากต�าแหน่ง	 การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที ่
และลูกจ้าง	รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
	 	 (ง)		การบริหารและการจัดการการเงิน	 การพัสดุ	 และทรัพย์สินของส�านักงาน	 รวมทัง้ 
การบัญชีและการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
	 	 (จ)		การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
	 	 (ฉ)		ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
	 	 (ช)		การสรรหา	 การแต่งตั้ง	 และถอดถอนผู้อ�านวยการ	 การปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ 
และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
	 (๕)		ให้ความเห็นชอบรายงานประจ�าปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื ่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้
	 (๖)		กระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน
	 ระเบียบเกี่ยวกับการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม	(๔)	(ง)	ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	 ถ้ามีข้อความจ�ากัดอ�านาจ 
ของผู้อ�านวยการในการท�านิติกรรมไว้ประการใด	ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 มาตรา ๑๙  	 การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 ในการปฏิบัติหน้าที	่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในเรือ่งทีค่ณะกรรมการพิจารณา	 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้นั ้นแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
และให้ที่ประชมุพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ั้นสมควรจะอยู่ในท่ีประชมุหรอืจะมมีตใินการ
ประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มหีนึ่งเสยีงในการลงคะแนน	
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 มาตรา ๒๐ 		 คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นทีป่รึกษา 
คณะกรรมการ	และมีอ�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะท�างาน	เพื่อพจิารณาหรอืปฏบัิตกิารอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
	 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างานจะต้องไม่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีในกจิการ 
ท่ีกระท�ากบัส�านักงาน	หรือในกจิการท่ีเป็นการแข่งขนักบักจิการของส�านกังานหรอืขดัหรอืแย้งกบัวตัถปุระสงค์
ของส�านักงาน	 	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 เว้นแต่เป็นผู้ซึ ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น 

ประธานกรรมการ	กรรมการ	หรือผู้แทนของส�านักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา	๘	(๕)
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		 การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท�างานให้น�ามาตรา	๑๙	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๑ 		 ให้ประธานกรรมการ	กรรมการ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ประธานอนุกรรมการ

และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๒๒ 		 ให้ส�านักงานมีผู้อ�านวยการคนหนึ่ง

	 คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�านาจสรรหา	แต่งตั้ง	และถอดถอนผู้อ�านวยการ

	 ในกรณีที่ไม่มีผู้อ�านวยการหรือผู้อ�านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้รองผู้อ�านวยการที่มีอาวุโส

ตามล�าดับปฏิบัติหน้าที่แทน	ถ้าไม่มีรองผู้อ�านวยการ	ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทน

 มาตรา ๒๓  	 ผู้อ�านวยการต้องเป็นผู้สามารถท�างานให้แก่ส�านักงานได้เต็มเวลาและต้องเป็น 

ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์	และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

	 (๓)		เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ 

ของส�านักงานตามที่ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา	๗	และมาตรา	๘

	 (๔)		ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๑๔	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	หรือ	(๗)

 มาตรา ๒๔			 ผู ้อ�านวยการมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสีป่ี	 และอาจได้รับแต่งตัง้อกีได้ 

แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 มาตรา ๒๕ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ผู้อ�านวยการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		ออกตามกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ�านวยการ

	 (๔)		คณะกรรมการให้ออก	 เพราะบกพร่องต่อหน้าที	่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน 

ความสามารถ

	 (๕)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๒๓	

	 มติของคณะกรรมการให้ผู้อ�านวยการออกจากต�าแหน่งตาม	 (๔)	 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

 มาตรา ๒๖ 		 ผู ้อ�านวยการมีหน้าที ่บริหารกิจการของส�านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของส�านักงาน	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนด	 นโยบาย	 มติ	 และประกาศของคณะกรรมการ 

และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที ่และลูกจ้างทุกต�าแหน่ง	 เว้นแต่ผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ตรวจสอบภายใน 

ตามมาตรา	๓๔	วรรคสอง	รวมทั้งให้มีหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เสนอเป้าหมายและแผนงานต่อคณะกรรมการ	 เพื่อให้การด�าเนินงานของส�านักงานบรรลุ

วัตถุประสงค์

	 (๒)		เสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานด้านต่าง	 ๆ	 ของส�านักงานรวมทัง้รายงาน

การเงินและบัญชี	ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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	 (๓)		เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด�าเนินงานของส�านักงานให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ

	 ผู้อ�านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของส�านักงาน

 มาตรา ๒๗  	 ผู้อ�านวยการมีอ�านาจ

	 (๑)		แต่งตั ้งรองผู ้อ�านวยการหรือผู้ช่วยผู ้อ�านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

	 (๒)		บรรจุ	 แต่งตั้ง	 เลือ่น	 ลด	 ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	 ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต�าแหน่ง		ทั้งนี้	ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๓)		วางระเบียบเกี ่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย	 มต ิ

ของคณะรัฐมนตรี	และระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อก�าหนด	นโยบาย	มติ	หรือประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๒๘  	 ในกจิการท่ีเกีย่วข้องกบับคุคลภายนอก	ให้ผูอ้�านวยการเป็นผูแ้ทนของส�านกังาน

เพื่อการน้ี	ผู้อ�านวยการจะมอบอ�านาจให้บุคคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้	แต่ต้องเป็นไปตามระเบยีบ

หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

	 นิติกรรมใดที่ผู ้อ�านวยการหรือผู้รับมอบอ�านาจจากผู้อ�านวยการกระท�าโดยฝ่าฝืนระเบียบ 

หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนดย่อมไม่ผูกพันส�านักงาน	เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน

 มาตรา ๒๙			 ให้คณะกรรมการเป็นผู ้ก�าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื ่น 

ของผู้อ�านวยการ	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๔

ผู้ปฏิบัติงานของส�านักงาน
  

 มาตรา ๓๐ 		 ผู้ปฏิบัติงานของส�านักงานมีสามประเภท	คือ

	 (๑)		เจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้าง	 ได้แก่	 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของส�านักงาน

	 (๒)		ทีป่รึกษาหรือผู ้ เชี ่ยวชาญ	 ได้แก่	 ผู ้ซึ่งส�านักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าทีเ่ป ็นทีป่รึกษา 

หรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง

	 (๓)		เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของส�านักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา	๓๓

 มาตรา ๓๑  	 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์	และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

	 (๓)		สามารถท�างานให้แก่ส�านักงานได้เต็มเวลา

	 (๔)		มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

	 (๕)		ไม่เป็นข้าราชการ	พนักงาน	หรอืลูกจ้างของส่วนราชการ	พนกังานหรอืลกูจ้างของรฐัวสิาหกจิ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	 (๖)		ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับส�านักงาน

	 (๗)		ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๔	(๓)	(๔)	(๕)	หรือ	(๗)

	 ความใน	 (๑)	 มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งส�านักงานจ�าเป็นต้องจ้าง

หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของส�านักงาน

 มาตรา ๓๒  	 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา	๓๑

	 (๔)		ถูกให้ออก	 เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ

	 (๕)		ถกูไล่ออกหรอืปลดออก	เพราะผิดวนิยัตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีคณะกรรมการก�าหนดไว้

ในระเบียบหรือข้อบังคับ

 มาตรา ๓๓  	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส�านักงาน	 รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ	

พนักงาน	 เจ้าหน้าที่	 หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง	ทบวง	กรม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	

องค์การมหาชนอื่น	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	 มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส�านักงานเป็นการ

ชั่วคราวได้		ทัง้นี	้เม่ือได้รบัอนมัุตจิากผูบั้งคบับัญชาหรอืนายจ้างของผูน้ั้น	และมีข้อตกลงท่ีท�าไว้ในการอนมัุติ

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัได้รบัอนมัุติให้มาปฏบิติังานเป็นเจ้าหน้าท่ีหรอืลกูจ้างของส�านกังานเป็นการช่ัวคราว

ตามวรรคหนึง่	 ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด	 ๆ 

และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส�านักงาน	ส�าหรับการค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญหรือประโยชน์

ตอบแทนอื่นท�านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว	แล้วแต่กรณี

	 เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาท่ีได้รบัอนมัุตใิห้มาปฏบิตังิานในส�านกังาน	ให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัตามวรรคหนึ่ง

มีสิทธไิด้รบัการบรรจแุละแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งและรบัเงนิเดอืนในส่วนราชการหรอืหน่วยงานเดมิในระดบั

ต�าแหน่งที่ไม่ต�่ากว่าต�าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท�าไว้ในการอนุมัติ

หมวด ๕

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของส�านักงาน
  

 มาตรา ๓๔  	 การบญัชีของส�านกังาน	 ให้จัดท�าตามหลักสากล	 ตามแบบและหลักเกณฑ์ 

ทีค่ณะกรรมการก�าหนด	 และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุ 

ของส�านักงาน	ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

	 ในการตรวจสอบภายใน	ให้มีผู้ปฏบัิติงานของส�านกังานท�าหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบภายในโดยเฉพาะ

และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๕ 		 ให้ส�านักงานจัดท�างบดุล	 งบการเงิน	 และบัญชีท�าการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
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	 ในทุกรอบปี	 ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการแต่งตั้ง 

ด้วยความเห็นชอบของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี	 และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

และทรัพย์สินของส�านักงาน	 โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์	 ประหยัด	 และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด	 แล้วท�าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ 

คณะกรรมการ

	 เพื่อการนี ้	 ให้ผู้สอบบัญชีมีอ�านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ 

ของส�านักงาน	สอบถามผู้อ�านวยการ	ผู้ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหรือบุคคลอื่นและเรียกให้ส่ง 

สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ของส�านักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น

 มาตรา ๓๖  	 ให้ส�านักงานท�ารายงานประจ�าปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ	 รายงานนี ้

ให้กล่าวถึงผลงานของส�านักงานในปีทีล่่วงมาแล้ว	 บัญชีท�าการ	 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี	 รวมทัง้ 

ค�าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ	โครงการ	และแผนงานที่จะจัดท�าในภายหน้า

 มาตรา ๓๗ 		 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของส�านักงาน 

ให้มีประสิทธภิาพ	เกดิผลสมัฤทธิ	์สร้างความรบัผดิชอบและความเช่ือถือแก่สาธารณชนในกจิการของส�านกังาน	

ตลอดจนการตดิตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด�าเนนิงานของส�านกังานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	

โครงการ	 และแผนงานทีไ่ด้จัดท�าไว้	 ให้ส�านักงานจัดให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานตามระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการก�าหนด	แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี

	 การประเมินผลการด�าเนินงานตามวรรคหนึ ่ง	 ให้จัดท�าโดยสถาบัน	 หน่วยงาน	 องค์กร	 

หรือคณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการด�าเนินงานโดยมีการคัดเลือก 

หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

	 การประเมินผลการด�าเนินงานของส�านักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจรงิให้ปรากฏในด้านประสทิธผิล	

ในด้านประสิทธิภาพ	 ในด้านการพัฒนาองค์กร	 และในรายละเอียดอื่นตามทีค่ณะกรรมการจะได้ก�าหนด 

เพิ่มเติมขึ้น

	 ในกรณีทีม่ีเหตุผลจ�าเป็นเป็นการเฉพาะกาล	 คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผล 

การด�าเนินงานเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้
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หมวด ๖

การก�ากับดูแล
  

 มาตรา ๓๘  	 ให ้รัฐมนตรีม ีอ�านาจหน้าท ีก่�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของส�านักงาน 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการจดัตั้งส�านกังาน	นโยบายของรฐับาล	และมติ 

ของคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวกับส�านักงาน	 เพื่อการนี	้ ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งให้ส�านักงานชี้แจงแสดงความคิด

เห็น	 ท�ารายงาน	 หรือยับยัง้การกระท�าของส�านักงานทีขั่ดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส�านักงานนโยบาย 

ของรัฐบาล	 หรือมติของคณะรัฐมนตรีทีเ่กี ่ยวกับส�านักงาน	 ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับ 

การด�าเนินการของส�านักงานได้

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๓๙  	 เมือ่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	 ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีด�าเนินการ 

ตามมาตรา	 ๙	 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดากิจการ

ทรพัย์สิน	สิทธ	ิหนี	้และงบประมาณของส�านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกบั

พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัท่ีมีอยู่ในวนัท่ีพระราชกฤษฎกีานี้ใช้บงัคบั 

ไปเป็นของส�านักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้

 มาตรา ๔๐  	 ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะกรรมการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เลขาธิการ 

คณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และผู้ทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรี 

แต่งตั้งจ�านวนไม่เกินสี่คน	เป็นกรรมการ	และผู้อ�านวยการตามมาตรา	๔๑	เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ปฏิบัติหน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้	ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๔๑ 		 ในวาระเริ่มแรก	ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานีไ้ปพลางก่อน	 จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ�านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งต้อง 

ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๔๒			 ข้าราชการของพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผู้ใดสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าทีข่องส�านักงานให้แจ้ง 

ความจ�านงเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคับบญัชาตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการตามมาตรา	๔๐	ก�าหนดภายในสามสบิวนั 

นบัแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ช้บังคับ	 และต้องผ่านการคัดเลือกหรือประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการตามมาตรา	๔๐	ก�าหนด
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	 การเปลีย่นจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าทีข่องส�านักงานตามพระราชกฤษฎีกานี	้ ให้ถือว่า 

เป็นการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรอืยุบต�าแหน่งตามกฎหมายวา่ด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 

หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 การบรรจแุละแต่งต้ังผูท่ี้ผ่านการคดัเลอืกหรอืประเมินตามวรรคหนึง่	ให้มีผลในวนัท่ีคณะรฐัมนตรี

มีมติอนุมัติให้มีการด�าเนินการตามมาตรา	๓๙

 มาตรา ๔๓  	 ให้ผู้ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๔๒	 ได้รับเงินเดือน 

ค่าจ้าง	หรือค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง	อัตราเงนิเดือน	และค่าจ้างตามท่ีคณะกรรมการตามมาตรา	๔๐	ก�าหนด	

รวมทัง้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์อย่างอืน่ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน 

หรือสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับอยู่เดิม

 มาตรา ๔๔ 		 เพื ่อประโยชน์ในการนับเวลาการท�างานส�าหรับค�านวณสิทธิประโยชน์ 

ตามข้อบังคบัของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี้	ข้าราชการของพพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที ่

ของส�านักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้	 ประสงค์จะให้นับเวลาการท�างานในขณะทีเ่ป็นข้าราชการต่อเนื่อง 

กับเวลาการท�างานของเจ้าหน้าทีข่องส�านักงานตามพระราชกฤษฎีกานี ้	 ให้มีสิทธิกระท�าได้	 ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	ที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ก�าหนด

 มาตรา ๔๕ 		 ในระหว่างทีย่ังไม่มีระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือข้อก�าหนดของส�านักงาน

ตามพระราชกฤษฎกีาน้ี	ให้น�าระเบียบของพพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในส่วนที ่เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์ 

หรืออ�านาจหน้าทีท่ีจ่ะเป็นของส�านักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ทีใ่ช้บังคับอยู่ก่อนวันทีพ่ระราชกฤษฎีกานี้ 

ใช้บังคับ	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

											อภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ

													นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้	 คือ	 โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มีสถานที ่

เก็บรวบรวมวัตถุ	วัสดุอ้างอิง	สิ่งประดิษฐ์	การจ�าแนกประเภทวัตถุ	บันทึกหลักฐาน	สงวนรักษา	และแสดง 

สิง่ต่าง	 ๆ	 ทีม่ีความส�าคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชด�าริ	 พระราชกรณียกิจ	 โครงการพระราชพิธีต่าง	 ๆ 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่กี่ยวกับการเกษตร	 และการเกษตรทฤษฎีใหม่	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ

และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

และเป็นศนูย์กลางแหล่งความรูเ้พื่อให้ประชาชนได้ศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัววิฒันาการหรอืการพฒันาเทคโนโลยี

เครือ่งมือเครือ่งใช้ด้านการเกษตร	 รวมทัง้ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และประสานความร่วมมอืกับหน่วยงาน 

ต่าง	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 เพือ่ให้การด�าเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

ในการบรหิารจดัการ	สมควรจดัตัง้ส�านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ขึน้เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน	 เพื่อด�าเนินภารกิจดังกล่าว	 จึงจ�าเป็นต้อง 

ตราพระราชกฤษฎีกานี้
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	 ๑		
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๔/ตอนที่	๑๖๔/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๑๙	สิงหาคม	๒๕๓๐

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ																												

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

พ.ศ.	๒๕๓๐”

 มาตรา ๒
๑
 	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	พ.ศ.	๒๔๙๗

 มาตรา ๔  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “เวนคืน”	 หมายความว่า	 บังคับเวนคืนทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอืน่ตามเงื ่อนไข 

แห่งพระราชบัญญัตินี้

	 “เจ้าหน้าที ่”	 หมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ราชการส่วนท้องถิ ่น	 รัฐวิสาหกิจ 

หรือบุคคลอื่นใดผู้กระท�าการเพื่อประโยชน์ของรัฐ	ซึ่งมีอ�านาจในการเวนคืน	หรือควบคุมการเวนคืน

	 “สภาท้องถิ่น”	 หมายความว่า	 สภาจังหวัด	 สภาเทศบาล	 สภาต�าบล	 สภากรุงเทพมหานคร 

สภาเขต	 สภาเมืองพัทยา	 คณะกรรมการสุขาภิบาล	 หรือสภาอื่นใดทีท่�าหน้าทีบ่ริหารท้องถิ่นตามทีจ่ะได้มี

กฎหมายจัดตั้งขึ้น	แล้วแต่กรณี
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หมวด ๑

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 

 มาตรา ๕  	 เม่ือรฐัมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องได้มาซึ่งอสงัหารมิทรพัย์เพื่อกจิการใด	ๆ 	อันจ�าเป็น

เพื่อการอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืการอันจ�าเป็นในการป้องกนัประเทศ	หรอืการได้มาซึ่งทรพัยากรธรรมชาติ	

หรือเพื่อการผังเมือง	 หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร	 หรือการอุตสาหกรรม	 หรือเพื่อการปฏิรูปทีด่ิน	 หรือ 

เพื ่อประโยชน์สาธารณะอย่างอืน่	 ถ้ามิได้ตกลงในเรื ่องการโอนไว้เป็นอย่างอื ่น	 ให้ด�าเนินการเวนคืน 

ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

	 ในกรณีทีม่ีบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนไว้ในกฎหมายอืน่โดยเฉพาะแล้ว	 ถ้าจะต้องด�าเนินการ

เวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกล่าว	 เมือ่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให้ด�าเนินการเวนคืนตามบท

แห่งพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้

	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง	 จะตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตทีด่ิน 

ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้

 มาตรา ๖			 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนต้องระบุ

	 (๑)		ความประสงค์ของการเวนคืน

	 (๒)		เจ้าหน้าที่เวนคืน

	 (๓)		ก�าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเท่าที่จ�าเป็น

	 ให้ม ีแผนทีห่รือแผนผังประเมินเขตทีด่ินในบริเวณทีท่ ีจ่ะเวนคืนและแสดงเขตทีด่ินทีอ่ย ู่ 

ในบริเวณทีป่ระเมินนั้น	 ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น	 แผนทีห่รือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง 

แห่งพระราชกฤษฎีกา

	 พระราชกฤษฎีกาเช่นว่านี ้ให้ใช้บังคับได้มีก�าหนดสองปี	 หรือตามก�าหนดเวลาทีร่ะบุไว  ้

ในพระราชกฤษฎีกานั้น	แต่ต้องไม่เกินสี่ปี	แล้วแต่จะเห็นว่าจ�าเป็นเพื่อท�าการส�ารวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น

 มาตรา ๗  	 เมือ่พระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 ใช้บังคับแล้ว	 ให้เจ้าหน้าทีห่รือ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ปิดประกาศส�าเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	 พร้อมทัง้แผนทีห่รือ 

แผนผังท้ายพระราชกฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ที่ท�าการของเจ้าหน้าที่

	 (๒)		ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	 ส�านักงานเขต	 และทีท่�าการแขวง	 หรือศาลากลางจังหวัด 

ท่ีว่าการอ�าเภอหรอืกิ่งอ�าเภอ	ทีท่�าการต�าบลและท่ีท�าการผูใ้หญ่บ้าน	แล้วแต่กรณี	แห่งท้องท่ีท่ีอสงัหารมิทรพัย์

ซึ่งจะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่

	 (๓)		ส�านักงานทีดิ่นจังหวัด	 และทีท่�าการทีด่ินอ�าเภอ	 แห่งท้องที่ทีอ่สังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้อง 

เวนคืนนั้นตั้งอยู่
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 มาตรา ๘  	 ภายในก�าหนดอายุแห่งพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 เจ้าหน้าทีห่รือ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ีสิทธิเข้าไปในทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นทีอ่ยู่ภายในเขตทีด่ิน 

ตามแผนทีเ่พื ่อกระท�ากิจการเท่าที ่เห็นว่าจ�าเป็นเพื ่อท�าการส�ารวจและเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ทีจ่ะต้องเวนคืนที่แน่นอน	 แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู ้เป็นเจ้าของหรือผู ้ครอบครอง 

โดยชอบด้วยกฎหมาย	ซึ่งอสงัหารมิทรพัย์ดังกล่าว	ทราบถึงกจิการท่ีจะต้องกระท�าล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิห้าวนั

ก่อนเริม่กระท�ากิจการนัน้	 และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	 ซึง่อสังหาริมทรัพย์ 

ดังกล่าวชอบที่จะได้รับค่าทดแทนส�าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ต้องกระท�านั้น

 มาตรา ๙ 		 เมือ่พระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 ใช้บังคับแล้ว	 ให้เจ้าหน้าทีห่รือ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีด่�าเนินการส�ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ะต้อง

เวนคนื	ท่ีแน่นอนให้เสรจ็ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนัถ้าเป็นการเวนคนืเพื่อสร้างหรอืขยายทางหลวง	ทางรถไฟ														

ทางพิเศษ	คลองชลประทาน	หรอืกจิการท่ีคล้ายคลึงกนัต้องส�ารวจให้แล้วเสรจ็ภายในสองปีนบัแต่วนัใช้บังคบั

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

	 เมือ่ได้ด�าเนินการส�ารวจทีท่ีจ่ะต้องเวนคืนเสร็จเป็นบางส่วนหรือแล้วเสร็จทัง้หมดให้เจ้าหน้าที่

เสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแต่งตั ้งคณะกรรมการขึน้คณะหนึง่ภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันทีส่�ารวจแล้วเสร็จ	 ประกอบด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าทีห่นึ่งคน	 ผู้แทนกรมทีด่ินหนึ่งคน	 ผู้แทนของ

หน่วยงานอืน่ของรัฐหนึง่คน	 และผู้แทนของสภาท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้องเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดราคาเบื้องต้นของ

อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน	และจ�านวนเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่บุคคลตามมาตรา	๑๘

	 ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	๖	ผ่านเขตท้องที่ใด	ให้มีผู้แทนของสภาท้องถิ่นนั้น

แห่งละหนึ่งคนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามวรรคสองด้วย

	 ในการก�าหนดราคาเบือ้งต้นของอสังหาริมทรัพย์และจ�านวนเงินค่าทดแทน	 ให้คณะกรรมการ

ก�าหนดโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา	๑๘	 มาตรา	 ๒๑	 มาตรา	 ๒๒	 และมาตรา	 ๒๔	 และด�าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จและประกาศราคาที่ก�าหนดไว้	ณ	 สถานที่ตามมาตรา	๗	ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับแต่งตั้ง	
๒

	 ในกรณทีีม่เีหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสีไ่ด้	

คณะกรรมการจะขอให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขยายเวลาออกไปอีกก็ได้	 แต่ต้อง

ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	
๓

	 ๒	
	มาตรา	๙	วรรคสี่	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	ฉบับที่	๔๔	ลงวันที่	๒๘	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๓๔
	 ๓	

	มาตรา	๙	วรรคห้า	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	ฉบับที่	๔๔	ลงวันที่	๒๘	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๓๔
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 มาตรา ๑๐  	 ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 ให้เจ้าหน้าที่หรือ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ�านาจตกลงซื้อขาย	 และก�าหนดจ�านวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์										

ท่ีจะต้องเวนคนืจากเจ้าของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	เพื่อด�าเนนิการจดัซื้อและจ่ายค่าทดแทน

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป	 แต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าราคาเบื้องต้น 

ที่คณะกรรมการตามมาตรา	๙	ก�าหนดไว้ไม่ได้

	 ในกรณีที ่สามารถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหนึ่งได้	 แต่ไม่อาจ									

ตกลงกันได้ในเรื่องจ�านวนเงินค่าทดแทน	 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะขอรับ

เงินค่าทดแทนตามราคาเบื้องต้นทีค่ณะกรรมการตามมาตรา	 ๙	 ก�าหนดไว้ไปก่อน	 โดยสงวนสิทธิอทุธรณ ์

ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา	 ๒๕	 ก็ให้เจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีด่�าเนินการท�าสัญญา 

โดยมีเงื่อนไขดังกล่าว	แล้วจ่ายค่าทดแทนไปก่อนได้

 มาตรา ๑๐ ทวิ
๔
 	 ในกรณีทีรั่ฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	 ๖ 

เห็นว่า	 เมือ่คณะกรรมการได้ประกาศราคาเบื้องต้นส�าหรับทีด่ินทีจ่ะเวนคืนทัง้หมดหรือบางส่วนแล้ว 

ถ้าปรากฏว่าราคาของทีด่ินได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นล�าดับ	 และราคาของอสังหาริมทรัพย์ทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้จ่ายให้แก่ 

ผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา	 ๑๐	หรือราคาเบือ้งต้นของอสังหาริมทรัพย์ทีค่ณะกรรมการได้ก�าหนดและประกาศ 

ไปแล้วตามมาตรา	 ๙	 ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลตามมาตรา	 ๑๘	 รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ 

คณะรัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งให้คณะกรรมการตามมาตรา	๙	หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ 

ในมาตรา	 ๙	 แก้ไขราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือราคาเบือ้งต้นส�าหรับทีด่ินเสียใหม่ตามหลักเกณฑ ์

และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรอีนุมัติได้	และให้ถอืว่าราคาของอสงัหารมิทรพัย์ท่ีแก้ไขแล้วเป็นราคาซื้อขายท่ีตกลง

กันใหม่แทนราคาเดิม	และราคาเบื้องต้นที่แก้ไขแล้วเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	๙ 

แล้วแต่กรณี

	 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน	นับแต่วันที่

ประกาศแก้ไขแจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินซึ่งเป็นราคาของอสังหาริมทรัพย์ส่วนทีเ่พิ่มขึ้น	 และให้น�ามาตรา	๒๘	

วรรคสอง	และมาตรา	๓๓	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ถ้าการสัง่ให้แก้ไขตามวรรคหนึง่มีผลเป็นคุณแก่บุคคลตามมาตรา	 ๑๘	 บุคคลใดมาครัง้หนึง่แล้ว	

จะสั่งให้แก้ไขใหม่เพื่อบุคคลนั้นอีกไม่ได้

 มาตรา ๑๑  	 ในกรณีทีม่ีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันได้ตามมาตรา	๑๐	 ให้เจ้าหน้าที ่

หรือผู้ซึ ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีจ่่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทัง้หมดให้แก่เจ้าของ	หรือ																		

ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ท�าสัญญาซื้อขาย

	 ๔
	มาตรา	๑๐	ทวิ	 เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	ฉบับที่	๔๔	ลงวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	 

พ.ศ.	๒๕๓๔
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	 ในการท�าสัญญาซื้อขาย	 หากปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ทีซ่ื ้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ิน 

ให้เจ้าหน้าท่ีหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจากเจ้าหน้าทีมี่หนงัสอืแจ้งให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมาย

ทีด่ินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด�าเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธ ิ

ในทีด่ินทัง้ฉบับทีเ่ก็บรักษาไว้	 ณ	 ส�านักงานที่ดิน	 ที่ท�าการทีด่ินอ�าเภอหรือทีท่�าการทีด่ินกิ่งอ�าเภอและ

ฉบับทีผ่ ู้มีสิทธิ	 ในทีด่ินยึดถือไว้โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายและ 

ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	และค่าอากรแสตมป์	 	ทั้งนี้	 ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

ดังกล่าวนับแต่วันช�าระเงินตามวรรคหนึ่ง

	 เพื่อประโยชน์แก่การท�าทะเบียนให้ถูกต้อง	 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	๗๑	 แห่งประมวล

กฎหมายที่ดินมีอ�านาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	ฉบับที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ยึดถอืไว้	และท�าการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนให้ถกูต้อง	โดยเจ้าของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งอสังหารมิทรพัย์น้ันจะน�าไปมอบต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้วยตนเอง	หรอืจะส่งไปโดยทางไปรษณีย์ตอบรบักไ็ด้

 มาตรา ๑๒  	 ในกรณีทีอ่สังหาริมทรัพย์ทีจ่ะซื้อขายตามมาตรา	 ๑๐	 ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ 

ในทีด่ิน	 ให้เจ้าหน้าทีแ่ต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึ ่ง	 ประกอบด้วยนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอ 

ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอแห่งท้องทีท่ีอ่สังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตั้งอยู่หรือผู้แทน	 พนักงานทีด่ินอ�าเภอ	

หรือพนกังานทีดิ่นกิง่อ�าเภอหรือผู้แทน	 ผู้ใหญ่บ้านในท้องทีท่ีอ่สังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตัง้อยู่	 และผู้แทน 

ของเจ้าหน้าที	่ เพื่อด�าเนินการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว	 เมื่อทราบถึงผู้มีสิทธ ิ

ในอสังหาริมทรัพย์แล้วจึงให้ด�าเนินการท�าสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา	๑๑	ได้

	 ในการสอบสวนเพ่ือทราบถงึผู้มีสิทธใินอสงัหารมิทรพัย์ตามวรรคหนึ่ง	ให้น�าบทบญัญตัแิห่งประมวล

กฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๓  	 ถ ้าเจ ้าหน ้าท ีเ่ห็นว ่าการเวนคืนท ีไ่ด ้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตาม 

มาตรา	 ๖	 แล้ว	 หากเนิน่ช้าไปจะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชน ์

ของรัฐอันส�าคัญอย่างอืน่	 ให้คณะรัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดให้การเวนคืน 

นั้นเป็นกรณีที่มีความจ�าเป็นโดยเร่งด่วนได้

	 เมือ่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให้เจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ ่งได้รับมอบหมายจาก 

เจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ก่อนทีจ่ะมีการเวนคืน	 แต่ต้องมีหนังสือ 

แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

หกสิบวัน	 และเจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีต่้องจัดให้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทน

ที่ก�าหนดขึ้นตามมาตรา	 ๙	 โดยให้จ่ายเงินค่าทดแทนทีด่ินก่อนการเข้าครอบครองหรือใช้ทีด่ิน	 ถ้าเป็น

อสังหาริมทรัพย์อืน่	 และเป็นกรณีที่สามารถตกลงกันได้ให้จ่ายตามราคาทีไ่ด้ตกลงกัน	 แต่ต้องไม่เกินราคา

เบือ้งต้นทีค่ณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	 ๙	 หากเป็นกรณีทีไ่ม่อาจตกลงกันได้	 เมือ่เจ้าหน้าทีห่รือ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีไ่ด้วางเงินค่าทดแทนตามมาตรา	๓๑	 แล้ว	 ให้มีอ�านาจเข้าครอบครอง 

หรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้
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	 ในกรณีที่ม ีความจ�าเป็นต้องรื ้อถอนสิ ่งปลูกสร้าง	 ขนย้ายทรัพย์สินหรือด�าเนินการใด	 ๆ 

เกีย่วกบักจิการทีจ่ะต้องมกีารเวนคนือสงัหารมิทรพัย์นัน้	เมื่อได้จ่ายเงนิหรอืวางเงินค่าทดแทนตามวรรคสอง

แล้ว	 ให้เจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมายด�าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง	ขนย้ายทรัพย์สิน	หรือด�าเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่ก�าหนด	

แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้ส่งหนังสือแจ้ง	 ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ไม่ด�าเนินการภายในเวลาทีก่�าหนด	 ให้เจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจด�าเนิน

การเช่นว่านัน้ได้เอง	 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น 

เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย	และถ้ามีความเสียหายเกดิขึ้นเป็นพเิศษเนื่องจากการเข้าครอบครองหรอืใช้อสงัหารมิทรพัย์

โดยเร่งด่วนเช่นนั ้น	 ให้เจ้าหน้าที ่หรือผู้ซึ ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีช่ดใช้เงินค่าทดแทนส�าหรับ 

ความเสียหายส่วนนี้ด้วย	ตามความเป็นธรรม

	 ในกรณีทีไ่ม่สามารถส่งหนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได ้

ให้แจ้งโดยวิธีปิดประกาศแจ้งความไว้	 ณ	 ทีซ่ึง่อสังหาริมทรัพย์นัน้ตัง้อยู่	 และ	ณ	 สถานทีต่ามมาตรา	 ๗ 

โดยระบุก�าหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้าด�าเนินการตามวรรคสอง	หรือ

วรรคสาม	ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแจ้งความ

	 เมือ่ได้ปฏิบัติตามวรรคสี ่แล้ว	 ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู ้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ได้รับหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

	 ในการด�าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม	 ให้น�ามาตรา	 ๑๐	 มาตรา	 ๑๑	 มาตรา	 ๑๔	 

มาตรา	๒๕	มาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๓๑	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๔			 ในการด�าเนินการตามมาตรา	 ๑๓	 วรรคสาม	 ให้เจ้าหน้าทีห่รือผู ้ซึ ่งได้รับ 

มอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจเกบ็รักษาส่ิงปลูกสร้างท่ีถูกรื้อถอนหรอืทรพัย์สนิท่ีถูกขนย้ายไว้	ณ	สถานท่ีใด	ๆ  

โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการ 

เก็บรักษา	 แต่ถ้าสิง่ปลูกสร้างหรือทรัพย์สินเช่นว่านัน้เป็นของเสียง่าย	 หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสีย่ง 

ความเสียหาย	 หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินเช่นว่านั้น	 ให้เจ้าหน้าทีห่รือ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจทีจ่ะขายได้ทันที	 โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที ่

เห็นสมควร	แล้วเก็บเงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนได้

	 ในกรณีทีเ่จ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมิได้เรียกเอาสิ่งปลูกสร้าง	ทรัพย์สิน 

หรือเงินทีเ่ก็บไว้แทนนั้น	 แล้วแต่กรณ	ี ภายในห้าปีนับแต่วันทีม่ีการรื้อถอนหรือขนย้าย	 ให้สิ่งปลูกสร้าง	

ทรัพย์สิน	หรือเงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

 มาตรา ๑๕  	 เมือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกับอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ะต้องเวนคืนทีแ่น่นอนแล้ว 

ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว	 โดยให้ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น									

ที่ต้องเวนคืนพร้อมทั้งรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

	 ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพย์ทีต่้องเวนคืนอย่างชัดเจนไว้ท้ายพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์	และให้ถือว่าแผนที่หรือแผนผังนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินั้น

	 เขตอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องปักหลักหมายเขตไว้โดยชัดเจนก่อนที่จะออกพระราชบัญญัติ
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 มาตรา ๑๖  	 ให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ทีต่้องเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าทีน่ับแต่วันที่

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา	 ๑๕	 ใช้บังคับ	 แต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้าครอบครองหรือ														

ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้	ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว

	 ในกรณีท่ีมีจ�านอง	บรุมิสทิธ	ิหรอืทรพัยสทิธอิย่างอ่ืน	เหนอือสงัหารมิทรพัย์ท่ีต้องเวนคนื	ให้จ�านอง	

บุรมิสิทธ	ิหรอืทรพัยสทิธเิช่นว่านั้นเป็นอนัสิ้นสดุลง	โดยผูร้บัจ�านอง	ผูท้รงบรุมิสทิธ	ิหรอืบคุคลผูร้บัประโยชน์

จากทรัพยสิทธดิงักล่าวยังคงมีสิทธท่ีิจะได้รบัช�าระหนี้หรอืรบัชดใช้จากเงนิค่าทดแทนส�าหรบัอสงัหารมิทรพัย์

นัน้อยู่ต่อไป	 แต่จะต้องร้องขอรับช�าระหนีห้รือรับชดใช้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตาม 

มาตรา	๒๘	หรือมาตรา	๒๙	แล้วแต่กรณี

	 นับแต่วนัท่ีพระราชบัญญัตเิวนคนือสังหารมิทรพัย์ตามมาตรา	๑๕	ใช้บังคบั	ถ้าผูมี้สทิธใินทรพัย์สนินั้น 

โอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอก	ผู้รับโอนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องได้ก็แต่เฉพาะเงินค่าทดแทนเท่านั้น

 มาตรา ๑๗  	 ในกรณีท ีม่ ีท ีว่ัดหรือท ีธ่รณีสงฆ ์อย ู่ ในเขตบริเวณทีด่ินท ีท่ ีจ่ะเวนคืนและ 

มีความจ�าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว	เพื่อกิจการที่จะมีการเวนคืนนั้น	ถ้าได้มีการตรา

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา	๑๕	แล้ว	ให้ถือว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นพระราชบัญญัติ

โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ด้วย

หมวด ๒

เงินค่าทดแทน

 มาตรา ๑๘ 		 เงินค่าทดแทนนั้น	ให้ก�าหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

	 (๑)		เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ต้องเวนคืน

	 (๒)		เจ้าของโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่นทีร่ื้อถอนไม่ได้	 ซึ่งมีอยู่ในที่ดินทีต่้องเวนคืนนั้น 

ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 หรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าหน้าที่

	 (๓)		ผู้เช่าทีด่ิน	 โรงเรือน	 หรือสิง่ปลูกสร้างอย่างอืน่ในทีด่ินที่ต้องเวนคืน	 แต่การเช่านั้นต้องม ี

หลักฐานเป็นหนังสือ	 ซึ่งได้ท�าไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	 ๖	 หรือได้ท�าขึ้น 

ภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที	่ และการเช่านั้นยังมิได้ระงับไปในวันทีเ่จ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ่งได้รับ 

มอบหมายจากเจ้าหน้าทีไ่ด้เข้าครอบครองทีดิ่น	 โรงเรือน	 หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว	 แต่เงินค่าทดแทน 

ในการเช่าน้ี		พงึก�าหนดให้เฉพาะท่ีผู้เช่าได้เสียหายจรงิโดยเหตท่ีุต้องออกจากท่ีดนิ	โรงเรอืน	หรอืสิ่งปลกูสร้าง

ดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าระงับ

	 (๔)		เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	๖

	 (๕)		เจ้าของโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่นทีร่ื ้อถอนได้	 ซึ่งมีอยู่ในทีด่ินทีต่้องเวนคืนนั้น 

ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 แต่ต้องไม่เป็นผู ้ซึง่จ�าต้องรื ้อถอนโรงเรือนหรือ 

สิง่ปลูกสร้างดังกล่าวไปเมือ่ได้รับแจ้งจากเจ้าของทีด่ิน	 เงินค่าทดแทนตาม	 (๕)	 นี้พึงก�าหนดให้เฉพาะ 

ค่ารื้อถอน	ค่าขนย้าย	และค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น
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	 (๖)		บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง	 วางท่อน�้า	 ท่อระบายน�้า	 สายไฟฟ้า	 หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกัน

ผ่านทีด่ินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา	 ๑๓๔๙	หรือมาตรา	 ๑๓๕๒	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์											

ในกรณีที่บุคคลเช่นว่านั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว

 มาตรา ๑๙  	 ในกรณีท่ีต้องเวนคนืโรงเรอืน	หรอืสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นแต่เพยีงบางส่วน	เจ้าของ

จะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยก็ได้

	 ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ม่ยอมเวนคืนตามค�าร้องขอของเจ้าของ	 เจ้าของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 

ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	๖	 หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น	 ภายในหกสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ่งได้รับ 

มอบหมายจากเจ้าหน้าที	่ 	 ทั้งนี้	 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับ 

ค�าอุทธรณ์	มิฉะนั้นให้ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามค�าร้องขอของเจ้าของ

	 ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

	 ในการด�าเนินการตามวรรคสอง	 ให้น�ามาตรา	 ๑๐	 มาตรา	 ๑๑	 และมาตรา	 ๓๓	 มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม

 มาตรา ๒๐ 		 ในกรณีทีต่ ้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเนื ้อทีด่ินส่วนทีเ่หลือ 

อยู่นัน้น้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวา	 หรือด้านหนึง่ด้านใดน้อยกว่าห้าวา	 และทีด่ินส่วนทีเ่หลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อ 

เป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน	หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดิน

ส่วนที่เหลือด้วย

	 ในกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินให้น�ามาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	และมาตรา	๓๓	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๑ 		 เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา	๑๘	นั้น	ถ้ามิได้

บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว	ให้ก�าหนดโดยค�านึงถึง

	 (๑)		ราคาทีซ่ื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ะต้องเวนคืนตามทีเ่ป็นอยู ่

ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา	๖

	 (๒)		ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบ�ารุงท้องที่

	 (๓)		ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

	 (๔)		สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น	และ

	 (๕)		เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

	 ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

	 ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่ท�าไปในการเวนคืน	 ได้กระท�าให้อสังหาริมทรัพย์ทีเ่หลืออยู่นั้น 

มีราคาสูงขึ้น	ให้เอาราคาท่ีสูงขึ้นน้ันหกัออกจากเงนิค่าทดแทน	แต่ไม่ให้ถอืว่าราคาอสงัหารมิทรพัย์ท่ีทวขีึ้นนั้น

สูงไปกว่าจ�านวนเงนิค่าทดแทนเพื่อจะให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลบัต้องใช้เงนิให้อกี

	 ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง	 และส่วนทีเ่หลือนั้นราคาลดลงให้ก�าหนดเงิน 

ค่าทดแทนให้เฉพาะส�าหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย
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	 การค�านวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง	 หรือราคาลดลงตามวรรคสาม 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

	 ถ้าเจ้าของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศยัหรอืประกอบการค้าขาย	หรอืการงาน

อันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหารมิทรพัย์ท่ีต้องเวนคนืนั้น	และบคุคลดงักล่าวได้รบัความเสยีหายเนื่องจาก

การที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น	ให้ก�าหนดเงินค่าทดแทนให้ส�าหรับความเสียหายนั้นด้วย

 มาตรา ๒๒ 		 ในกรณีทีเ่จ้าของได้ที่ดินใดมาโดยมิได้ใช้อยู่อาศัยหรือใช้ประกอบการท�ามาหา 

เลีย้งชีพ	 หรือท�าประโยชน์ในที่ดินนัน้อย่างแท้จริง	 ถ้าหากมีการเวนคืนที่ดินนั้นภายในห้าปีนับแต่วันที่

เจ้าของได้ที่ดินนั้นมาจะก�าหนดเงินค่าทดแทนให้ต�่ากว่าเงินค่าทดแทนที่ก�าหนดตามมาตรา	๒๑	ก็ได้	แต่ต้อง 

ไม่น้อยกว่าราคาที่ดินในขณะที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา

 มาตรา ๒๓ 		 ในกรณีทีม่ีการใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา	 ๑๕	 

โดยมิได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา	 ๖	 และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น 

มไิด้ก�าหนดเรื ่องเงินค่าทดแทนไว้เป็นอย่างอื ่น	 ให้รัฐมนตรีผู ้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ฉบับนัน้แต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึ ่ง	 ภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันใช้บังคับ 

พระราชบัญญัติดังกล่าว	 ประกอบด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าท่ีหนึ ่งคน	 ผู ้แทนกรมทีด่ินหนึ ่งคน	 ผู ้แทน 

ของหน่วยงานอืน่ของรัฐหนึง่คน	 และผู้แทนของสภาท้องถิน่ที ่เกี ่ยวข้อง	 เพื่อท�าหน้าทีก่�าหนดราคา 

ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจ�านวนเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่บุคคลตามมาตรา	๑๘

	 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ก�าหนดเงินค่าทดแทน	 ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ใน 

มาตรา	 ๒๑	 โดยอนุโลม	 โดยด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันได้รับแต่งตั ้ง 

และให้น�ามาตรา	๙	วรรคสาม	และวรรคห้า	มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๘	มาตรา	๒๒	และมาตรา	๒๔	มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม	

 มาตรา ๒๔  	 ห้ามมิให้คิดเงินค่าทดแทนส�าหรบัราคาท่ีดนิท่ีสงูข้ึนเพราะทรพัย์สนิ	ดงัต่อไปนี้	คอื

	 (๑)		โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทีไ่ด้สร้างหรือต่อเติมขึ้นใหม่	 การเพาะปลูก	 การท�าให้ทีด่ิน 

เจริญขึ้น	หรือการเช่า	ท่ีได้ท�าขึ้นภายหลังวนัใช้บังคับพระราชกฤษฎกีาท่ีออกตามมาตรา	๖	โดยมิได้รบัอนญุาต

จากเจ้าหน้าที่	เว้นแต่การท�านา	ท�าไร	่หรือท�าสวนตามที่จัดท�าอยู่ตามปกติ

	 (๒)		โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทีไ่ด้สร้างหรือต่อเติมขึ้นใหม่	 การเพาะปลูก	 การท�าให้ทีด่ิน 

เจริญขึ ้น	 หรือการเช่า	 ทีป่รากฏว่าได้ท�าขึ ้นก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 

โดยอุบายฉ้อฉลเพื่อประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน
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 มาตรา ๒๕ 
๕
		 ผ ู้ม ีส ิทธิได ้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา	 ๑๘	 ผู ้ ใดไม ่พอใจในราคาของ

อสงัหาริมทรัพย์หรือจ�านวนเงินค่าทดแทนทีค่ณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	 ๙	 มาตรา	 ๑๐	 ทว ิ

มาตรา	 ๒๓	 หรือมาตรา	 ๒๘	 วรรคสาม	 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู ้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 

ทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 	 หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั ้น 

ภายในหกสบิวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีใ่ห้มารับเงิน 

ค่าทดแทนดังกล่าว

	 ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ ่ง	 ให้รัฐมนตรีแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึ ่ง 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย	 และผู้มีความรู ้ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ 

มจี�านวนท้ังหมดไม่น้อยกว่าห้าคน	เป็นผู้พจิารณาเสนอความเหน็ต่อรฐัมนตร	ี	ทัง้นี	้ให้รฐัมนตรวีนิจิฉยัอุทธรณ์

ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าอุทธรณ์

 มาตรา ๒๖ 		 ในกรณีทีผ่ ู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในค�าวินิจฉัยของรัฐมนตร ี

ตามมาตรา	 ๒๕	 หรือในกรณีท ีร่ัฐมนตรีม ิได ้วินิจฉัยอุทธรณ์ให ้เสร็จสิ ้นภายในก�าหนดเวลาตาม 

มาตรา	 ๒๕	 วรรคสอง	 ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรี

หรือนับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว	แล้วแต่กรณี

	 การที่เจ้าของหรือผู ้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั ้นอุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรีตามมาตรา	 ๒๕	 วรรคหนึง่	 หรือฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหนึ่งนั้น	 ไม่เป็นเหตุให้การครอบครอง 

หรอืใช้อสงัหารมิทรพัย์	การรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้าง	การขนย้ายทรัพย์สนิ	หรอืการด�าเนนิการใดๆ	ของเจ้าหน้าที่	 

หรือผู้ ซึ ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีเ่กี ่ยวกับกิจการทีจ่ะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั ้น 

ต้องสะดุดหยุดลง

	 ในกรณีทีร่ัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ช�าระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น	 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน 

ได้รับดอกเบีย้ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ�าของธนาคารออมสินในจ�านวนเงิน 

ที่เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น

 มาตรา ๒๗  	 ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	๖	 หรือ 

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา	 ๑๕	 เห็นว่าราคาของ 

อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนหรอืจ�านวนเงินค่าทดแทนท่ีจะให้แก่บุคคลตามมาตรา	๑๘			ซึ่งคณะกรรมการ

ตามมาตรา	 ๙	 หรือคณะกรรมการตามมาตรา	 ๒๓	 แล้วแต่กรณี	 ได้ก�าหนดไว้นั ้นสูงเกินไปโดยมิได้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา	๙	หรือมาตรา	๒๑	ให้รัฐมนตรีดังกล่าวมีอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		สั ่งให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาทบทวนการก�าหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์ 

หรือจ�านวนเงินค่าทดแทนเช่นว่านั้นใหม่	หรือ

	 (๒)		แต่งต้ังคณะกรรมการชดุใหม่ตามหลกัเกณฑ์ในมาตรา	๒๓	ให้ปฏบัิตหิน้าท่ีแทนคณะกรรมการ

ชุดเดิม

	 ๕
	 มาตรา	 ๒๕	 วรรคหนึ่ง	 แก้ไขเพิ ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๔๔	 

ลงวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๓๔
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วิธีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

	 มาตรา	๒๘			 เมือ่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา	 ๑๕	 ใช้บังคับแล้ว																		

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ปิดประกาศส�าเนาแห่งพระราชบัญญัติฉบับนั้น	พร้อมทั้ง

แผนทีห่รือแผนผังท้ายพระราชบัญญัติและรายชื่อเจ้าของหรือผู ้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย																					

ซึ่งอสังหารมิทรพัย์ท่ีถกูเวนคนืไว้โดยเปิดเผย	ณ	สถานท่ีตามมาตรา	๗	และ	ณ	ท่ีชมุนมุชนอื่นตามควรแก่กรณี

พร้อมทัง้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา	 ๑๘	 มารับเงินค่าทดแทนตามจ�านวน 

ทีค่ณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา	 ๙	 หรือมาตรา	 ๒๓	 แล้วแต่กรณี	 	 ทั้งนี้	 ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

ซึง่ต้องไม่เกินหนึง่ร้อยยีส่ิบวันนบัแต่วันทีพ่ระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนัน้ใช้บังคับส�าหรับ

กรณีตามมาตรา	๑๕	หรอืนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการได้ก�าหนดเงนิค่าทดแทนแล้วส�าหรบักรณีตามมาตรา	๒๓ 

และให้น�ามาตรา	๑๓	วรรคสี่และวรรคห้า	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนผู้ใดไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	หรือ 

ในกรณีท่ีไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มสิีทธไิด้รบัเงนิค่าทดแทนรายใดได้	เพราะมีปัญหาเกี่ยวกบักรรมสทิธิ์

หรือสิทธิอื่น	ๆ 	ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน	หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินค่าทดแทน	ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา	๓๑	

โดยพลัน

	 ในกรณีทีร่ัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เห็นว่า	 ราคาของทีด่ิน 

ได้เพิ ่มสูงขึ ้น	 และเงินค่าทดแทนทีค่ณะกรรมการตามมาตรา	 ๙	 หรือมาตรา	 ๒๓	 ได้ก�าหนดไปแล้ว 

ไม่เป็นธรรมแก่บุคคลตามมาตรา	๑๘	 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งแก้ไขจ�านวนเงินทดแทนเสียใหม่ได้	 และให้น�า

มาตรา	๑๐	ทวิ	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	
๖

 มาตรา ๒๙  	 ในกรณีทีม่ีการจ�านอง	 บุริมสิทธิ	 หรือทรัพยสิทธิอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย ์

ที่ต้องเวนคืน	ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ�านอง	ผู้ทรงบุริมสิทธิ 

หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิดังกล่าวมาขอรับช�าระหนี ้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนส�าหรับ

อสังหาริมทรัพย์นั ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที ่ได้รับแจ้ง	 และในระหว่างนั ้นยังมิให้เจ้าหน้าทีห่รือ 

ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีจ่่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น	 แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ�านอง 

ผู้ทรงบรุิมสทิธิ	 หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสทิธิดังกล่าวได้	 ก็ต่อเมือ่คู่กรณตีกลงกันได้แล้ว	 ถ้าคู่กรณยีงัมี

ปัญหาโต้แย้งกันอยู่	ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา	๓๑	

โดยพลัน	และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาล

	 ๖
	มาตรา	๒๘	วรรคสาม	เพิ่มโดยประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	๔๔	ลงวนัท่ี	๒๘	กมุภาพนัธ์	

พ.ศ.	๒๕๓๔
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 มาตรา ๓๐ 		 ในการจะจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา	 ๒๘	 หรือมาตรา	 ๒๙ 

ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ทีอ่าจรื้อถอนออกไปได้	 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีจ่่ายเงิน 

ค่าทดแทนให้สามในสี่ก่อน	และแจ้งให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายรือ้ถอนอสงัหารมิทรพัย์

ดังกล่าวออกไปภายในหกสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง	 ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ไม่รื้อถอนออกไปภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ีอ�านาจ 

เข้ารื้อถอนได้โดยหักค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ออกจากเงินค่าทดแทนที่ควรจะได้รับ	 แล้วจึงจ่ายหรือวางเงิน 

ค่าทดแทนส่วนที่เหลือให้	และให้น�ามาตรา	๑๔	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๑  	 ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่อง									

ในกรณีใด	ๆ	ให้กระท�าโดยการน�าเงินไปวางต่อศาลหรือส�านักงานวางทรัพย์	หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน							

ในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย	 ในการนี้ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใด

เกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย

	 ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น	 ให้ผู้ซึง่ประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีจ่ะได้ด�าเนินการเบิกจ่าย 

ให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการน�าเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือส�านักงานวางทรัพย์	 หรือฝากไว้กับ 

ธนาคารออมสิน	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๓๒  	 ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เมื ่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนส�าหรับ

อสังหาริมทรัพย์ทีเ่วนคืนรายใดแล้ว	 ให้เจ้าหน้าทีห่รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ีหนังสือแจ้งให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบ	และให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดังกล่าวด�าเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนโดยให้น�ามาตรา	๑๑	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 เพื่อประโยชน์ในการบันทึกหลักฐานตามวรรคหนึ่ง	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ�านาจตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา	๗๔	วรรคหนึ่ง	แห่งประมวลกฎหมายที่ดินด้วย
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หมวด ๔

บทเบ็ดเสร็จ
 

 มาตรา ๓๓ 		 ในกรณีท ีเ่จ ้าหน้าท ีห่รือผู ้ซึ ่งได ้รับมอบหมายจากเจ ้าหน้าท ีจ่ ่ายเงินค ่า

อสังหารมิทรพัย์ล่าช้ากว่าก�าหนดเวลาตามมาตรา	๑๑	วรรคหนึ่ง	หรอืจ่ายเงนิค่าทดแทนล่าช้ากว่าก�าหนดเวลา 

ตามมาตรา	 ๒๘	 วรรคหนึง่	 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือเงินค่าทดแทน	 ได้รับดอกเบี้ย 

ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ�าของธนาคารออมสินในจ�านวนเงินดังกล่าว	 นับแต่ 

วันที่พ้นก�าหนดเวลาการจ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือเงินค่าทดแทน

 มาตรา ๓๔  	 การร้องขอรับเงินทีว่างไว้ตามมาตรา	 ๓๑	 ให้ร้องขอรับภายในสิบปีนับแต่ 

วันที่มีการวางเงิน	ถ้าไม่ร้องขอภายในก�าหนดเวลาเช่นว่านั้น	ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

 มาตรา ๓๕  	 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่

ตามมาตรา	 ๘	 มาตรา	 ๑๓	 มาตรา	 ๓๐	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหกพันบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๓๖  	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตทีด่ินทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัต	ิ						

ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	พ.ศ.	๒๔๙๗	ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น

	 การเวนคืนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทีไ่ด้ปฏิบัติไปแล้วก่อน 

วันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ	 ให้เป็นอันใช้ได้	 แต่การด�าเนินการต่อไปให้ด�าเนินการตามบทบัญญัต ิ

แห่งพระราชบัญญัติน้ี	ในกรณีท่ีมีการต้ังอนุญาโตตุลาการข้ึนแล้ว	และอนญุาโตตลุาการยังมไิด้ช้ีขาดให้เป็นอนั

ยกเลิกอนุญาโตตุลาการนั้น	 และให้คู่กรณีมีสิทธิยืน่อุทธรณ์ตามมาตรา	 ๒๕	 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ให้เป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีท่ีจ่ะแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงการยกเลิกอนุญาโตตุลาการตามวรรคสอง

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

								พลเอก	ป.		ติณสูลานนท์

														นายกรัฐมนตรี
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	 ๗
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๘/ตอนที่	๓๗/ฉบับพิเศษ	หน้า	๔๓/๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๓๔

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยที่กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ท ีใ่ช ้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ประกาศใช้มานานแล้วและมีบทบัญญัติบางประการ 

ทีย่ังไม่เหมาะสม	 สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเสียใหม่เพื่อให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นไปได ้

โดยรวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗

 ข้อ ๕			 บทบัญญัติมาตรา	 ๙	 วรรคสี่และวรรคห้า	 มาตรา	 ๑๐	 ทวิ	 มาตรา	 ๒๕	 วรรคหนึ่ง 

และมาตรา	 ๒๘	 วรรคสาม	 แห่งพระราชบัญญัติว ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 

ซึง่แก้ไขเพิม่เติม	 โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้	 ให้มีผลใช้บังคับแก่การเวนคืน 

ซึ่งการก�าหนดราคาเบื้องต้น	 การจัดซื้อ	 การจ่ายหรือการวางเงินค่าทดแทน	 การอุทธรณ์หรือการฟ้องคดี 

ยังไม่เสร็จเด็ดขาดในวันที่ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ใช้บังคับด้วย

	 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ ่ง	 ให้ถือว่ารัฐมนตรีผู ้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนด 

แนวทางหลวงทีจ่ะสร้างตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง	 หรือพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่

ทีจ่ะเวนคืนตามกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 บรรดาทีย่ังใช้บังคับอยู่	 มีอ�านาจหน้าที ่

เช่นเดียวกับรัฐมนตรีทีรั่กษาการตามพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๓๐	โดยอนุโลม

 ข้อ ๖  	 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก

ประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๕๓๔
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.	๒๕๓๔”

 มาตรา ๒
๑
 		 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 ให้ยกเลิก

	 (๑)	ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๑๘	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๑๕

	 (๒)		ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๓๑๐	ลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๕

	 (๓)		พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๑๘	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๑๕	พ.ศ.	๒๕๑๗

	 (๔)		พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๑๘	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๑๕	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๗

	 (๕)		พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๑๘	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๑๕	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๑๗

	 (๖)		พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๑๘	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๑๕	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๑๙

	 (๗)		ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๒	ลงวันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๒๐

	 (๘)		พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๑๘	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๑๕	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๒๒

	 ๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๘/ตอนที่	๑๕๖/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๔	กันยายน	๒๕๓๔
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	 (๙)		ประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	๔๘	เรื่อง	แก้ไขเพิ่มเตมิประกาศของ

คณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๑๘	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๑๕	ลงวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๓๔

 มาตรา ๓/๑
๒
 		การบรหิารราชการตามพระราชบญัญตันิี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	 ความมีประสิทธิภาพ	 ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ	 การลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน	 การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานทีไ่ม่จ�าเป็น	 การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ 

ท้องถิ่น	การกระจายอ�านาจตัดสินใจ	การอ�านวยความสะดวก	และการตอบสนองความต้องการของประชาชน		

ทั้งนี้	โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

	 การจัดสรรงบประมาณ	 และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที ่

ต้องค�านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

	 ในการปฏิบัติหน้าทีข่องส่วนราชการ	 ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ให้ค�านงึถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน	 การมสี่วนร่วมของประชาชน	 การเปิดเผยข้อมูล 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน		ทั้งนี้	ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี	้จะตราพระราชกฤษฎกีาก�าหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

 มาตรา ๔ 		 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	ดังนี้

	 (๑)		ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

	 (๒)		ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

	 (๓)		ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 มาตรา ๕  	 การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง	 ๆ	 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ้

ให้ก�าหนดต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยค�านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น	ๆ	ไว้ด้วย

	 การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย

 มาตรา ๖  	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ส่วนที่ ๑

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  

 มาตรา ๗			 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง	ดังนี้

	 (๑)		ส�านักนายกรัฐมนตรี

	 (๒)		กระทรวง	หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

	 (๓)		ทบวง	ซึ่งสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

	 ๒
	มาตรา	๓/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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	 (๔)		กรม	 หรือส่วนราชการทีเ่รียกชื ่ออย่างอืน่และมีฐานะเป็นกรม	 ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวงหรือทบวง

	 ส�านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง

	 ส่วนราชการตาม	(๑)	(๒)	(๓)	และ	(๔)	มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 มาตรา ๘
๓
			 การจัดตั้ง	การรวม	หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา	๗		ให้ตราเป็นพระราช

บัญญัติ

	 การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง	 ให้ระบุการสังกัดไว้ในพระราช

บัญญัติด้วย

	 การจัดตั ้งกรมหรือส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่และมีฐานะเป็นกรม	 ซึ่งไม่สังกัดส�านัก 

นายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง	ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย

 มาตรา ๘ ทวิ
๔
 	 การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา	 ๗	 ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง 

ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่	 ถ้าไม่มีการก�าหนดต�าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตรา

เป็นพระราชกฤษฎีกา

	 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง	 ให้ระบุอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ	 การโอนอ�านาจหน้าที่

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 ซึ่งส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานทีม่ีอยู่เดิม	 การโอนข้าราชการและลูกจ้าง 

งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย	แล้วแต่กรณี

	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส�านักงบประมาณมีหน้าทีต่รวจสอบดูแล 

มิให้มีการก�าหนดต�าแหน่งหรอือัตราของข้าราชการหรอืลกูจ้างของส่วนราชการท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่	หรอืท่ีถกูรวม

หรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง	 เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบก�าหนดสามปีนับแต่วันทีพ่ระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 

มีผลใช้บังคับ

 มาตรา ๘ ตรี
๕
 	 การเปลีย่นชื ่อส่วนราชการตามมาตรา	 ๗	 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

และในกรณีทีช่ื ่อต�าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราช

กฤษฎีกาด้วย

	 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบังคบั	เทศบญัญตัหิรอืข้อบญัญตัท้ิองถิน่อ่ืน	ประกาศ	หรอื

ค�าส่ังใดท่ีอ้างถงึส่วนราชการหรอืต�าแหน่งของข้าราชการท่ีได้ถกูเปลี่ยนชื่อตามวรรคหนึ่ง	ให้ถอืว่าบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น	 ประกาศหรือค�าสั่งนั้นอ้างถึง 

ส่วนราชการหรือต�าแหน่งของข้าราชการที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น

	 ๓
	มาตรา	๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 ๔
	มาตรา	๘	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 ๕
	มาตรา	๘	ตรี	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓
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 มาตรา ๘ จัตวา
๖
 	การยุบส่วนราชการตามมาตรา	๗	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

	 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให้งบประมาณรายจ่ายทีเ่หลืออยู ่

ของส่วนราชการนั้นเป็นอันระงับไป	 ส�าหรับทรัพย์สินอืน่ของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่ส่วนราชการอื่น 

หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ	 ตามทีร่ัฐมนตรีซึง่เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่ก�าหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	ส�าหรับวิธีการจัดการกิจการ	สิทธิและหนี้สินของส่วนราชการนั้นให้เป็นไป

ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

	 ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบต�าแหน่ง	 อันเนื่องมาแต่การยุบ 

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง	 นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทีพ่ึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 

อืน่แล้ว	 ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ตามวรรคหนึ่งด้วย

	 ในกรณีทีส่่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือ

ลูกจ้างตามวรรคสามกใ็ห้กระท�าได้โดยมิให้ถอืว่าข้าราชการหรอืลกูจ้างผูน้ั้นได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม 

แต่ทั้งนี้ต้องกระท�าภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ

 มาตรา ๘ เบญจ
๗
 	พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา	๘	ทวิ	 หรือมาตรา	๘	จัตวา	ที่มีผลเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายท่ีจดัตั้งส่วนราชการ	กฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวง 

ทบวง	กรม	หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	๒๓๐	วรรคห้า	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ให้ระบุให้ชดัเจนในพระราชกฤษฎกีาว่าบทบญัญัติใดถกูแก้ไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิเป็นประการใดในกฎหมายนั้น

 มาตรา ๘ ฉ
๘
	 การแบ่งส่วนราชการภายในส�านักงานรัฐมนตรี	 กรม	 หรือส่วนราชการทีเ่รียก 

ชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	 ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ�านาจหน้าทีข่องแต่ละส่วนราชการไว้

ในกฎกระทรวงด้วย

	 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

ดังกล่าว	กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

	 [ค�าว่า	“ส�านักงานรัฐมนตรี”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

 มาตรา ๘ สัตต
๙
	 	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส�านักงบประมาณ 

ร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่อง 

แต่ละส่วนราชการตามมาตรา	 ๘	 ฉ	 ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนจัดอัตราก�าลัง	และส�านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน

	 ๖
	มาตรา	๘	จัตวา	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 ๗
	มาตรา	๘	เบญจ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 ๘
	มาตรา	๘	ฉ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 ๙
	มาตรา	๘	สัตต	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓
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 มาตรา ๘ อัฏฐ
๑๐

	 	การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น

หมวด ๑
การจัดระเบียบราชการในส�านักนายกรัฐมนตรี

  

 มาตรา ๙	 การจัดระเบียบราชการในส�านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

การปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม

	 ให้ส่วนราชการในส�านักนายกรฐัมนตรบีรรดาท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวง	

ทบวง	กรม	มีฐานะเป็นกรม

	 ส�านักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อท�า

หน้าทีจ่ัดท�านโยบายและแผน	 ก�ากับ	 เร่งรัด	 และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบาย 

ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดหรืออนุมัติ	 เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรมในส�านักนายกรัฐมนตรีจัดท�าก็ได้

 มาตรา ๑๐			 ส�านักนายกรัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 

การปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม

	 ส�านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการก�าหนด

นโยบาย	 เป้าหมาย	 และผลสัมฤทธิ์ของงานในส�านักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายทีค่ณะรัฐมนตรี

แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดหรืออนุมัติ	 โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้
๑๑

	 ในกรณีท่ีมีรองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรหีรอืมีท้ังรองนายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๑๒

	 ในระหว่างทีค่ณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต�าแหน่งเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตร ี

ทีต่ั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าทีเ่พราะนายกรัฐมนตรีตาย	 ขาดคุณสมบัติ	 ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก	 สภาผู้แทน

ราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ	 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง	 หรือ

วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต�าแหน่ง	 ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี	 ถ้าไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๓

	 ๑๐
	มาตรา	๘	อัฏฐ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 ๑๑
	มาตรา	๑๐	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๑๒
	มาตรา	๑๐	วรรคสาม	แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๑๓
	มาตรา	๑๐	วรรคสี่	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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	 ในระหว่างทีค่ณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต�าแหน่งเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตร ี

ทีต่ั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่	 ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอ�านวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง	 ๆ 

ด�าเนินการใด	 ๆ	 เท่าทีจ่�าเป็น	 เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

มาเตรียมการด�าเนินการได้
๑๔

 มาตรา ๑๑  	 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 (๑)		ก�ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน	เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง	ราชการ

ส่วนภูมิภาค	และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น	 ชี้แจง	แสดงความคิดเห็น	ท�ารายงาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	 ในกรณีจ�าเป็นจะยับยัง้การปฏิบัติราชการใด	 ๆ	 ทีขั่ดต่อนโยบายหรือมติของ 

คณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ�านาจสัง่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง	

ราชการส่วนภูมิภาค	และราชการส่วนท้องถิ่น

	 (๒)		มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก�ากับการบริหารราชการของกระทรวง	 หรือทบวงหนึ่ง 

หรือหลายกระทรวงหรือทบวง

	 (๓)		บงัคับบญัชาข้าราชการฝ่ายบรหิารทุกต�าแหน่งซ่ึงสงักดักระทรวง	ทบวง	กรม	และส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม

	 (๔)		สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง	 ทบวง	 กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส�านักนายกรัฐมนตร	ี

โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้	 ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม	

ให้ได้รับเงินเดือนในส�านักนายกรัฐมนตรีในระดับ	และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

	 (๕)		แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง	 ทบวง	 กรมหนึ่งไปด�ารงต�าแหน่งของอีกกระทรวง 

ทบวง	 กรมหนึง่	 โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง	 ทบวง	 กรมเดิม	 ในกรณีเช่นว่านีใ้ห้ข้าราชการ 

ซ่ึงได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมอืนเป็นข้าราชการสงักดักระทรวง	ทบวง	กรม	ซึ่งตนมาด�ารงต�าแหน่งนั้นทุกประการ 

แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ต�าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

	 (๖)		แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานทีป่รึกษา	ทีป่รึกษา	 หรือคณะทีป่รึกษาของนายกรัฐมนตร	ี

หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด	 ๆ	 และก�าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

	 (๗)		แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส�านักนายกรัฐมนตรี

	 (๘)	 วางระเบียบปฏิบัติราชการ	 เพื ่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ	เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

	 (๙)		ด�าเนินการอื่น	ๆ	ในการปฏิบัติตามนโยบาย

	 ระเบียบตาม	(๘)	เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๑๒  	 ในกรณีทีน่ายกรัฐมนตรีเป็นผู ้บังคับบัญชาส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออย่างอื ่น 

และมีฐานะเป็นกรม	 แต่มิได้สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง	 นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให  ้

รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้

	 ๑๔
	มาตรา	๑๐	วรรคห้า	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕



627พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 มาตรา ๑๓  	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 มีอ�านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับราชการทางการเมือง 

มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง 

ต่อนายกรัฐมนตรี	 และให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ฝ่ายบริหาร	 เป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบัติราชการ	 และจะให้มีผู ้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 เป็นผู ้ช่วย 

สั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

	 ให้เลขาธกิารนายกรฐัมนตรีและรองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมือง	เป็นข้าราชการการเมอืง	

และให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร	และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	เป็นข้าราชการพลเรือน

สามัญ

 มาตรา ๑๔			 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตร	ี

รัฐสภา	 และราชการในพระองค์	 มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบ 

ในการปฏิบตัิราชการขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี	 และให้มรีองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสัง่และ 

ปฏิบัติราชการ	และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

	 ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 มาตรา ๑๕
๑๕

 		ในส�านักนายกรัฐมนตรี	 อาจมีส่วนราชการทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาขึ ้นตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรีได้ตามที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม

 มาตรา ๑๖			 ส�านักนายกรัฐมนตรี	นอกจากมีนายกรัฐมนตรี	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	ให้มีปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 (๑)		รับผิดชอบควบคุมราชการประจ�าในส�านักนายกรัฐมนตรี 	 ก�าหนดแนวทางและ 

แผนการปฏิบัติราชการของส�านักนายกรัฐมนตรี	 และล�าดับความส�าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ�า

ปีของส่วนราชการในส�านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายทีน่ายกรัฐมนตรีก�าหนด	 รวมทั้งก�ากับ 

เร่งรัด	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส�านักนายกรัฐมนตรี

	 (๒)		เป็นผูบ้งัคบับญัชาข้าราชการของส่วนราชการในส�านกันายกรฐัมนตร	ีรองจากนายกรฐัมนตรี	

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้า 

ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

	 (๓)	 	 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติราชการของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

	 ในการปฏบิติัราชการของปลดัส�านักนายกรฐัมนตรตีามวรรคหนึง่	ให้มรีองปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี

เป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบัติราชการ	 และจะให้มีผู้ช่วยปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

ด้วยก็ได้

	 ๑๕
	มาตรา	๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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	 ในกรณีทีม่ีรองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองปลัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรีและผู ้ช่วยปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ให้รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือผู ้ช่วย

ปลัดส�านกันายกรัฐมนตรีเป็นผู้บงัคับบญัชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

	 ให้ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 และผู้ช่วยปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 และให้รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ผู ้ช่วยปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

และผู้ด�ารงต�าแหน่งท่ีเรยีกชื่ออย่างอ่ืนในส�านักงานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ีมอี�านาจหน้าท่ีตามท่ีปลดัส�านกั

นายกรัฐมนตรีก�าหนดหรือมอบหมาย

	 ให้น�าความในมาตรา	 ๑๙/๑	 มาใช้บังคับแก่ราชการของส�านักนายกรัฐมนตรี	 ในส่วนที่เกี่ยวกับ

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม
๑๖

 มาตรา ๑๗  	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าทีเ่กี ่ยวกับราชการประจ�า

ทัว่ไปของส�านักนายกรัฐมนตรี	 และราชการทีค่ณะรัฐมนตรีมิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องกรมใดกรมหนึ่ง 

ในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ	 รวมทัง้ก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	แนวทาง	และแผนการปฏิบัติราชการของส�านักนายกรัฐมนตรี	

ยกเว้นราชการของ	ส่วนราชการซึ่งกฎหมายก�าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

	 ในกรณีทีส่�านักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส�านักงานปลัดทบวง 

ตามมาตรา	๒๕	วรรคสาม	จะให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีท�าหน้าที่ส�านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้

หมวด ๒

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง
  

 มาตรา ๑๘  	 ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังนี้

	 (๑)		ส�านักงานรัฐมนตรี

	 (๒)		ส�านักงานปลัดกระทรวง

	 (๓)		กรม	 หรือส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่	 เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็น 

จะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้

	 ให้ส่วนราชการตาม	(๒)	และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม	(๓)	มีฐานะเป็นกรม

	 กระทรวงใดมีความจ�าเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพื่อท�าหน้าทีจ่ัดท�านโยบายและแผน	ก�ากับ 

เร่งรัด	และตดิตามนโยบายและแผนการปฏบัิติราชการของกระทรวง	จะจดัระเบียบบรหิารราชการโดยอนมุตัิ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีส�านักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน	ขึ้นตรงต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกไ็ด้

	 ๑๖
	มาตรา	๑๖	วรรคห้า	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕



629พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าทีใ่ดโดยเฉพาะ

ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือต�าแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่ 

ท่ีมีฐานะเป็นอธิบดีกไ็ด้	ในกรณีเช่นน้ันให้อธบิดีหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งท่ีเรยีกชื่ออย่างอืน่ดงักล่าวมีอ�านาจหน้าท่ี

ส�าหรบัส่วนราชการน้ันเช่นเดยีวกบัอธบิด	ีตามท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎกีา	และให้คณะอนกุรรมการสามญั

ประจ�ากระทรวงท�าหน้าที่คณะอนุกรรมการสามัญประจ�ากรม	ส�าหรับส่วนราชการนั้น
๑๗

	 การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี ่ให้กระท�าได้ในกรณีเป็นการยุบ	 รวม	 หรือโอนกรม 

ในกระทรวงใดมาจัดตั้งเป็นส่วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอืน่	 โดยไม่มีการก�าหนด

ต�าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น	และให้น�าความในมาตรา	๘	ทวิ	และมาตรา	๘	เบญจ	

มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๑๘

	 การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของส่วนราชการตามวรรคสี่	 ให้รัฐมนตรี

เจ้าสังกัดเป็นผู้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	และให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑๙

	 ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการตามวรรคสี่ 

ของกระทรวงใด	 ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

เพื่อทราบ
๒๐

	 ให้น�าความในวรรคสี	่ วรรคห้า	 วรรคหก	 และวรรคเจ็ด	 มาใช้บังคับกับส�านักนายกรัฐมนตรี 

และทบวงตามหมวด	๓	โดยอนุโลม
๒๑

	 [ค�าว่า	 “ส�านักงานรัฐมนตรี”	 แก้ไขเพิ ่มเติมโดยมาตรา	 ๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

 มาตรา ๑๙
๒๒

 		กระทรวงมีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวง	

ทบวง	กรม

	 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่ง	ๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	

ทบวง	กรม	ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีเกี่ยวกบัการทหารและการศกึษา	ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น

	 ๑๗
	มาตรา	๑๘	วรรคสี่	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๑๘
	มาตรา	๑๘	วรรคห้า	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๑๙
	มาตรา	๑๘	วรรคหก	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๒๐
	มาตรา	๑๘	วรรคเจ็ด	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๒๑
	มาตรา	๑๘	วรรคแปด	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๒๒
	มาตรา	๑๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕



630 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 มาตรา ๑๙/๑
๒๓

	 	 ให้ปลัดกระทรวง	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับ 

กรมขึ้นไป	 วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ในกระทรวงร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	ความคุ้มค่า	และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง

	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ดังกล่าวจะมีมติให้น�างบประมาณที่แต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาด�าเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้

 มาตรา ๒๐
๒๔

	 ภายใต้บังคับบทบัญญัตมิาตรา	๑๑	ในกระทรวงหนึ่ง	ให้มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

คนหนึง่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	 และผลสัมฤทธิ ์

ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายทีค่ณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือทีค่ณะรัฐมนตรีก�าหนด

หรืออนุมัติ	โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้

	 ในกรณีทีม่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

	 ในกรณีทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู ้บังคับบัญชาส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่และ 

มีฐานะเป็นกรม	แต่มไิด้สงักดักระทรวง	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงจะมอบหมายให้รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

ปฏิบัติราชการแทนก็ได้

 มาตรา ๒๑
๒๕

 		ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

	 (๑)		รบัผดิชอบควบคุมราชการประจ�าในกระทรวง	แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏบิตัิ

ราชการ	 ก�ากับการท�างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 และประสานการปฏิบัติงานของ 

ส่วนราชการในกระทรวงให้มเีอกภาพสอดคล้องกนั	รวมท้ังเร่งรดั	ตดิตาม	และประเมินผลการปฏบิตัริาชการ

ของส่วนราชการในกระทรวง

	 (๒)		เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี

	 (๓)		เป็นผูบ้งัคับบญัชาข้าราชการในส�านักงานปลดักระทรวง	และรบัผดิชอบในการปฏบัิตริาชการ

ของส�านักงานปลัดกระทรวง

	 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง	 จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่ง 

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้

	 ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงก�าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการ 

ขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้	 โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธิบดีคนหนึ่ง

เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น 

โดยปฏบัิตริาชการขึ้นตรงต่อปลดักระทรวงหรอืขึ้นตรงต่อรฐัมนตรตีามท่ีก�าหนดโดยกฎกระทรวง	และในกรณี

ที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีต้องรายงานผลการด�าเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง

	 ๒๓
	มาตรา	๑๙/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๒๔
	มาตรา	๒๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

 
๒๕

	มาตรา	๒๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕



631พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจก�าหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับ

กรมแห่งหนึง่ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวกับสารบรรณ	บุคลากร	 การเงิน	 การพัสดุ	 หรือการบริหารงานทัว่ไปให้แก ่

ส่วนราชการแห่งอื่นภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้

	 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ	 และมีปริมาณงานมาก	 จะให้มีรองปลัดกระทรวง 

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเป็นสองคนก็ได้

	 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกจิ	จะให้มีรองปลดักระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นหวัหน้ากลุม่ภารกจิ

กไ็ด้	และให้อ�านาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเกี่ยวกบัราชการของส่วนราชการในกลุม่ภารกจิเป็นอ�านาจหน้าท่ี

ของหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น		ทั้งนี้	เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

	 กระทรวงใดมีภารกิจเพิ ่มขึ ้น	 และมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่า 

ที่ก�าหนดไว้ในวรรคห้าหรือวรรคหก	 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการจะร่วมกนัอนุมัติให้กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มข้ึนเป็นกรณีพเิศษโดยจะก�าหนดเงื่อนไขหรอื 

เงื่อนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
๒๖

	 ในการด�าเนินการตามวรรคเจ็ด	ให้คณะกรรมการพฒันาระบบราชการจดัให้มกีารประชมุพจิารณา

ร่วมกนั	โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่จงึจะเป็นองค์ประชมุ	และในการออกเสยีง

ลงมติจะต้องได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึง่ของกรรมการฝ่ายดังกล่าวทีม่าประชุม	

แล้วให้น�ามติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๒๗

 มาตรา ๒๒ 		 ส�านักงานรัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับราชการทางการเมือง	 มีเลขานุการ

รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ของส�านักงานรัฐมนตรีขึ ้นตรงต่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง	 และจะให้มีผู ้ช ่วยเลขานุการรัฐมนตร ี

ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผูช่้วยสั่งหรอืปฏบิตัริาชการแทนเลขานกุารรฐัมนตรกีไ็ด้

	 [ค�าว่า	“ส�านักงานรัฐมนตรี”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

 มาตรา ๒๓ 		 ส�านักงานปลัดกระทรวงมีอ�านาจหน้าทีเ่กี ่ยวกับราชการประจ�าทัว่ไปของ 

กระทรวง	 และราชการทีค่ณะรัฐมนตรีมิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง 

โดยเฉพาะ	 รวมทัง้ก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย

แนวทาง	และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

	 ในกรณีทีก่ระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั ้งส�านักงานปลัดทบวงตาม 

มาตรา	๒๕	วรรคสาม	จะให้ส�านักงานปลัดกระทรวงท�าหน้าที่ส�านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้

 มาตรา ๒๔  	 การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง	 ให้อนุโลมตาม 

การจัดระเบียบราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา	๑๘	ถึงมาตรา	๒๓

	 ๒๖
	มาตรา	๒๑	วรรคเจ็ด	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๒๗
	มาตรา	๒๑	วรรคแปด	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

 



632 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ๓

การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
  

 มาตรา ๒๕  	 ราชการส่วนใดซึ ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมทีจ่ะจัดตั ้ง 
เป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง	 จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวง	 เพื่อให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของทบวงก็ได้	และให้จัดระเบียบราชการในทบวงดังนี้
	 (๑)		ส�านักงานรัฐมนตรี
	 (๒)		ส�านักงานปลัดทบวง
	 (๓)		กรม	 หรือส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออย่างอื่น	 เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็น 
จะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้
	 ให้ส่วนราชการตาม	(๒)	และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม	(๓)	มีฐานะเป็นกรม
	 ในกรณีทีส่�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด	 และปริมาณ	 และคุณภาพ 
ของราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งส�านักงานปลัดทบวง	 จะให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
หรือส�านักงานปลัดกระทรวงท�าหน้าที่ส�านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้
	 [ค�าว่า	“ส�านักงานรัฐมนตรี”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]
 มาตรา ๒๖ 		 การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง	ๆ 	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุ
กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การนั้น
	 ทบวงมีอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม
 มาตรา ๒๗ 		 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา	 ๑๑	 ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และก�าหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายทีค่ณะรัฐมนตรีก�าหนด 
หรืออนุมัติ	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง	 และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็น 
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้
	 ในกรณีท่ีมีรฐัมนตรช่ีวยว่าการทบวง	การสั่งหรอืการปฏบิตัริาชการของรฐัมนตรช่ีวยว่าการทบวง
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการทบวงมอบหมาย
	 ในกรณีท่ีเป็นทบวงสงักดัส�านักนายกรฐัมนตรหีรอืกระทรวง	ให้รฐัมนตรว่ีาการทบวงปฏบัิตริาชการ
ภายใต้การก�ากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	แล้วแต่กรณี
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 มาตรา ๒๘  	 ทบวง	 นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง	 ให้ม ี
ปลัดทบวงคนหนึ่งมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
	 (๑)	 รับผิดชอบควบคุมราชการประจ�าในทบวง	 ก�าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
ของทบวง	 และล�าดับความส�าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ�าปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็น 
ไปตามนโยบายทีร่ัฐมนตรีก�าหนด	 รวมทั้งก�ากับ	 เร่งรัด	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการในทบวง

	 (๒)		เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี

	 (๓)		เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส�านักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ของส�านักงานปลัดทบวง

	 ในการปฏิบัติราชการของปลดัทบวงตามวรรคหนึง่	 ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู ้ช่วยสั ่งและ 

ปฏิบัติราชการ	และจะให้มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

	 ในกรณีทีม่ีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง	 หรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง 

ให้รองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

รองจากปลัดทบวง

	 ให้รองปลัดทบวง	ผู้ช่วยปลัดทบวง	และผูด้�ารงต�าแหน่งท่ีเรยีกชื่ออย่างอื่นในส�านกังานปลดัทบวง	

มีอ�านาจหน้าที่ตามที่ปลัดทบวงก�าหนดหรือมอบหมาย

	 ในกรณีทีป่ลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือค�าสั่งใด	 หรือมติของ 

คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด	ถ้ากฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือค�าสั่งนั้น	หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น

มิได้กล่าวถึงอ�านาจของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอ�านาจดังเช่นปลัดกระทรวง

	 ในกรณีทีใ่ห้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือส�านักงานปลัดกระทรวงท�าหน้าที่ส�านักงาน

ปลัดทบวง	ให้ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงท�าหน้าที่ปลัดทบวง

 มาตรา ๒๙  	 ส�านักงานรัฐมนตรีมีอ�านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับราชการทางการเมือง	 มีเลขานุการ

รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ของส�านักงานรฐัมนตรขีึน้ตรงต่อรฐัมนตรว่ีาการทบวง	และจดัให้มผีูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตร	ีซึ่งเป็นข้าราชการ

การเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้

	 [ค�าว่า	“ส�านักงานรัฐมนตรี”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

 มาตรา ๓๐ 		 ส�านักงานปลัดทบวงมีอ�านาจหน้าทีเ่กี ่ยวกับราชการประจ�าทัว่ไปของทบวง 

และราชการทีค่ณะรัฐมนตรีมไิด้ก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องกรมใดกรมหนึง่ในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ 

รวมทัง้ก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย	 แนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการของทบวง
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หมวด ๔

การจัดระเบียบราชการในกรม
  

 มาตรา ๓๑  	 กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 กระทรวง	 หรือทบวง	 อาจแบ่ง 

ส่วนราชการดังนี้

	 (๑)		ส�านักงานเลขานุการกรม

	 (๒)		กองหรือส่วนราชการทีม่ีฐานะเทียบกอง	 เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นจะไม่แยก 

ส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกองก็ได้

	 กรมใดมีความจ�าเป็น	จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจาก	(๑)	หรือ	(๒)	ก็ได้

	 ส�าหรับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของต�ารวจก็ได้
๒๘

 มาตรา ๓๒
๒๙

  	กรมมีอ�านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับราชการของกระทรวงตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการของกรม	หรือตามกฎหมายว่าด้วยอ�านาจหน้าที่ของกรมนั้น

	 ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย	 แนวทาง	 และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

และในกรณทีีม่กีฎหมายอื่นก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ	 การใช้อ�านาจและการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎหมายดังกล่าวให้ค�านึงถงึนโยบายท่ีคณะรฐัมนตรแีถลงไว้ต่อรฐัสภาหรอืท่ีคณะรฐัมนตรกี�าหนด	

หรืออนุมัติ	และนโยบาย	แนวทาง	และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย

	 ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติ

ราชการก็ได้

	 รองอธิบดีมีอ�านาจหน้าที่ตามที่อธิบดีก�าหนดหรือมอบหมาย

 มาตรา ๓๓  	 ส�านักงานเลขานุการกรมมีอ�านาจหน้าทีเ่กี ่ยวกับราชการทัว่ไปของกรม 

และราชการท่ีมิได้แยกให้เป็นหน้าท่ีของกองหรอืส่วนราชการใดโดยเฉพาะมเีลขานกุารกรมเป็นผูบ้งัคบับญัชา

ข้าราชการ	และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส�านักงานเลขานุการกรม

	 ส่วนราชการตามมาตรา	 ๓๑	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 และส่วนราชการตามมาตรา	 ๓๑	 วรรคสอง 

ให้มีอ�านาจหน้าทีต่ามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ให้เป็นหน้าทีข่องส่วนราชการนั ้น	 ๆ	 โดยให้มีผู ้อ�านวยการกอง 

หัวหน้ากอง	 หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าผู้อ�านวยการกอง	 หรือหัวหน้ากอง	 หรือ

หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา	 ๓๑	 วรรคสอง	 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ

 มาตรา ๓๔  	 กระทรวง	ทบวง	กรมใดมีเหตุพิเศษ	จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็น

เขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจ�าเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้

	 ๒๘
	มาตรา	๓๑	วรรคสามแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัท่ี	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 ๒๙
	มาตรา	๓๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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	 ๓๐
	มาตรา	๓๔	วรรคสามแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัท่ี	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 ๓๑
	มาตรา	๓๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

 

	 หัวหน้าส่วนราชการประจ�าเขตมีอ�านาจหน้าทีเ่ป็นผู้รับนโยบายและค�าสั่งจากกระทรวง	 ทบวง 

กรม	 มาปฏิบัติงานทางวิชาการ	 และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ�าส�านักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง	

ทบวง	กรมนั้น

	 ความในมาตรานี้ไม่ใช้บงัคบัแก่การแบ่งเขตและการปกครองบงัคบับญัชาของต�ารวจซึ่งได้ก�าหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา
๓๐

 มาตรา ๓๕ 		 กระทรวง	ทบวง	หรอืกรมใดโดยสภาพและปรมิาณของงานสมควรมีผูต้รวจราชการ

ของกระทรวง	ทบวง	หรือกรมนั้น	ก็ให้กระท�าได้

	 ผู้ตรวจราชการของกระทรวง	ทบวง	หรอืกรม	มอี�านาจหน้าท่ีตรวจและแนะน�าการปฏบิตัริาชการ

อันเกี่ยวกับกระทรวง	 ทบวง	 หรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับของกระทรวง 

ทบวง	หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี	หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

 มาตรา ๓๖  	 ส ่วนราชการท ีเ่รียกชื ่ออย ่างอ ืน่และม ีฐานะเป ็นกรมจะมี เลขาธิการ 

ผู้อ�านวยการ	 หรือต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอืน่ซึ ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการ	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

และจะให้มีรองเลขาธิการ	 รองผู้อ�านวยการหรือต�าแหน่งรองของต�าแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอื ่น	 หรือ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ	ผูช่้วยผูอ้�านวยการหรอืต�าแหน่งผู้ช่วยของต�าแหน่งท่ีเรยีกช่ืออย่างอื่น	หรอืมท้ัีงรองเลขาธกิาร	

และผู้ช่วยเลขาธิการหรือทั้งรองผู้อ�านวยการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	หรือทั้งต�าแหน่งรองและต�าแหน่งผู้ช่วย

ของต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น	เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	และช่วยปฏิบัติราชการแทนก็ได้

 มาตรา ๓๗ 		 ให้น�าความในมาตรา	๓๑	มาตรา	๓๒	มาตรา	๓๓	มาตรา	๓๔	และมาตรา	๓๕	

มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม

หมวด ๕

การปฏิบัติราชการแทน 

 มาตรา ๓๘
๓๑

 		อ� านาจในการสัง่	การอนญุาต	การอนมัุต	ิการปฏบัิตริาชการหรอืการด�าเนนิการอื่น 

ที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด�าเนินการตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 หรือค�าสั่งใด	 หรือ 

มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด	ถ้ากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งนั้น	หรือมติของคณะรัฐมนตร ี

ในเรื่องน้ันมิได้ก�าหนดเร่ืองการมอบอ�านาจไว้เป็นอย่างอื่น	หรอืมไิด้ห้ามเรื่องการมอบอ�านาจไว้	ผูด้�ารงต�าแหน่ง

น้ันอาจมอบอ�านาจให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดยีวกนัหรอืส่วนราชการอื่น	หรอืผูว่้าราชการจงัหวดั

เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
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	 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจก�าหนดให้มีการมอบอ�านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจน 

การมอบอ�านาจให้ท�านิติกรรมสัญญา	ฟ้องคดีและด�าเนินคดี	 หรือก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 หรือเงื่อนไข 

ในการมอบอ�านาจหรือที่ผู้รับมอบอ�านาจต้องปฏิบัติก็ได้

	 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอ�านาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออก 

ใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู้มีอ�านาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ	 ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งซึ่งมีอ�านาจ 

ตามกฎหมายดังกล่าวมีอ�านาจมอบอ�านาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัด 

ได้ตามท่ีเหน็สมควร	หรอืตามท่ีคณะรฐัมนตรกี�าหนด	ในกรณมีอบอ�านาจให้ผูว่้าราชการจงัหวดั	ให้ผูว่้าราชการ

จังหวัดมีอ�านาจมอบอ�านาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอ�านาจก�าหนด

	 ในกรณีตามวรรคสาม	 เพื ่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตรา 

พระราชกฤษฎกีาก�าหนดรายชื่อกฎหมายท่ีผูด้�ารงต�าแหน่งซึ่งมอี�านาจตามกฎหมายดงักล่าวอาจมอบอ�านาจ 

ตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้

	 การมอบอ�านาจให้ท�าเป็นหนังสือ

 มาตรา ๓๙
๓๒

  	เมือ่มีการมอบอ�านาจแล้ว	 ผู ้รับมอบอ�านาจมีหน้าทีต่ ้องรับมอบอ�านาจนั้น 

โดยผู้มอบอ�านาจจะก�าหนดให้ผู้รับมอบอ�านาจมอบอ�านาจให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งอื ่นปฏิบัติราชการแทน 

ต่อไป	โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ์หรอืเงือ่นไขในการใช้อ�านาจนั้นไว้ด้วยหรอืไม่กไ็ด้	แต่ในกรณกีารมอบอ�านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 คณะรัฐมนตรีจะก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอ�านาจต่อไป 

ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด	ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้

 มาตรา ๔๐
๓๓

 		ในการมอบอ�านาจ	 ให้ผู ้มอบอ�านาจพิจารณาถึงการอ�านวยความสะดวก 

แก่ประชาชน	 ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ	 การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต�าแหน่ง 

ของผู้รับมอบอ�านาจ	 และผู้รับมอบอ�านาจต้องปฏิบัติหน้าทีที่ไ่ด้รับมอบอ�านาจตามวัตถุประสงค์ของการ 

มอบอ�านาจดังกล่าว

	 เมือ่ได้มอบอ�านาจแล้ว	 ผู้มอบอ�านาจมีหน้าทีก่�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ 

ผู้รับมอบอ�านาจ	และให้มีอ�านาจแนะน�าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�านาจได้

 มาตรา๔๐/๑
๓๔

  ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม	 ถ้าการปฏิบัติราชการใด 

ของส่วนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยและหากแยก 

การบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา	 ๓/๑	 ยิ่งขึ้น	 ส่วนราชการ 

ดงักลา่วโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรจีะแยกการปฏบิัติราชการในเรื่องนัน้	ไปจดัตัง้เปน็หนว่ยบรกิาร 

รูปแบบพิเศษ	 ซึง่มใิช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในก�ากับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้	 ทั้งนี ้

ให้เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

	 ๓๒
	มาตรา	๓๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๓๓
	มาตรา	๔๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๓๔
	มาตรา	๔๐/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ ่งอย่างน้อยให้ก�าหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับ 

การจัดตั้ง	การมอบอ�านาจให้ปฏิบัติราชการแทน	วิธีการบริหารงาน	การด�าเนินการด้านทรัพย์สิน	การก�ากับ 

ดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย

	 ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	 มีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจทีจ่ัดตั ้ง 

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก	 และสนับสนุนภารกิจอืน่ของส่วนราชการดังกล่าวตามทีไ่ด้รับ 

มอบหมาย	 และอาจให้บริการแก่ส่วนราชการอื่น	 หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน	 แต่ต้องไม่กระทบกระเทือน

ต่อภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง

	 ให้รายได้ของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษเป็นรายได้ท่ีไม่ต้องน�าส่งคลงัตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีาร

งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

หมวด ๖

การรักษาราชการแทน
  

 มาตรา ๔๑  	 ในกรณีทีน่ายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น 

ผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน	 ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 

คนใดคนหนึง่เป็นผู ้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี	 หรือมีแต่ไม่อาจ 

ปฏิบัติราชการได้	ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

 มาตรา ๔๒  	 ในกรณีทีไ่ม ่ม ีผ ู้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม ่อาจ 

ปฏบัิตริาชการได้	ให้รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเป็นผูร้กัษาราชการแทน	ถ้ามรีฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

หลายคน	 ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	

ถ้าไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้คณะรัฐมนตรี 

มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

	 ให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๓ 	 	 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารรฐัมนตร	ีหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้ 

ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน	 ให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมอบหมายให้ผู ้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่ม ี

ผู้ช ่วยเลขานุการรัฐมนตรี	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั ้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ ่งเป็น 

ผู้รักษาราชการแทน

	 ให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๔  	 ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได ้

ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน	 ให้นายกรัฐมนตรีส�าหรับ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั ้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู ้รักษา

ราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวง	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้นายกรัฐมนตรี 

ส�าหรับส�านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 

ไม่ต�่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน
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	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวง	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ปลัดกระทรวง

จะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผูอ้�านวยการกองหรอืเทียบเท่าเป็นผูร้กัษาราชการ

แทนก็ได้

 มาตรา ๔๕  	 ให้น�าความในมาตรา	 ๔๔	 มาใช้บังคับแก่กรณีทีไ่ม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งปลัดทบวง 

หรือรองปลัดทบวงตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	๒๘	ด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๖  	 ในกรณที ีไ่ม ่ม ีผู ้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดี	 หรือมีแต ่ไม ่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ให้รองอธิบดเีป็นผูร้กัษาราชการแทน	ถ้ามีรองอธบิดหีลายคน	ให้ปลดักระทรวงแต่งตั้งรองอธบิดคีนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้รกัษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธบิดหีรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้	ให้ปลดักระทรวง

แต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี	 หรือข้าราชการตั้งแต่ต�าแหน่งหัวหน้ากอง 

หรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	แต่ถ้านายกรัฐมนตรีส�าหรับส�านักนายกรัฐมนตร	ี

หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น	

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่า 

รองอธิบดีหรือเทียบเท่า	เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

	 ในกรณีทีไ่ม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดี	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 อธิบดีจะแต่งตั้ง

ข้าราชการในกรมซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี	 หรือข้าราชการตั้งแต่ต�าแหน่งหัวหน้ากองหรือ 

เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

	 ให้น�าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีทีไ่ม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 

รองเลขาธิการ	 ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	 หรือต�าแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่ซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง 

หรืออธิบดี	ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๔๗			 ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา	 ๓๓	 วรรคหนึ่ง	 หรือ 

หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา	๓๓	วรรคสอง	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการ

ในกรมคนหนึ่งซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า	เป็นผู้รักษาราชการแทน

	 ให้น�าความในมาตรานีม้าใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมด้วย 

โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๘  	 ให้ผู้รกัษาราชการแทนตามความในพระราชบญัญตันิี้มีอ�านาจหน้าท่ีเช่นเดยีวกบั

ผู้ซึ่งตนแทน

	 ในกรณีท่ีผูด้�ารงต�าแหน่งใดหรอืผูร้กัษาราชการแทนผูด้�ารงต�าแหน่งนั้นมอบหมายหรอืมอบอ�านาจ

ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน	ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย

หรือมอบอ�านาจ

	 ในกรณีที่มีกฎหมายอืน่แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ�านาจหน้าที่อย่างใด 

ให้ผู้รักษาราชการแทนหรอืผูป้ฏบิติัราชการแทนมีอ�านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรอืมอี�านาจหน้าท่ีเช่นเดยีวกบั

ผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย	แล้วแต่กรณี
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	 ๓๕
	หมวด	๗	การบริหารราชการในต่างประเทศ	มาตรา	๕๐/๑	ถึง	มาตรา	๕๐/๖	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
	 ๓๖

	มาตรา	๕๐/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
	 ๓๗

	มาตรา	๕๐/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

 

 มาตรา ๔๙  	 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี ้ไม ่กระทบกระเทือน 

อ�านาจนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีเจ้าสังกัด	 ปลัดกระทรวง	 หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง 

ปลดัทบวง	 อธิบดีหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่าอธิบดี	 ซึง่เป็นผู้บังคับบัญชาทีจ่ะแต่งตัง้ข้าราชการอืน่ 

เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอ�านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย

	 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนตามวรรคหนึง่	ให้ผูด้�ารงต�าแหน่งรองหรอืผูช่้วยพ้นจาก

ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่

 มาตรา ๕๐  	 ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร

หมวด ๗

การบริหารราชการในต่างประเทศ๓๕

  

 มาตรา ๕๐/๑
๓๖

  ในหมวดนี้

	 “คณะผู้แทน”	 หมายความว่า	 บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน	 หรือข้าราชการฝ่ายทหาร 

ประจ�าการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั ้งให้ด�ารงต�าแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสุลใหญ่ 

สถานกงสุล	 สถานรองกงสุล	 ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและ 

ปฏบัิตหิน้าท่ีเช่นเดยีวกบัสถานเอกอัครราชทูตหรอืสถานกงสลุใหญ่	และคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ�าองค์การ

ระหว่างประเทศ

	 “หัวหน้าคณะผู้แทน”	หมายความว่า	ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ	ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผูแ้ทนตามระเบียบพธิกีารทูต	หรอืระเบียบพธิกีารกงสลุ	ในกรณขีองคณะผูแ้ทน

ถาวรไทยประจ�าองค์การระหว่างประเทศ	 ให้หมายความว่า	 ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การระหว่างประเทศ

	 “รองหัวหน้าคณะผู้แทน”	 หมายความว่า	 ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน	 ในกรณีของคณะผู้แทน 

ถาวรไทยประจ�าองค์การระหว่างประเทศ	 ให้หมายความว่า	 ข้าราชการสังกัดส่วนราชการ	 ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งในลักษณะเดียวกัน

 มาตรา ๕๐/๒
๓๗

	 ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและค�าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ

หัวหน้ารัฐบาล	 คณะรัฐมนตรี	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ 

ในต่างประเทศ	 และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน	 และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทน 

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้
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	 การสั่ง	 และการปฏิบัติราชการของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ต่อบุคคลในคณะผู้แทน	 ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอ�านาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบ 

ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๕๐/๓
๓๘

	 	 	 ในกรณทีีไ่ม่มผีู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ 

ราชการได้	ให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทน

	 ในกรณีทีไ่ม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนทีจ่ะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง	 หรือไม่มีผู ้ด�ารง 

ต�าแหน่งใดอันเป็นบคุคลในคณะผูแ้ทน	หรอืมีแต่บุคคลดงักล่าวไม่อาจปฏบิตัริาชการได้	ให้การรกัษาราชการ

แทนหวัหน้าคณะผูแ้ทนหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งใดอันเป็นบคุคลในคณะผูแ้ทน	เป็นไปตามระเบยีบท่ีคณะรฐัมนตรี

ก�าหนด

	 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจ�าการในต่างประเทศ

 มาตรา ๕๐/๔
๓๙

		หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ�านาจและหน้าที่	ดังนี้

	 (๑)		บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

	 (๒)		บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตร	ีกระทรวง	ทบวง	กรม	มอบหมาย	หรอืตามท่ีนายกรฐัมนตรี

สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

	 (๓)	 บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนทีม่ิใช่บุคคลในคณะผู้แทน 

ซึ่งประจ�าอยู่ในประเทศทีต่นมีอ�านาจหน้าที	่ เพื ่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ 

ข้อบังคับ	หรือค�าสั่งของกระทรวง	ทบวง	กรม	หรือมติของคณะรัฐมนตรี	หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

	 (๔)	 รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี ่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม	 (๓) 

เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้น

เงินเดือน

 มาตรา ๕๐/๕
๔๐

 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 รัฐมนตรีว่าการทบวง	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตร ี

ปลัดกระทรวง	ปลัดทบวง	อธิบดีหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่า	อาจมอบอ�านาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติ

ราชการแทนได้	ในการนี้ให้น�าความในมาตรา	๓๘	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 เมื่อมีการมอบอ�านาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว	ผู้รับมอบอ�านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ�านาจนั้น

และจะมอบอ�านาจนั้นให้แก่ผู ้อื ่นต่อไปไม่ได้	 เว้นแต่เป็นการมอบอ�านาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทน 

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 เมือ่ได้มกีารมอบอ�านาจแล้ว	 หัวหน้าคณะผู้แทนมหีน้าทีก่�ากับ	 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

ของผู้รับมอบอ�านาจ	และให้มีอ�านาจแนะน�าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�านาจได้

	 ๓๘
	มาตรา	๕๐/๓	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๓๙
	มาตรา	๕๐/๔	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๔๐
	มาตรา	๕๐/๕	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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	 ๔๑
	มาตรา	๕๐/๖	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๔๒
	มาตรา	๕๒	วรรคสาม	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๓
	มาตรา	๕๒/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

 

 มาตรา ๕๐/๖
๔๑

 	 การทีก่ระทรวง	 ทบวง	 กรม	 จะมอบอ�านาจหรือมีค�าสั่งใดทีเ่กี่ยวข้องไปยัง 

หัวหน้าคณะผู้แทน	ให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๒

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  

 มาตรา ๕๑  	 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคดังนี้

	 (๑)		จังหวัด

	 (๒)		อ�าเภอ

หมวด ๑

จังหวัด
  

 มาตรา ๕๒			 ให้รวมท้องที่หลาย	ๆ	อ�าเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

	 การตั้ง	ยุบ	และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด	ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

	 เพื ่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ ่มจังหวัด	 ให้จังหวัดหรือ 

กลุ่มจังหวัดยืน่ค�าขอจัดตั ้งงบประมาณได้	 	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขทีก่�าหนดใน 

พระราชกฤษฎีกา	 ในกรณีนีใ้ห้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณ
๔๒

 มาตรา ๕๒/๑
๔๓

  ให้จังหวัดมีอ�านาจภายในเขตจังหวัด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		น�าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

	 (๒)		ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย 

และเป็นธรรมในสังคม

	 (๓)		จัดให้มีการคุ้มครอง	 ป้องกัน	 ส่งเสริม	 และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนทีด่้อยโอกาส 

เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง

	 (๔)		จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า	 รวดเร็ว	 และ 

มีคุณภาพ

	 (๕)		จัดให้มีการส่งเสริม	 อุดหนุน	 และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ 

ด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะ 

ด�าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง	ทบวง	กรม
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	 (๖)		ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ตามทีค่ณะรัฐมนตรี	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 

มอบหมาย	หรือที่มีกฎหมายก�าหนด

	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นหน้าทีข่องส่วนราชการ 

และหน่วยงานของรฐัท่ีประจ�าอยูใ่นเขตจังหวดัท่ีจะต้องปฏบิตัใิห้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพฒันาจงัหวดั

ตามมาตรา	๕๓/๑

 มาตรา ๕๓  	 ในจังหวัดหนึง่ให้มีคณะกรมการจังหวัด	 ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษาของผู้ว่าราชการ

จงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดินในจังหวดัน้ัน	กบัปฏบิตัหิน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายหรอืมตขิองคณะรฐัมนตรี

ก�าหนด
๔๔

	 คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

หนึง่คนตามทีผู่ ้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย	 ปลัดจังหวัด	 อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าทีท่�าการอัยการ

จังหวัด	 ผู้บ ังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	 และหัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัดจากกระทรวงและ 

ทบวงต่าง	ๆ	เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจ�าอยู่ในจังหวัด	กระทรวง	หรือทบวงละหนึ่งคน	เป็นกรมการ

จังหวัดและหัวหน้าส�านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ
๔๕

	 ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัดซึ่งกรมต่าง	 ๆ	 ในกระทรวงหรือ 

ทบวงนัน้ส่งมาประจ�าอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน	 ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงก�าหนดให้หัวหน้าส่วน

ราชการประจ�าจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด

	 ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง	 เมื ่อผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้า 

ส่วนราชการประจ�าจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าทีใ่นราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัด

เพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้

 มาตรา ๕๓/๑
๔๖

 	 ให้จังหวัดจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ	และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	ในจังหวัด

	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษา

หารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานทีต่ั้งท�าการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร 

ส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 

รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม	และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

	 การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง	 จ�านวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม 

และผู้แทนภาคธรุกจิเอกชนตามวรรคสอง	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎกีา

	 เมือ่ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว	 การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและการด�าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทัง้ปวงทีก่ระท�าในพื้นที่จังหวัด

ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

	 ๔๔
	มาตรา	๕๓	วรรคหน่ึง	แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัท่ี	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๕
	มาตรา	๕๓	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัท่ี	๖)	พ.ศ.	๒๕๔๖

	 ๔๖
	มาตรา	๕๓/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 ๔๗
	มาตรา	๕๓/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๔๘
	มาตรา	๕๕/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

 มาตรา ๕๓/๒
๔๗

		ให้น�าความในมาตรา	๕๓/๑	มาใช้บังคับกับการจัดท�าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๕๔ 		 ในจังหวัดหนึง่	 ให้มีผู ้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู ้รับนโยบายและค�าสั่ง 

จากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล	คณะรัฐมนตรี	 กระทรวง	ทบวง	กรม	มาปฏิบัติการให้เหมาะสม 

กับท้องที่และประชาชน	และเป็นหวัหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบรหิาร	ซึ่งปฏบัิตหิน้าท่ีในราชการ

ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด	 และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ�าเภอ	 และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด	

หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด	 หรือทัง้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่ง 

และปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร 

ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด	และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

	 ผู้ว่าราชการจังหวดั	รองผู้ว่าราชการจังหวดั	และผูช่้วยผูว่้าราชการจงัหวดัสงักดักระทรวงมหาดไทย

 มาตรา ๕๕ 		 ในจังหวัดหนึง่	 นอกจากจะมีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับ

บัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา	๕๔	 ให้มีปลัดจังหวัด 

และหัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัดซึ่งกระทรวง	ทบวง	กรมต่าง	ๆ	ส่งมาประจ�าท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 และมีอ�านาจบังคับบญัชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึง่สังกัดกระทรวง 

ทบวง	กรมนั้น	ในจังหวัดนั้น

 มาตรา ๕๕/๑
๔๘

 	 ในจังหวัดหนึง่นอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัดคณะหนึ่ง	เรียกโดยย่อว่า	“ก.ธ.จ.”	ท�าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 

ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีและเป็นไปตามหลักการทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	๓/๑	 

	 ก.ธ.จ.	 ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีซึ ่งมีเขตอ�านาจในจังหวัดเป็น 

ประธานผู้แทนภาคประชาสังคม	 ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ ่นทีไ่ม่ได้ด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารและผู้แทน 

ภาคธุรกิจเอกชน	 	 ทั้งนี้	 จ�านวน	 วิธีการสรรหา	 และการปฏิบัติหน้าทีข่อง	 ก.ธ.จ.	 ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

	 ในกรณีที	่ ก.ธ.จ.	 พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับหรือมีกรณ ี

ท่ีเป็นการทุจริต	ให้เป็นหน้าท่ีของ	ก.ธ.จ.	ท่ีจะต้องแจ้งให้ผูว่้าราชการจงัหวดั	หวัหน้าส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

 มาตรา ๕๖  	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ

ได้	 ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

หรอืมีแต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้ให้ผูช่้วยผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นผูร้กัษาราชการแทน	ถ้าไม่มผีูด้�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด	 หรือปลัดจังหวัดหลายคน	 ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด	 หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง	 แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้รักษา

ราชการแทน	ถ้าไม่มีท้ังผูด้�ารงต�าแหน่งรองผู้ว่าราชการจงัหวดั	ผูช่้วยผูว่้าราชการจงัหวดั	และปลดัจงัหวดั	หรอืมี 

แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ 

ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

 มาตรา ๕๗  	 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้

	 (๑)
๔๙

	บรหิารราชการตามกฎหมาย	ระเบียบแบบแผนของทางราชการ	และตามแผนพฒันาจงัหวดั

	 (๒)		บรหิารราชการตามท่ีคณะรฐัมนตร	ีกระทรวง	ทบวง	กรม	มอบหมายหรอืตามท่ีนายกรฐัมนตรี

สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

	 (๓)	 บริหารราชการตามค�าแนะน�าและค�าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมือ่ไม่ขัดต่อ

กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือค�าสัง่ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตรี

	 (๔)		ก�ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ�าอยู่ใน

จังหวัดนัน้	 ยกเว้นข้าราชการทหาร	 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ	 ข้าราชการฝ่ายอัยการ	 ข้าราชการพลเรือน 

ในมหาวิทยาลัย	 ข้าราชการในส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู	 ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบงัคับ	 หรือค�าสัง่ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือมติของคณะรัฐมนตรี 

หรือการสัง่การของนายกรัฐมนตรีหรือยบัยัง้การกระท�าใด	 ๆ	 ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย	

ระเบียบ	 ข้อบงัคับ	 หรือค�าสัง่ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 มติของคณะรัฐมนตรี	 หรือการสัง่การของ 

นายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง	ทบวง	กรม	ที่เกี่ยวข้อง

	 (๕)		ประสานงานและร่วมมอืกับข้าราชการทหาร	ข้าราชการฝา่ยตลุาการ	ข้าราชการฝ่ายอยัการ	

ข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั	ข้าราชการในส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิและข้าราชการคร	ูผูต้รวจราชการ

และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค	ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

	 (๖)
๕๐

	 เสนองบประมาณต่อกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง	 หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อส�านัก 

งบประมาณตามมาตรา	๕๒	วรรคสาม	และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

	 (๗)
๕๑

	ก�ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

	 (๘)		ก�ากบัการปฏบัิตหิน้าท่ีของพนักงานองค์การของรฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ	ในการนี้ให้มีอ�านาจ

ท�ารายงานหรือแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการด�าเนินงานขององค์การของรฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิต่อรฐัมนตรี

เจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

	 (๙)		บรรจุ	 แต่งตัง้	 ให้บ�าเหนจ็	 และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย 

และตามที่ปลัดกระทรวง	ปลัดทบวง	หรืออธิบดีมอบหมาย

	 ๔๙
	มาตรา	๕๗	(๑)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๐
	มาตรา	๕๗	(๖)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๑
	มาตรา	๕๗	(๗)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 ๕๒
	มาตรา	๖๑/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๕๓
	มาตรา	๖๑/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

 

 มาตรา ๕๘  	 การยกเว้น	จ�ากดั	หรอืตดัทอน	อ�านาจหน้าท่ีของผูว่้าราชการจงัหวดัในการบรหิาร

ราชการในจังหวัด	 หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอ�านาจหน้าทีใ่นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระท�าได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ

 มาตรา ๕๙ 		 ให้น�าความในมาตรา	 ๔๘	 และมาตรา	 ๔๙	 มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทน 

และผู้ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้

 มาตรา ๖๐ 		 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้

	 (๑)		ส�านักงานจังหวัด	 มีหน้าทีเ่กี ่ยวกับราชการทัว่ไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของ 

จังหวัดนั้น	มีหัวหน้าส�านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	และรบัผิดชอบในการปฏบิัติราชการของ 

ส�านักงานจังหวัด

	 (๒)		ส่วนต่าง	 ๆ	 ซึง่กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ได้ตัง้ขึน้	 มหีน้าทีเ่กีย่วกับราชการของกระทรวง 

ทบวง	กรมนั้น	ๆ	มีหัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัดนั้น	ๆ	เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ

หมวด ๒

อ�าเภอ
  

 มาตรา ๖๑  	 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ�าเภอ

	 การตั้ง	ยุบ	และเปลี่ยนเขตอ�าเภอ	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

 มาตรา ๖๑/๑
๕๒

		ให้อ�าเภอมีอ�านาจหน้าที่ภายในเขตอ�าเภอ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		อ�านาจและหน้าทีต่ามทีก่�าหนดในมาตรา	 ๕๒/๑	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 (๔)	 (๕)	 และ	 (๖)	 

โดยให้น�าความในมาตรา	๕๒/๑	วรรคสอง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 (๒)		ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะ 

ศูนย์บริการร่วม

	 (๓)		ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อร่วมมือกับชุมชนในการด�าเนินการ 

ให้มีแผนชุมชน	เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัด	และกระทรวง	

ทบวง	กรม

	 (๔)		ไกล่เกลี่ยหรอืจดัให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพพิาทเพื่อให้เกดิความสงบเรยีบร้อยในสงัคม

ตามมาตรา	๖๑/๒	และมาตรา	๖๑/๓

 มาตรา ๖๑/๒
๕๓

 ในอ�าเภอหนึง่	 ให้มีคณะบุคคลผู้ท�าหน้าทีไ่กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 

ของประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตอ�าเภอ	 ในเรื่องทีพ่ิพาททางแพ่งเกี่ยวกับทีด่ิน 

มรดก	และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท	หรือมากกว่านั้น	ตามที่ก�าหนดในพระราช

กฤษฎีกา
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	 ให้นายอ�าเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดท�าบัญชีรายชื่อบุคคลทีจ่ะท�า

หน้าทีเ่ป็นคณะบุคคลผู ้ท�าหน้าทีไ่กล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาท	 โดยคัดเลือกจากบุคคลทีม่ีความรู ้ 

หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 เมือ่มีข้อพิพาทเกิดขึ ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทให้คู ่พิพาท 

แต่ละฝ่ายเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝ่ายละหนึ่งคน	 และให้นายอ�าเภอ	 พนักงานอัยการ 

ประจ�าจงัหวัดหรอืปลัดอ�าเภอทีไ่ด้รบัมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน	เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นคณะบุคคลผูท้�าหน้าท่ี

ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

	 ให้คณะบุคคลผู ้ท�าหน้าทีไ่กล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาทมีอ�านาจหน้าที ่รับฟังข้อพิพาท 

โดยตรงจากคู่พิพาท	 และด�าเนินการไกล่เกลีย่ให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู ่พิพาทโดยเร็ว 

ถ้าคู่พิพาททัง้สองฝ่ายตกลงกันได้	 ให้คณะบุคคลผู้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจัดให้มีการ 

ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาท	 และให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม 

ยอมความมีผลผูกพันคู่พิพาททัง้สองฝ่าย	 ในกรณีที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้	 ให้คณะบุคคลผู้ท�าหน้าที ่

ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทนั้น

	 ข้อตกลงตามวรรคสีใ่ห้มผีลเช่นเดียวกับค�าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย

อนุญาโตตุลาการ

	 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าบัญชี	 การด�าเนินการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทและการจัดท�าสัญญา

ประนีประนอมยอมความ	 ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ท�าหน้าทีไ่กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท	

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ในกรณีทีคู่ ่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู ่พิพาท 

อีกฝ่ายหนึ่งยื่นค�าร้องต่อพนักงานอัยการ	 และให้พนักงานอัยการด�าเนินการยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ

เพื่อให้ออกค�าบังคบัให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดงักล่าวโดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยอนญุาโตตลุาการ

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 เมือ่คณะบุคคลผู ้ท �าหน้าทีไ่กล่เกลี ่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา 

ให้อายุความในการฟ้องร้องคดีสะดุดหยุดลง	 นับแต่วันทีย่ืน่ข้อพิพาทจนถึงวันทีค่ณะบุคคลผู้ท�าหน้าที ่

ไกล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาทสั ่งจ�าหน่ายข้อพิพาทหรือวันทีคู่ ่พิพาทท�าสัญญาประนีประนอม 

ยอมความกัน	แล้วแต่กรณี

	 ความในมาตรานี้ให้ใช้กับเขตของกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๖๑/๓
๕๔

			บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอ�าเภอใดหากเป็นความผิด 

อันยอมความได้	 และมิใช่เป็นความผิดเกี ่ยวกับเพศ	 ถ้าผู ้เสียหายและผู ้ถูกกล่าวหายินยอม	 หรือ 

แสดงความจ�านง	ให้นายอ�าเภอของอ�าเภอน้ันหรอืปลดัอ�าเภอท่ีนายอ�าเภอดงักล่าวมอบหมายเป็นผูไ้กล่เกลี่ย

ตามควรแก่กรณี	 และเมือ่ผู้เสยีหายและผู้ถูกกล่าวหายนิยอมเป็นหนังสือตามทีไ่กล่เกลีย่และปฏิบัติตามค�า 

ไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว	ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 ๕๔
	มาตรา	๖๑/๓	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 ในกรณีทีผ่ ู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามทีไ่กล่เกลี่ย	 ให้จ�าหน่ายข้อพิพาทนั ้น 

แต่เพื่อประโยชน์ในการท่ีผู้เสียหายจะไปด�าเนนิคดต่ีอไป	อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา

ให้เริ่มนับแต่วันที่จ�าหน่ายข้อพิพาท

	 หลักเกณฑ์และวิธีในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๖๒ 	 	 ในอ�าเภอหนึง่	 มีนายอ�าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา

ข้าราชการในอ�าเภอ	และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ�าเภอ

	 นายอ�าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย

	 บรรดาอ�านาจและหน้าทีเ่กี ่ยวกับราชการของกรมการอ�าเภอหรือนายอ�าเภอซึ่งกฎหมาย 

ก�าหนดให้กรมการอ�าเภอและนายอ�าเภอมีอยู่ให้โอนไปเป็นอ�านาจและหน้าที่ของนายอ�าเภอ

 มาตรา ๖๓  	 ในอ�าเภอหนึง่	 นอกจากจะมีนายอ�าเภอเป็นผู ้ปกครองบังคับบัญชาและ 

รับผิดชอบดังกล่าวในมาตรา	๖๒	ให้มีปลัดอ�าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอซึ่งกระทรวง	ทบวง	

กรมต่าง	 ๆ	 ส่งมาประจ�าให้ปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยเหลือนายอ�าเภอ	 และมีอ�านาจบังคับบัญชาข้าราชการ 

ฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง	ทบวง	กรมนั้น	ในอ�าเภอนั้น

 มาตรา ๖๔			 ในกรณีทีไ่ม ่ม ีผ ู้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ	 ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดแต่งตั ้ง 

ปลัดอ�าเภอ	 หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอผู ้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

เป็นผู้รักษาราชการแทน

	 ถ้ามีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ	 แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้นายอ�าเภอแต่งตั้งปลัดอ�าเภอ 

หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการ

แทน

	 ในกรณีทีผู่้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตามวรรคหนึ่ง

และวรรคสอง	 ให้ปลัดอ�าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน 

ของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

 มาตรา ๖๕  	 นายอ�าเภอมีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้

	 (๑)		บริหารราชการตามกฎหมายและระเบยีบแบบแผนของทางราชการ	ถ้ากฎหมายใดมไิด้บญัญตัิ

ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ	ให้เป็นหน้าที่ของนายอ�าเภอที่จะต้องรักษาการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย

	 (๒)		บรหิารราชการตามท่ีคณะรฐัมนตร	ีกระทรวง	ทบวง	กรม	มอบหมายหรอืตามท่ีนายกรฐัมนตรี

สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

	 (๓)		บริหารราชการตามค�าแนะน�าและค�าชี้แจงของผู ้ว ่าราชการจังหวัดและผู ้มีหน้าที ่

ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี	 นายกรัฐมนตรี	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

ในเมือ่ไม่ขัดต่อกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือค�าสั่งของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 มติของคณะรัฐมนตร ี

หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

	 (๔)		ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอตามกฎหมาย
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 มาตรา ๖๖  	 ให้แบ่งส่วนราชการของอ�าเภอดังนี้

	 (๑)	ส�านักงานอ�าเภอ	มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอ�าเภอนั้น	ๆ	มีนายอ�าเภอเป็นผู้ปกครอง

บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ

	 (๒)	 ส่วนต่าง	 ๆ	 ซึ่งกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ได้ตั ้งขึ ้นในอ�าเภอนั้น	 มีหน้าที่เกี ่ยวกับราชการ 

ของกระทรวง	ทบวง	กรมน้ัน	ๆ 	มีหวัหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอนั้น	ๆ 	เป็นผูป้กครองบังคบับัญชารบัผดิชอบ

 มาตรา ๖๗  	 ให้น�าความในมาตรา	 ๔๘	 และมาตรา	 ๔๙	 มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทน 

และผู้ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้

 มาตรา ๖๘  	 การจดัการปกครองอ�าเภอ	นอกจากท่ีได้บญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตันิี้	ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่

ส่วนที่ ๓
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

  

 มาตรา ๖๙  	 ท้องถิ่นใดทีเ่ห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบ

การปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

 มาตรา ๗๐ 		 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังนี้

	 (๑)		องค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 (๒)		เทศบาล

	 (๓)		สุขาภิบาล

	 (๔)		ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด

 มาตรา ๗๑  	 การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาล	 สุขาภิบาล 

และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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ส่วนที่ ๔

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ๕๕

  

 มาตรา ๗๑/๑
๕๖

	 	 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง	 เรียกโดยย่อว่า	 “ก.พ.ร.”	

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน	 รัฐมนตรีหนึ่ง

คนทีน่ายกรัฐมนตรีก�าหนดเป็นรองประธาน	 ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมอบหมายหนึง่คน	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจาก 

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	รัฐศาสตร์	การบริหารรัฐกิจ	การบริหารธุรกิจ	

การเงินการคลัง	จิตวิทยาองค์การ	และสังคมวิทยา	อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน

	 ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่ให้การปฏิบัติงานบรรลุผล	 คณะรัฐมนตรีจะก�าหนดให้กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องท�างานเต็มเวลาก็ได้
๕๗

	 เลขาธิการ	ก.พ.ร.	เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง

	 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ

โดยวิธีการสรรหา		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๗๑/๒
๕๘

 	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๓)		ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๔)		ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 กรรมการ 

หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง	 ทีป่รึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง

	 (๕)		ไม่เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่	หรือถือว่ากระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

	 ๕๕
	 ส่วนที	่ ๔	 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 มาตรา	๗๑/๑	 ถึง	 มาตรา	๗๑/๑๐	 เพิม่โดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
	 ๕๖

	มาตรา	๗๑/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
	 ๕๗

	 มาตรา	 ๗๑/๑	 วรรคสอง	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที	่ ๗)	 

พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๕๘

	มาตรา	๗๑/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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 มาตรา ๗๑/๓
๕๙

 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสี่ปี	 ผู้ซึ่งพ้นจาก 

ต�าแหน่งแล้ว	อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

	 ในกรณีทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรง 

คุณวุฒิใหม่	ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

 มาตรา ๗๑/๔
๖๐

 	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการผูท้รงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่ง

เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๗๑/๒

	 (๔)		คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที	่ มีความประพฤติเสื ่อมเสีย	 หรือหย่อน 

ความสามารถ

 มาตรา ๗๑/๕
๖๑

	 	 ในกรณีทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระและยังมิได ้

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต�าแหน่งที่ว่าง	ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

	 เมื่อต�าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ	 ให้ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในสามสบิวัน	เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคณุวฒุเิหลอืไม่ถงึหนึ่งร้อยแปดสบิวนัจะไม่แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้

 มาตรา ๗๑/๖
๖๒

		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง	หรือกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นในระหว่างทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิอืน่ยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	 ให้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่

ในต�าแหน่ง

 มาตรา ๗๑/๗
๖๓

	 	การประชุม	ก.พ.ร.	ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่	 จึงจะเป็นองค์ประชุม	 ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่ท�างานเต็มเวลาหรือไม่

	 ในการประชุม	 ก.พ.ร.	 ถ้าประธานไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้	 ให้รองประธาน

ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน	 ในกรณทีีไ่ม่มรีองประธานหรือมแีต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้	 ให้กรรมการทีม่าประชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

	 การวินิจฉัยชี ้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการคนหนึ ่งให้มีเสียงหนึ ่งในการลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 ๕๙
	มาตรา	๗๑/๓	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๖๐
	มาตรา	๗๑/๔	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๖๑
	มาตรา	๗๑/๕	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๖๒
	มาตรา	๗๑/๖	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๖๓
	มาตรา	๗๑/๗	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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 มาตรา ๗๑/๘
๖๔

		การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องท�างานเต็ม

เวลา	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

 มาตรา ๗๑/๙
๖๕

 	ให้มีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	เป็นส่วนราชการในส�านัก 

นายกรัฐมนตรี	 ท�าหน้าทีร่ับผิดชอบงานธุรการของ	 ก.พ.ร.	 และหน้าทีอ่ืน่ตามที่กฎหมายหรือ	 ก.พ.ร. 

ก�าหนด	 โดยมีเลขาธิการ	 ก.พ.ร.	 ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง

ของส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	และรบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรี

 มาตรา ๗๑/๑๐
๖๖

  ก.พ.ร.	มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ 

งานของรัฐอย่างอืน่	 ซึ ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ	 ระบบงบประมาณ	 ระบบบุคลากร	 มาตรฐาน 

ทางคุณธรรมและจริยธรรม	ค่าตอบแทน	และวิธีปฏิบัติราชการอื่น	ให้เป็นไปตามมาตรา	๓/๑	โดยจะเสนอ

แนะให้มีการก�าหนดเป้าหมาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการก็ได้

	 (๒)		เสนอแนะและให้ค�าปรกึษาแก่หน่วยงานอื่นของรฐัท่ีมิได้อยู่ในก�ากบัของราชการฝ่ายบรหิาร

ตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ

	 (๓)		รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีทีม่ีการด�าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดในมาตรา	๓/๑

	 (๔)		เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั ้ง	 การรวม 

การโอน	การยุบเลิก	การก�าหนดชื่อ	การเปล่ียนชื่อ	การก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี	และการแบ่งส่วนราชการภายใน 

ของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง	ทบวง	กรม	หรือส่วนราชการอื่น

	 (๕)		เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา	 และกฎทีอ่อกตามพระราช

บัญญัตินี้

	 (๖)		ด�าเนินการให้มีการชี ้แจงท�าความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องและ

ประชาชนทั่วไป	รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม

	 (๗)		ติดตาม	 ประเมินผล	 และแนะน�าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 และรายงาน 

ต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

	 (๘)		ตีความและวินิจฉัยปัญหาทีเ่กิดขึ ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี ้	 หรือกฎหมาย 

ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 รวมตลอดทัง้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	 ในกรณีทีเ่ป็นปัญหา 

มติของคณะกรรมการตามข้อนี้	เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

	 (๙)		เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

	 (๑๐)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

	 ๖๔
	มาตรา	๗๑/๘	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๖๕
	มาตรา	๗๑/๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๖๖
	มาตรา	๗๑/๑๐	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕
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	 (๑๑)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 หรือคณะท�างาน	 เพื่อปฏิบัติหน้าทีต่่าง	 ๆ 

ตามที่มอบหมาย	และจะก�าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นด้วยก็ได้

	 (๑๒)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๗๒ 		 ค�าว่า	 “ทบวงการเมือง”	 ตามกฎหมายอืน่ทีม่ีอยู่ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้

ใช้บังคับ	ให้หมายความถึงกระทรวง	ทบวง	กรม	ตามพระราชบัญญัตินี้	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๗๓ 		 พระราชกฤษฎีกา	 และประกาศของคณะปฏิวัติเกีย่วกับการจัดระเบียบราชการ 

ในส�านักงานรัฐมนตรี	ส�านักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง	กรม	และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมทีไ่ด้ตราหรือประกาศโดยอาศัยอ�านาจกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดินทีใ่ช้บังคับอยู่ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือ 

แย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับแทน

	 [ค�าว่า	“ส�านักงานรัฐมนตรี”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

 มาตรา ๗๔  	 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส�านักงานรัฐมนตรี	 และกรมหรือ 

ส่วนราชการท่ีเรยีกชื่ออย่างอ่ืนและมฐีานะเทียบเท่ากรมหรอืมีฐานะเป็นกรมใดยังมไิด้ระบุอ�านาจหน้าท่ีไว้ตาม

มาตรา	๘	วรรคสี่	ให้ด�าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 [ค�าว่า	“ส�านักงานรัฐมนตรี”	แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

 มาตรา ๗๕ 		 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 หรือค�าสั่งใดอ้างถึงประกาศ

ของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๒๑๘	 ลงวันที	่ ๒๙	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่งประกาศ 

ของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๒๑๘	 ลงวันที	่ ๒๙	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

กฎข้อบังคบั	ระเบียบ	หรอืค�าส่ังน้ันอ้างถงึพระราชบัญญตันิี	้หรอืบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้ในบทมาตรา

ที่มีนัยเช่นเดียวกัน	แล้วแต่กรณี

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

									อานันท์		ปันยารชุน

												นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีเ่ป็นการจ�าเป็นต้องก�าหนด 

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ให้ชัดเจนเพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ�้าซ้อนกันระหว่าง 

ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 และเพื่อให้การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถด�าเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายที่รัฐมนตรีก�าหนดได้	และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอ�านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

ให้ครบถ้วนชัดเจนเพื ่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ	 และก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัด 

ให้เหมาะสมขึ้นประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๒๑๘	 ลงวันที	่ ๒๙	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕ 

ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว	 สมควรแก้ไข

ปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๗

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีพ่ระราชบัญญัติคณะกรรมการ 

จัดระบบการจราจรทางบก	 (ฉบับที	่ ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการจัดระบบ 

การจราจรทางบก	 เป็นส่วนราชการสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการ

จราจรทางบกเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ	 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี

ในการนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

เสียใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกัน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖
๖๘

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้	 คือ	 โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนด 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการในส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ	 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 มเีลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ

เป็นผู้บังคับบญัชาข้าราชการในส�านกังานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติราชการ	 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	 ในการนี้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เพื่อก�าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทัง้สองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 ๖๗
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๙/ตอนที่	๒๑/หน้า	๖/๑๔	มีนาคม	๒๕๓๕

	 ๖๘
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๐/ตอนที่	๑๒๗/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๖	กันยายน	๒๕๓๖

 



654 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๙

	 มาตรา	๕			 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา	๘	 วรรคสี	่ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ทีใ่ช้บังคับอยู่ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คงใช้บังคับได้ต่อไป	 จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ

ตามมาตรา	 ๘	 ฉ	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

มาตรา	 ๒๓๐	 ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ทีไ่ม่มีการก�าหนดต�าแหน่งหรืออัตรา 

ของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ ่มขึ ้นหรือการยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าว	 สามารถท�าได้โดยตราเป็น 

พระราชกฤษฎีกา	 	 ดังนั้น	 สมควรก�าหนดลกัษณะของกรณีทีส่ามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและ 

วิธีการด�าเนินการของแต่ละกรณี	 และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	 รวมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑ ์

การแบ่งส่วนราชการภายในส�านักงานรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม	 	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
๗๐

 มาตรา ๑๖ 		 ในวาระเริ ่มแรก	 ให้	 ก.พ.ร.	 ด�าเนินการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อให้ 

มีการปรับปรุงโครงสร้าง	 ระบบราชการ	 ระบบงบประมาณ	 ระบบบุคลากร	 การปรับเปลี่ยนส่วนราชการ 

เป็นองค์การมหาชน	หรอืองค์กรรปูแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ	เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน		ทั้งนี้	ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๗ 	 ให้แก้ไขค�าว่า	 “ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี”	 ในพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เป็นค�าว่า	“ส�านักงานรัฐมนตรี”	ทุกแห่ง

 มาตรา ๑๘  	 ให้ด�าเนนิการแต่งตั้ง	 ก.พ.ร.	 ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 ตามที ่

นายกรัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกจิจานุเบกษา	ไปเป็นของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

	 ๖๙	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๗/ตอนที่	๓๗	ก/หน้า	๒๒/๒๘	เมษายน	๒๕๔๓

 
๗๐

	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๙/ตอนที่	๙๙	ก/หน้า	๑/๒	ตุลาคม	๒๕๔๕
 



655พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ให้อ�านาจหน้าทีข่องส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามมาตรา	 ๘	 ทวิ	 และ 

ตามมาตรา	 ๘	 สัตต	 ในส่วนทีเ่กี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ 

ซึ ง่แก ้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที	่ ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓ 

เป็นอ�านาจหน้าที่ของ	ก.พ.ร.

	 ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

คงมีอ�านาจหน้าที่เท่าที่ไม่ซ�้ากับอ�านาจหน้าที่ของ	ก.พ.ร.

	 ให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ	เพื่อก�าหนดภารกจิของ	ก.พ.ร.	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 และส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม	 ซึง่ต้อง 

ท�าให้แล้วเสร็จและเสนอสภาผู้แทนราษฎรภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๙  	 ให้บทบัญญัติมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 

พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้	 คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม	

ให้น�ากรณีที่ส่วนราชการใดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	

ทบวง	กรม

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงระบบ 

บริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึ ้นโดยก�าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก�าหนดนโยบาย 

เป ้าหมาย	 และแผนการปฏิบ ัติงานเพื ่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับ 

ได้อย่างชัดเจน	 มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก�ากับการก�าหนดนโยบายและ 

การปฏิบัติราชการ	 และเพื่อให้กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้	 จึงก�าหนด 

ให้มีรูปแบบการบริหารใหม่	 โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานทีจ่ะต้องปฏิบัติ	 และก�าหนดให้มีกลุ่มภารกิจ 

ของส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ทีม่ีงานสัมพันธ์กัน	 เพื่อทีจ่ะสามารถก�าหนดเป้าหมายการท�างานร่วมกันได้	 และ 

มีผู้รับผิดชอบก�ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และรวดเร็ว	 รวมทัง้ให้มีการประสานการปฏิบัติงาน	 และการใช้งบประมาณเพื่อทีจ่ะให้การบริหารงาน 

ของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ�า้ซ้อน	 มีการ 

มอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	 และสมควรก�าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศ 

ให้เหมาะสมกบัลักษณะการปฏบัิตหิน้าท่ีและสามารถปฏบิตักิารได้อย่างรวดเรว็และมเีอกภาพ	โดยมหีวัหน้า

คณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ	 นอกจากนี	้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเพื่อเป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการท�างาน 

ของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
๗๑

หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยทีใ่นปัจจุบันได้มีการโอนกรมต�ารวจ

ไปจัดตั้งเป็นส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและก�าหนดให้ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดท�าหน้าทีห่ัวหน้าต�ารวจ

ภธูรจงัหวดั	จงึสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิในส่วนของชือ่กรมต�ารวจ

และต�าแหน่งของข้าราชการต�ารวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๒

 มาตรา ๑๗ 	 ในระหว่างทีย่ังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอ�านาจ 

ให้ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา	๓๘	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	 ๒๕๓๔ 

ซึ ่งแก ้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้	 ให ้หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการมอบอ�านาจตามมาตรา	 ๓๘ 

แห่งพระราชบัญญติัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบ 

บริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	ยังคงใช้บังคับต่อไปได้	 	ทั้งนี้	 ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงระบบ 

การบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีมุ่่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับ

ทิศทางการน�าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	และเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอ�านวยความสะดวก 

และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึ ้น	 สนับสนุนให้มีการมอบอ�านาจให้ปฏิบัติ

ราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น	 เพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว	 นอกจากนั้น 

เพื่อให้การบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ	 และ 

ให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล	 สมควรปรับปรุงอ�านาจการด�าเนินการของจังหวัด 

การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดท�างบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม	 รวมทัง้สมควรส่งเสริม 

ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	 เพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี	 อันจะท�าให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรม	 และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอ�านาจในทางปกครองของอ�าเภอเพื ่อสนับสนุน 

ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม	 และสมควรให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เป็นส่วนราชการในส�านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 ๗๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๐/ตอนที่	๑๐๘	ก/หน้า	๑/๓๑	ตุลาคม	๒๕๔๖

	 ๗๒
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๔/ตอนที่	๕๕	ก/หน้า	๑/๑๕	กันยายน	๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
๗๓

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	และมาตรา	๒๕๕	วรรคห้า	บัญญัติให้องค์กรอัยการ 

มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ	 ในการบริหารงานบุคคล	 การงบประมาณ	 และการด�าเนินการอื ่น	 โดยม ี

อัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา		ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 ๗๓
		ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๗/ตอนที่	๗๕	ก/หน้า	๕๑/๗	ธันวาคม	๒๕๕๓
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พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๙
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	

พ.ศ.	๒๕๓๙”

 มาตรา ๒ 
๑
  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 บรรดากฎหมาย	กฎ	และข้อบังคบัใด	ๆ 	ในส่วนท่ีมบัีญญัตไิว้แล้วในพระราชบัญญัตนิี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้	ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๔			 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “เจ้าหน้าที”่	 หมายความว่า	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือผู ้ปฏิบัติงานประเภทอื่น 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด

	 “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

และมีฐานะเป็นกรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกา	 และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐทีม่ีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้เป็น

หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 มาตรา ๕ 		 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดทีเ่จ้าหน้าทีข่องตน 

ได้กระท�าในการปฏิบัติหน้าที	่ ในกรณีนีผู้้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง	 แต่จะฟ้อง 

เจ้าหน้าที่ไม่ได้

	 ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีซ่ึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลัง

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๓/ตอนที่	๖๐	ก/หน้า	๒๕/๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๓๙
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 มาตรา ๖  	 ถ ้าการกระท�าละเมิดของเจ ้าหน้าทีม่ ิใช ่การกระท�าในการปฏิบัติหน้าที ่

เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว	ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง	แต่จะฟ้อง

หน่วยงานของรัฐไม่ได้

 มาตรา ๗  	 ในคดีทีผู่้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ	 ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่อง 

ทีเ่จ้าหน้าทีต่้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด	 หรือในคดีทีผู่้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าทีถ่้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่อง

ทีห่น่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด	 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีด่ังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาล 

ที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ	แล้วแต่กรณี	เข้ามาเป็นคู่ความในคดี

	 ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุทีห่น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีท่ี่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด 

ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผูท่ี้ต้องรบัผดิซึ่งมิได้ถกูเรยีกเข้ามาในคดอีอกไปถงึหกเดอืนนบัแต่วนัท่ีค�าพพิากษา

นั้นถึงที่สุด

 มาตรา ๘			 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู ้เสียหายเพื่อ 

การละเมดิของเจ้าหน้าที	่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าทีผู่้ท�าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้	 ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ด้กระท�าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

อย่างร้ายแรง

	 สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้ค�านึงถึงระดับความร้ายแรง

แห่งการกระท�าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ�านวนของความเสียหายก็ได้

	 ถ้าการละเมิดเกดิจากความผดิหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐัหรอืระบบการด�าเนนิงาน

ส่วนรวม	ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

	 ในกรณีทีก่ารละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีห่ลายคน	 มิให้น�าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและ 

เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

 มาตรา ๙			 ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย	สิทธิที่จะ

เรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก�าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันทีห่น่วยงานของรัฐ

หรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย

 มาตรา ๑๐ 	 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผูก้ระท�าละเมดิต่อหน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ของรัฐทีผู่้นัน้อยู่ในสังกัดหรือไม่	 ถ้าเป็นการกระท�าในการปฏิบัติหน้าทีก่ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก 

เจ้าหน้าท่ีให้น�าบทบัญญัตมิาตรา	๘	มาใช้บังคบัโดยอนโุลม	แต่ถ้ามิใช่การกระท�าในการปฏบิตัหิน้าท่ีให้บงัคบั

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 สิทธเิรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง	ให้มีก�าหนดอายุความ

สองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที	่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน	 และ 

กรณีทีห่น่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าทีผู่ ้นั ้นไม่ต้องรับผิด	 แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่า 

ต้องรับผิด	ให้สิทธเิรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนน้ันมีก�าหนดอายุความหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีหน่วยงานของรฐัมีค�าสัง่ 

ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
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 มาตรา ๑๑ 		 ในกรณีทีผู่้เสียหายเห็นว่า	 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา	๕	 ผู้เสียหาย 

จะยืน่ค�าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส�าหรับความเสียหายทีเ่กิดแก่ตนก็ได้ 

ในการนีห้น่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค�าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค�าขอนั ้นโดยไม่ชักช้า 

เมือ่หน่วยงานของรัฐมคี�าสัง่เช่นใดแล้วหากผู้เสยีหายยงัไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ 

ก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย

	 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาค�าขอทีไ่ด้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	

หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก�าหนดนัน้จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ

ก�ากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้	 แต่รัฐมนตร ี

ดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

 มาตรา ๑๒ 		 ในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีต่้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก ่

ผู้เสียหายตามมาตรา	 ๘	 หรือในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีต่้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าทีผู่้นั้นได้กระท�า

ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา	๑๐	 ประกอบกับมาตรา	 ๘	 ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ�านาจ 

ออกค�าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช�าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก�าหนด

 มาตรา ๑๓ 		 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มรีะเบียบเพือ่ให้เจ้าหน้าทีซ่ึง่ต้องรับผิดตามมาตรา	 ๘	 

และมาตรา	 ๑๐	 สามารถผ่อนช�าระเงินทีจ่ะต้องรับผิดนั้นได้โดยค�านึงถึงรายได้	 ฐานะ	 ครอบครัวและ 

ความรับผิดชอบ	และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย

 มาตรา ๑๔ 		 เมือ่ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว	 สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 

ร้องทุกข์ตามมาตรา	๑๑	ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

 มาตรา ๑๕  	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

										บรรหาร		ศิลปอาชา

	 นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 การทีเ่จ้าหน้าทีด่�าเนินกิจการต่าง	 ๆ 

ของหน่วยงานของรัฐนั้น	 หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่	 การปล่อยให้ความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที	่ ในกรณีทีป่ฏิบัติงานในหน้าทีแ่ละเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตาม 

หลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จงึเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกดิความเข้าใจผดิว่า	

เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระท�าต่าง	ๆ 	เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป	เมื่อการที่ท�าไปท�าให้หน่วยงานของรัฐ 

ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าทีเ่ต็มจ�านวนนั้น	ทัง้ทีบ่างกรณ ี

เกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที	่ 	 นอกจากนั้น	 ยังมีการน�า 

หลักเร่ืองลูกหน้ีร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บงัคบั	ให้เจ้าหน้าท่ีต้องร่วมรบัผดิในการกระท�าของเจ้าหน้าท่ี

ผู้อืน่ด้วย	 ซึ่งระบบนัน้มุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่ค�านึงถึงความเป็นธรรมทีจ่ะมีต่อแต่ละคน	 กรณีเป็น 

การก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าทีแ่ละยังเป็นการบั่นทอนก�าลังขวัญในการท�างานของ 

เจ้าหน้าท่ีด้วย	จนบางครัง้กลายเป็นปัญหาในการบรหิารเพราะเจ้าหน้าท่ีไม่กล้าตดัสนิใจด�าเนนิงานเท่าท่ีควร 

เพราะเกรงความรับผิดชอบทีจ่ะเกิดแก่ตน	 	 อนึ่ง	 การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าทีเ่พื่อควบคุมการท�างาน 

ของเจ้าหน้าทีย่ังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการด�าเนินการทางวินัยก�ากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง 

อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ท�าการใด	ๆ 		โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว		ดังนั้น	จึงสมควรก�าหนดให้เจ้าหน้าที่

ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าทีเ่ฉพาะเมือ่เป็นการจงใจกระท�าเพื่อการเฉพาะตัว	หรือจงใจ 

ให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น	 และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคน 

มิให้น�าหลักลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคบั		ทัง้นี	้เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมและเพิม่พนูประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิาน

ของรัฐ		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑			 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.	๒๕๓๙”

 มาตรา ๒
๑
  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัด 

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด 

ในพระราชบัญญัตินี	้ เว้นแต่ในกรณีทีก่ฎหมายใดก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ

และมีหลักเกณฑ์ท่ีประกนัความเป็นธรรมหรอืมีมาตรฐานในการปฏบิตัริาชการไม่ต�่ากว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด

ในพระราชบัญญัตินี้

	 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคบักบัขั้นตอนและระยะเวลาอทุธรณ์หรอืโต้แย้งท่ีก�าหนดในกฎหมาย

 มาตรา ๔			 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

	 (๑)		รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

	 (๒)		องค์กรที่ใช้อ�านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ

	 (๓)		การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

	 (๔)		การพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลและการด�าเนนิงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพจิารณาคดี	

การบังคับคดี	และการวางทรัพย์

	 (๕)		การพิจารณาวนิิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์และการสัง่การตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎกีา

	 (๖)		การด�าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ

	 ๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๓/ตอนที่	๖๐	ก/หน้า	๑/๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๓๙
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	 (๗)		การด�าเนินงานเกี่ยวกบัราชการทหารหรอืเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏบัิตหิน้าท่ีทางยุทธการร่วมกบัทหาร

ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ

	 (๘)		การด�าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

	 (๙)		การด�าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา

	 การยกเว้นไม่ให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด�าเนินกิจการใดหรือ 

กบัหน่วยงานใดนอกจากท่ีก�าหนดไว้ในวรรคหน่ึง	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎกีาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 มาตรา ๕ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง”	หมายความว่า	การเตรยีมการและการด�าเนนิการของเจ้าหน้าท่ี

เพื่อจัดให้มีค�าสั่งทางปกครองหรือกฎ	และรวมถึงการด�าเนินการใด	ๆ	ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้

	 “การพิจารณาทางปกครอง”	 หมายความว่า	 การเตรียมการและการด�าเนินการของเจ้าหน้าที ่

เพื่อจัดให้มีค�าสั่งทางปกครอง

	 “ค�าสั่งทางปกครอง”	หมายความว่า

	 (๑)	 การใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีท่ีม่ีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล 

ในอันที่จะก่อ	เปลี่ยนแปลง	โอน	สงวน	ระงับ	หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล	

ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว	เช่น	การสั่งการ	การอนุญาต	การอนุมัติ	การวินิจฉัยอุทธรณ์	การรับรอง	

และการรับจดทะเบียน	แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

	 (๒)	การอื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 “กฎ”	 หมายความว่า	 พระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ประกาศกระทรวง	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น	

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือบทบัญญัติอืน่ทีม่ีผลบังคับเป็นการทัว่ไป	 โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 

หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

	 “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมาย 

ที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

	 “เจ้าหน้าที”่	 หมายความว่า	 บคุคล	 คณะบุคคล	 หรือนิติบุคคล	 ซึง่ใช้อ�านาจหรือได้รับมอบ 

ให้ใช้อ�านาจทางปกครองของรัฐในการด�าเนินการอย่างหนึง่อย่างใดตามกฎหมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึน้

ในระบบราชการ	รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม

	 “คู่กรณี”	 หมายความว่า	 ผู้ยื่นค�าขอหรือผู้คัดค้านค�าขอ	 ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของ 

ค�าสั่งทางปกครอง	และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพจิารณาทางปกครองเนื่องจากสทิธขิองผูน้ั้นจะถูกกระทบ

กระเทือนจากผลของค�าสั่งทางปกครอง

 มาตรา ๖ 	 	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้	 และให้มีอ�านาจออก 

กฎกระทรวงและประกาศ	เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและประกาศนั้น	เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  

 มาตรา ๗  	 ให้ม ีคณะกรรมการคณะหนึ ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง”	 ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ

	 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ	 โดยแต่งตั ้งจาก 

ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 หรือการบริหาร 

ราชการแผ่นดิน	แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

	 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตัง้ข้าราชการของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๘  	 ให้กรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตั้งมวีาระด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี	กรรมการ

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

	 ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่	 ให้กรรมการนั้น

ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่

 มาตรา ๙  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๘	กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา	๗๖

 มาตรา ๑๐ 		 ให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท�าหน้าทีเ่ป็นส�านักงานเลขานุการของ 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 รับผิดชอบงานธุรการ	 งานประชุม	 การศึกษาหาข้อมูลและ 

กิจการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 มาตรา ๑๑  	 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		สอดส่องดูแลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินงานของเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		ให้ค�าปรึกษาแก่เจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี	้ ตามทีบุ่คคลดังกล่าว

ร้องขอ		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก�าหนด

	 (๓)		มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าทีห่รือบุคคลอืน่ใดมาชี ้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ 

พิจารณาได้

	 (๔)		เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 (๕)		จัดท�ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว 

ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 (๖)		เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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หมวด ๒

ค�าสั่งทางปกครอง

  

ส่วนที่ ๑

เจ้าหน้าที่
  

 มาตรา ๑๒  	 ค�าสั่งทางปกครองจะต้องกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

 มาตรา ๑๓		 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท�าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

	 (๑)		เป็นคู่กรณีเอง

	 (๒)		เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

	 (๓)		เป็นญาติของคู่กรณี	 คือ	 เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด	 ๆ	 หรือเป็นพี่น้องหรือ 

ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น	หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

	 (๔)		เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

	 (๕)		เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้	หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

	 (๖)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๔ 		 เมือ่มีกรณีตามมาตรา	 ๑๓	 หรือคู ่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าทีผู่ ้ใดเป็นบุคคล 

ตามมาตรา	 ๑๓	 ให้เจ้าหน้าทีผู่้นัน้หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน	 และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป 

ชั้นหนึ่งทราบ	เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค�าสั่งต่อไป

	 การยื่นค�าคัดค้าน	 การพิจารณาค�าคัดค้าน	 และการสั่งให้เจ้าหน้าทีอ่ื ่นเข้าปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 

ผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๕			 เมือ่มีกรณีตามมาตรา	 ๑๓	 หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการ 

ที่มีอ�านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว	 ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น	 ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมือ่ได้ชี ้แจงข้อเท็จจริงและ 

ตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม

	 ถ้าคณะกรรมการทีม่ีอ�านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างทีก่รรมการ 

ผู้ถกูคดัค้านต้องออกจากที่ประชมุ	ให้ถอืว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนท่ีไม่ถูกคดัค้าน

	 ถ้าทีป่ระชุมมีมติให้กรรมการผู ้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสามของกรรมการทีไ่ม่ถูกคัดค้าน	 ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าทีต่่อไปได้	 มติดังกล่าวให้กระท�า 

โดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด

	 การยื่นค�าคัดค้านและการพิจารณาค�าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง
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 มาตรา ๑๖ 	 ในกรณีมีเหตุอืน่ใดนอกจากทีบั่ญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๓	 เกี ่ยวกับเจ้าหน้าที ่

หรอืกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจพจิารณาทางปกครองซึ่งมสีภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้การพจิารณา

ทางปกครองไม่เป็นกลาง	เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท�าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

	 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 (๑)		ถ้าผู ้นั ้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว	 ให้ผู ้นั ้นหยุดการพิจารณาเรื ่องไว้ก่อนและแจ้ง 

ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ	แล้วแต่กรณี

	 (๒)		ถ้ามีคู ่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว	 หากผู้นั ้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามทีค่ัดค้านนั้น 

ผู้น ัน้จะท�าการพิจารณาเรื ่องต ่อไปก็ได ้แต ่ต ้องแจ้งให ้ผู ้บังคับบัญชาเหนือตนขึ ้นไปชั ้นหนึ ่งหรือ 

ประธานกรรมการทราบ	แล้วแต่กรณี

	 (๓)		ให้ผู ้บังคับบัญชาของผู้นั ้นหรือคณะกรรมการทีม่ีอ�านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู ้นั ้น 

เป็นกรรมการอยู่มีค�าสัง่หรือมีมติโดยไม่ชักช้า	 แล้วแต่กรณีว่าผู้นัน้มีอ�านาจในการพิจารณาทางปกครอง 

ในเรื่องนั้นหรือไม่

	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๑๔	 วรรคสอง	 และมาตรา	 ๑๕	 วรรคสอง	 วรรคสาม	 และวรรคสี ่

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๗  	 การกระท�าใด	 ๆ	 ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการทีม่ีอ�านาจ 

พิจารณาทางปกครองทีไ่ด้กระท�าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา	 ๑๔	 และมาตรา	 ๑๖	 ย่อมไม่เสียไป 

เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าทีแ่ทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการทีม่ีอ�านาจพิจารณาทางปกครอง 

แล้วแต่กรณี	จะเห็นสมควรด�าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้	

 มาตรา ๑๘			 บทบัญญตัมิาตรา	๑๓	ถงึมาตรา	๑๖	ไม่ให้น�ามาใช้บงัคบักบักรณีท่ีมีความจ�าเป็น

เร่งด่วน	 หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มี 

ทางแก้ไขได้	หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้

 มาตรา ๑๙			 ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าทีห่รือกรรมการในคณะกรรมการทีม่ีอ�านาจ 

พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั ้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

อันเป็นเหตุให้ผู ้นั ้นต้องพ้นจากต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่งเช่นว่านี ้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด 

ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจหน้าที่

 มาตรา ๒๐  	 ผ ู้บ ังคับบัญชาเหนอืตนขึน้ไปชัน้หนึ ่งตามมาตรา	 ๑๔	 และมาตรา	 ๑๖	 

ให้หมายความรวมถงึ	ผู้ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจก�ากบัหรอืควบคมุดแูลส�าหรบักรณีของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มี

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง	และนายกรัฐมนตรีส�าหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี
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ส่วนที่ ๒

คู่กรณี
  

 มาตรา ๒๑			 บุคคลธรรมดา	 คณะบุคคล	 หรือนิติบุคคล	 อาจเป็นคู ่กรณีในการพิจารณา 

ทางปกครองได้ตามขอบเขตทีส่ิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจ 

หลีกเลี่ยงได้	

 มาตรา ๒๒ 	 ผู้มคีวามสามารถกระท�าการในกระบวนการพจิารณาทางปกครองได้	จะต้องเป็น

	 (๑)		ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ

	 (๒)		ผู ้ซึ ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก�าหนดให้มีความสามารถกระท�าการในเรื่องที่ก�าหนดได้ 

แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ�ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 (๓)		นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา	๒๑	โดยผู้แทนหรือตัวแทน	แล้วแต่กรณี

	 (๔)		ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา

ก�าหนดให้มีความสามารถกระท�าการในเรื่องทีก่�าหนดได้	 แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถ

ถูกจ�ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 มาตรา ๒๓  	 ในการพิจารณาทางปกครองทีคู่ ่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที ่

คู่กรณีมีสิทธิน�าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้

	 การใดทีท่นายความหรือที่ปรึกษาได้ท�าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท�าของคู่กรณี 

เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น

 มาตรา ๒๔ 		 คู ่กรณอีาจมหีนงัสอืแต่งตัง้ให้บุคคลหนึง่บุคคลใดซึง่บรรลุนิติภาวะกระท�า 

การอย่างหนึง่อย่างใดตามทีก่�าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด	 ๆ	 ได้	 ในการนี ้

เจ้าหน้าทีจ่ะด�าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องทีผู่้นั้นมีหน้าทีโ่ดยตรง

ที่จะต้องท�าการนั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท�าการแทนทราบด้วย

	 หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท�าการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ 

หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า

	 การแต่งต้ังให้กระท�าการแทนไม่ถอืว่าส้ินสดุลงเพราะความตายของคูก่รณีหรอืการท่ีความสามารถ

หรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป	 เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณีจะถอน

การแต่งตั้งดังกล่าว

 มาตรา ๒๕ 		 ในกรณีท ีม่ ีการยืน่ค�าขอโดยมีผู ้ลงชื ่อร ่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู ่กรณ ี

เกินห้าสิบคนยืน่ค�าขอทีม่ีข้อความอย่างเดียวกันหรือท�านองเดียวกัน	 ถ้าในค�าขอมีการระบุให้บุคคลใด 

เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น	 ให้ถือว่าผู้ทีถู่กระบุชื่อดังกล่าว

เป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น
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	 ในกรณีทีม่ ีคู ่กรณีเกินห้าสิบคนยืน่ค�าขอให้มีค�าสั ่งทางปกครองในเรื ่องเดียวกัน	 โดยไม่ม ี
การก�าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง	 ให้เจ้าหน้าทีใ่นเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลทีคู่่กรณี
ฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว	ในกรณีนี้ให้น�ามาตรา	๒๔	วรรคสอง	และวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา
	 คูก่รณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด�าเนนิการแทนตนเมื่อใดกไ็ด้แต่ต้องมหีนงัสอืแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
ทราบและด�าเนินการใด	ๆ	ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง
	 ตวัแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตวัแทนเม่ือใดกไ็ด้	แต่ต้องมหีนงัสอืแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบกบัต้อง
แจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย

ส่วนที่ ๓
การพิจารณา

  
 มาตรา ๒๖ 		 เอกสารทีย่ืน่ต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดท�าเป็นภาษาไทย	 ถ้าเป็นเอกสารทีท่�าขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ	 ให้คู่กรณีจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทยทีม่ีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลา 
ทีเ่จ้าหน้าที่ก�าหนด	 ในกรณีนีใ้ห้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยืน่ต่อเจ้าหน้าที่ในวันทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้รับค�าแปลนั้น 
เว้นแต่เจ้าหน้าทีจ่ะยอมรับเอกสารทีท่�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ	 และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันทีไ่ด้ยืน่เอกสาร
ฉบับที่ท�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
	 การรับรองความถูกต้องของค�าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารทีท่�าข้ึนเป็นภาษา 
ต่างประเทศ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา ๒๗ 

๒
 		ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งสิทธิและหน้าทีใ่นกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี

ทราบตามความจ�าเป็นแก่กรณี
	 เมือ่มีผู้ยืน่ค�าขอเพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ีค�าสั่งทางปกครอง	 ให้เป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีผู่ ้รับค�าขอ 
ทีจ่ะต้องด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสาร	 บรรดาทีม่ีกฎหมาย 
หรือกฎก�าหนดให้ต้องยืน่มาพร้อมกับค�าขอ	 หากค�าขอไม่ถูกต้อง	 ให้เจ้าหน้าทีด่ังกล่าวแนะน�าให้ผู้ยืน่ค�าขอ
ด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง	 และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยืน่ค�าขอทราบทันทีหรือ
ภายในไม่เกินเจ็ดวันนบัแต่วันที่ได้รับค�าขอ	 ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีท่�าเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ของ
ผู้รบัค�าขอและระบุรายการเอกสารท่ีไม่ถกูต้องหรอืยังไม่ครบถ้วนให้ผูย่ื้นค�าขอทราบพร้อมท้ังบนัทึกการแจ้ง
ดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดท�าค�าสั่งทางปกครองนั้นด้วย
	 เมือ่ผู้ยืน่ค�าขอได้แก้ไขค�าขอหรือจัดส่งเอกสารตามทีร่ะบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วน
แล้วเจ้าหน้าทีจ่ะปฏิเสธไม่ด�าเนินการตามค�าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้	 เว้นแต่มีความจ�าเป็น 
เพื่อปฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับควาเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึน้ไปชั้นหนึ่ง 
ตามมาตรา	 ๒๐	 ในกรณีเช่นนัน้ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน 

หากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ด�าเนินการทางวินัยต่อไป

	 ๒	
มาตรา	๒๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗
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	 ผู้ยื่นค�าขอต้องด�าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทีเ่จ้าหน้าที่

ก�าหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป	เมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว	หากผู้ยื่นค�าขอ

ไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน	 ให้ถือว่าผู้ยืน่ค�าขอไม่ประสงค์ทีจ่ะให้เจ้าหน้าทีด่�าเนินการตาม 

ค�าขอต่อไป	 ในกรณีเช่นนั ้นให้เจ้าหน้าทีส่ ่งเอกสารคืนให้ผู ้ยืน่ค�าขอพร้อมทัง้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

ให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ	และบันทึกการด�าเนินการดังกล่าวไว้

 มาตรา ๒๘ 		 ในการพิจารณาทางปกครอง	 เจ้าหน้าทีอ่าจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตาม 

ความเหมาะสมในเรื่องนั้น	ๆ	โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค�าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

 มาตรา ๒๙ 		 เจ้าหน้าท่ีต้องพจิารณาพยานหลกัฐานท่ีตนเหน็ว่าจ�าเป็นแก่การพสิจูน์ข้อเท็จจรงิ	

ในการนี้	ให้รวมถึงการด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 (๑)		แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

	 (๒)		รับฟ ังพยานหลักฐาน	 ค�าชี้แจง	 หรือความเห็นของคู ่กรณีหรือของพยานบุคคล 

หรือพยานผู้เชี่ยวชาญทีคู่่กรณีกล่าวอ้าง	 เว้นแต่เจ้าหน้าทีเ่ห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างทีไ่ม่จ�าเป็น	 ฟุ่มเฟือย 

หรือเพื่อประวิงเวลา

	 (๓)		ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี	พยานบุคคล	หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

	 (๔)		ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

	 (๕)		ออกไปตรวจสถานที่

	 คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง	 และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐาน

ที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

	 พยานหรอืพยานผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเจ้าหน้าท่ีเรยีกมาให้ถ้อยค�าหรอืท�าความเหน็มสีทิธไิด้รบัค่าป่วยการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๐ 		 ในกรณีท่ีค�าส่ังทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคูก่รณี	เจ้าหน้าที่ต้องให้คูก่รณี

มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

	 ความในวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้	 เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติ 

เป็นอย่างอื่น

	 (๑)	 เมือ่มีความจ�าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

	 (๒)		เมือ่จะมีผลท�าให้ระยะเวลาทีก่ฎหมายหรือกฎก�าหนดไว้ในการท�าค�าสั ่งทางปกครอง 

ต้องล่าช้าออกไป

	 (๓)		เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค�าขอ	ค�าให้การหรือค�าแถลง

	 (๔)		เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท�าได้

	 (๕)		เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

	 (๖)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีใ่ห้โอกาสตามวรรคหนึ ่ง	 ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ 

ประโยชน์สาธารณะ
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 มาตรา ๓๑  	 คู ่กรณมีสีิทธิขอตรวจดูเอกสารทีจ่�าเป็นต้องรู ้เพื ่อการโต้แย้งหรือชีแ้จงหรือ 

ป้องกันสิทธิของตนได้	 แต่ถ้ายังไม่ได้ท�าค�าสัง่ทางปกครองในเรื่องนั้น	 คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสาร 

อันเป็นต้นร่างค�าวินิจฉัย

	 การตรวจดูเอกสาร	 ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร	 หรือการจัดท�าส�าเนาเอกสารให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๒  	 เจ้าหน้าทีอ่าจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้	 ถ้าเป็นกรณ ี

ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ

 มาตรา ๓๓			 เพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 ความประหยัดและ 

ความมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐ	 ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

เพื่อให้เจ้าหน้าทีก่�าหนดเวลาส�าหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี	 ทั้งนี้ 

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น

	 ในกรณีที่การด�าเนินงานในเรื ่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการก�าหนดเวลาเพื่อการด�าเนินงานในเรื่องนั้น

ส่วนที่ ๔

รูปแบบและผลของค�าสั่งทางปกครอง
  

 มาตรา ๓๔ 		 ค�าสัง่ทางปกครองอาจท�าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื ่อความหมาย 

ในรูปแบบอื่นก็ได้	แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้

 มาตรา ๓๕  	 ในกรณีที่ค�าสัง่ทางปกครองเป็นค�าสั่งด้วยวาจา	 ถ้าผู้รับค�าสั่งนั้นร้องขอและ 

การร้องขอได้กระท�าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีม่คี�าสัง่ดังกล่าว	 เจ้าหน้าทีผู่ ้ออกค�าสั่ง 

ต้องยืนยันค�าสั่งนั้นเป็นหนังสือ

 มาตรา ๓๖ 		 ค�าส่ังทางปกครองท่ีท�าเป็นหนงัสอือย่างน้อยต้องระบ	ุวนั	เดอืน	และปีท่ีท�าค�าสัง่	

ชื่อและต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท�าค�าสั่ง	พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท�าค�าสั่งนั้น

 มาตรา ๓๗ 		 ค�าสัง่ทางปกครองทีท่�าเป็นหนังสือและการยนืยนัค�าสัง่ทางปกครองเป็นหนังสือ

ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย	และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

	 (๑)		ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

	 (๒)		ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

	 (๓)		ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

	 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดให้ 

ค�าสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค�าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายค�าสั่งนั้นก็ได้

	 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค�าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น

	 (๒)		เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ�าต้องระบุอีก
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	 (๓)		เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา	๓๒

	 (๔)		เป็นการออกค�าส่ังทางปกครองด้วยวาจาหรอืเป็นกรณเีร่งด่วนแต่ต้องให้เหตผุลเป็นลายลกัษณ์

อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค�าสั่งนั้นร้องขอ

 มาตรา ๓๘			 บทบัญญัติตามมาตรา	 ๓๖	 และมาตรา	 ๓๗	 วรรคหนึ่ง	 มิให้ใช้บังคับกับค�าสั่ง 

ทางปกครองที่ก�าหนดในกฎกระทรวง		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๙  	 การออกค�าสัง่ทางปกครองเจ้าหน้าทีอ่าจก�าหนดเงื่อนไขใด	 ๆ	 ได้เท่าทีจ่�าเป็น 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย	เว้นแต่กฎหมายจะก�าหนดข้อจ�ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น

	 การก�าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึง่	 ให้หมายความรวมถึงการก�าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี ้

ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย

	 (๑)		การก�าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล	ณ	เวลาใดเวลาหนึ่ง

	 (๒)		การก�าหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิน้ผลของสิทธิหรือภาระหน้าทีต่้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ ์

ในอนาคตที่ไม่แน่นอน

	 (๓)		ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค�าสั่งทางปกครอง

	 (๔)		การก�าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท�าหรืองดเว้นกระท�าหรือต้องมภีาระหน้าที ่

หรอืยอมรบัภาระหน้าท่ีหรอืความรบัผดิชอบบางประการ	หรอืการก�าหนดข้อความในการจดัให้มีเปลี่ยนแปลง	

หรือเพิ่มข้อก�าหนดดังกล่าว

 มาตรา ๓๙/๑
๓
  	 การออกค�าสัง่ทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด	 หากมิได้มีกฎหมายหรือ 

กฎก�าหนดระยะเวลาในการออกค�าสัง่ทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอืน่	 ให้เจ้าหน้าทีอ่อกค�าสั่ง 

ทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค�าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน	

	 ให้เป็นหน้าทีข่องผู ้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที	่ ที่จะก�ากับดูแลให้เจ้าหน้าที ่

ด�าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง	

 มาตรา ๔๐ 		 ค�าสัง่ทางปกครองทีอ่าจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีทีอ่าจอุทธรณ ์

หรอืโต้แย้ง	การย่ืนค�าอุทธรณ์หรอืค�าโต้แย้ง	และระยะเวลาส�าหรบัการอทุธรณ์หรอืการโต้แย้งดงักล่าวไว้ด้วย

	 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง	 ให้ระยะเวลาส�าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง 

เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง	 แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าว 

มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี	ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งทางปกครอง

 มาตรา ๔๑  	 ค�าสัง่ทางปกครองทีอ่อกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ไม่เป็นเหตุให้ค�าสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์

	 (๑)		การออกค�าสัง่ทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยืน่ค�าขอในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะด�าเนินการเองไม่ได้

นอกจากจะมีผู้ยื่นค�าขอ	ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค�าขอเช่นนั้นแล้ว

	 (๒)		ค�าสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา	๓๗	วรรคหนึ่ง	ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผล

ดังกล่าวในภายหลัง

	 ๓
	มาตรา	๓๙/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗
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	 (๓)		การรับฟังคู่กรณีทีจ่�าเป็นต้องกระท�าได้ด�าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์	 ถ้าได้มีการรับฟัง 
ให้สมบูรณ์ในภายหลัง
	 (๔)		ค�าสัง่ทางปกครองทีต่้องให้เจ้าหน้าทีอ่ืน่ให้ความเห็นชอบก่อน	 ถ้าเจ้าหน้าทีน่ั ้นได้ให้ 
ความเห็นชอบในภายหลัง
	 เมื่อมกีารด�าเนินการตามวรรคหน่ึง	(๑)	(๒)	(๓)	หรอื	(๔)	แล้ว	และเจ้าหน้าท่ีผูม้คี�าสั่งทางปกครอง
ประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค�าสัง่เดิมให้เจ้าหน้าทีผู่้นัน้บันทกึข้อเทจ็จริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือ 
แนบไว้กับค�าสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย
	 กรณีตาม	 (๒)	 (๓)	 และ	 (๔)	 จะต้องกระท�าก่อนสิ ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 
ตามส่วนท่ี	๕	ของหมวดนี้	หรอืตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น	หรอืถ้าเป็นกรณท่ีีไม่ต้องมกีารอทุธรณ์ดงักล่าว 
ก็ต้องก่อนมีการน�าค�าสัง่ทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู ้มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้อง 
ของค�าสั่งทางปกครองนั้น
 มาตรา ๔๒ 		 ค�าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป
	 ค�าสัง่ทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าทีย่ังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื ่อนเวลาหรือ 
โดยเหตุอื่น
	 เม่ือค�าสั่งทางปกครองส้ินผลลง	 ให้เจ้าหน้าท่ีมอี�านาจเรยีกผูซ้ึ่งครอบครองเอกสารหรอืวตัถอ่ืุนใด
ทีไ่ด้จัดท�าขึ้นเนือ่งในการมีค�าสัง่ทางปกครองดังกล่าว	 ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของ 
ค�าสัง่ทางปกครองนั้น	 ให้ส่งคืนสิง่นัน้หรือให้น�าสิง่ของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที ่
จัดท�าเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของค�าสั่งทางปกครองดังกล่าวได้
 มาตรา ๔๓  	 ค�าสัง่ทางปกครองทีม่ีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น	 เจ้าหน้าที ่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ
	 ในการแก้ไขเพิ่มเตมิค�าส่ังทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผูท่ี้เกีย่วข้องทราบตามควรแก่กรณี	
ในการนีเ้จ้าหน้าทีอ่าจเรียกให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องจัดส่งค�าสั่งทางปกครอง	 เอกสารหรือวัตถุอื่นใดทีไ่ด้จัดท�าขึ้น 
เนื่องในการมีค�าสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้

ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง

  
 มาตรา ๔๔  	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๔๘	 ในกรณีทีค่�าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี	
และไม่มีกฎหมายก�าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ	 ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค�าสั่ง 
ทางปกครองนัน้โดยยืน่ต่อเจ้าหน้าทีผู่้ท�าค�าสัง่ทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค�าสั่ง 
ดังกล่าว
	 ค�าอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายทีอ่ ้างอิง 
ประกอบด้วย
	 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งทางปกครอง	 เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา 

การบังคับตามมาตรา	๕๖	วรรคหนึ่ง
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 มาตรา ๔๕ 		 ให้เจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๔๔	 วรรคหนึ่ง	 พิจารณาค�าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ 

โดยไม่ชักช้า	 แต่ต้องไม่เกินสามสบิวันนบัแต่วันทีไ่ด้รับอทุธรณ์	 ในกรณีทีเ่ห็นด้วยกับค�าอทุธรณ์ไม่ว่า 

ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ให้ด�าเนินการเปลีย่นแปลงค�าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก�าหนด 

เวลาดังกล่าวด้วย

	 ถ ้าเจ ้าหน้าทีต่ามมาตรา	 ๔๔	 วรรคหนึ ่ง	 ไม ่เห็นด้วยกับค�าอ ุทธรณ์ไม ่ว ่าท ัง้หมดหรือ 

บางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์ภายในก�าหนดเวลา 

ตามวรรคหนึง่	 ให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีต่น 

ได้รับรายงาน	 ถ้ามีเหตุจ�าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว	 ให้ผู้มีอ�านาจพิจารณา

อุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว		ในการนี้	ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว

	 เจ้าหน้าทีผู่ ้ใดจะเป็นผู ้มีอ �านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที ่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

	 บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๔๖ 	 ในการพิจารณาอทุธรณ์	 ให้เจ้าหน้าทีพ่ิจารณาทบทวนค�าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่า 

จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมาย	 หรือความเหมาะสมของการท�าค�าสั่งทางปกครอง	 และอาจมีค�าสั่ง 

เพิกถอนค�าสัง่ทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค�าสั่งนั้นไปในทางใด	 	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระ 

หรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรือ่งความเหมาะสมของการท�าค�าสัง่ทางปกครองหรือมีข้อก�าหนด 

เป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้

 มาตรา ๔๗  	 การใดที ่กฎหมายก�าหนดให้อ ุทธรณ์ต ่อเจ ้าหน้าทีซ่ึ ่งเป็นคณะกรรมการ 

ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั ้น	 ส�าหรับกระบวนการพิจารณา 

ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ	หมวด	๒	นี้	เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว

 มาตรา ๔๘  	 ค�าส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย

หรอืไม่	ให้คูก่รณมีีสทิธโิต้แย้งต่อคณะกรรมการวนิจิฉยัร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎกีา

ได้ท้ังในปัญหาข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมาย	ภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งค�าสัง่นัน้	แต่ถ้าคณะกรรมการ

ดงักล่าวเป็นคณะกรรมการวนิจิฉยัข้อพพิาท	สิทธกิารอทุธรณ์และก�าหนดเวลาอุทธรณ์	ให้เป็นไปตามท่ีบัญญตัิ

ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ส่วนที่ ๖

การเพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง
  

 มาตรา ๔๙ 		 เจ้าหน้าทีห่รือผู้บงัคับบัญชาของเจ้าหน้าทีอ่าจเพิกถอนค�าสัง่ทางปกครอง 

ได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา	๕๑	มาตรา	๕๒	และมาตรา	๕๓	ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก�าหนดให้อุทธรณ์หรือ

ให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่

	 การเพกิถอนค�าส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท�าภายในเก้าสบิวนันบัแต่

ได้รูถ้งึเหตท่ีุจะให้เพกิถอนค�าส่ังทางปกครองน้ัน	เว้นแต่ค�าสั่งทางปกครองจะได้ท�าข้ึนเพราะการแสดงข้อความ

อนัเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึง่ควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 มาตรา ๕๐ 		 ค�าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทัง้หมดหรือบางส่วน 

โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ ่งตามท่ีก�าหนดได้ 

แต่ถ้าค�าสัง่นัน้เป็นค�าสัง่ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ	 การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา	๕๑	 

และมาตรา	๕๒

 มาตรา ๕๑ 		 การเพิกถอนค�าสัง่ทางปกครองทีไ่ม ่ชอบด้วยกฎหมายซึ ่งเป็นการให้เงิน 

หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ทีอ่าจแบ่งแยกได้	 ให้ค�านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน ์

ในความคงอยู่ของค�าสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน

	 ความเชื ่อโดยสุจริตตามวรรคหนึง่จะได้รับความคุ ้มครองต่อเมื ่อผู ้รับค�าสั ่งทางปกครอง 

ได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากค�าสัง่ทางปกครองหรือได้ด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไข

เปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะท�าให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี

	 ในกรณีดังต่อไปนี้	ผู้รับค�าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้

	 (๑)		ผู้นัน้ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง	 หรือข่มขู ่

หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

	 (๒)		ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส�าคัญ

	 (๓)		ผู้น้ันได้รูถ้งึความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค�าสัง่ทางปกครองในขณะได้รบัค�าสัง่ทางปกครอง

หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

	 ในกรณีทีเ่พิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง	 การคืนเงิน	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์ทีผู่ ้รับค�าสั่ง 

ทางปกครองได้ไป	 ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลมโดยถ้าเมือ่ใดผู้รับค�าสัง่ทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค�าสั่งทางปกครอง 

หรือควรได้รู ้เช่นนัน้หากผู้นัน้มิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู ้นั ้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริต 

ตัง้แต่เวลานัน้เป็นต้นไป	 และในกรณีตามวรรคสาม	 ผู้นัน้ต้องรับผิดในการคืนเงิน	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

ที่ได้รับไปเต็มจ�านวน



676 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 มาตรา ๕๒  	 ค�าสั่งทางปกครองทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา	 ๕๑ 

อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้	 แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค�าสั่งทางปกครองดังกล่าว 

มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค�าสั่งทางปกครองได้ 

และให้น�าความในมาตรา	๕๑	 วรรคหนึง่	 วรรคสอง	 และวรรคสาม	 มาใช้บังคับโดยอนุโลม	 แต่ต้องร้องขอ 

ค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

	 ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ทีผู่ ้นั ้นอาจได้รับหากค�าสั่ง 

ทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน

 มาตรา ๕๓ 	 ค�าสัง่ทางปกครองทีช่อบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค�าสั่ง 

ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทัง้หมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตัง้แต่ขณะทีเ่พิกถอนหรือมผีลในอนาคต 

ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามทีก่�าหนดได้	 เว ้นแต่เป็นกรณีทีค่งต้องท�าค�าสั ่งทางปกครองที ่ม ีเนื ้อหา 

ท�านองเดยีวกนันั้นอีก	หรอืเป็นกรณทีี่การเพกิถอนไม่อาจกระท�าได้เพราะเหตอ่ืุน		ทัง้นี	้ให้ค�านงึถงึประโยชน์ 

ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย

	 ค�าสัง่ทางปกครองทีช่อบด้วยกฎหมายซึ ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู ้รับค�าสัง่ทางปกครอง 

อาจถูกเพิกถอนทัง้หมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะทีเ่พิกถอน	หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด 

ขณะหนึ่งตามที่ก�าหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีกฎหมายก�าหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในค�าสั่งทางปกครอง 

นั้นเอง

	 (๒)		ค�าสั่งทางปกครองนัน้มีข้อก�าหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ	 แต่ไม่มีการปฏิบัติภายใน 

เวลาที่ก�าหนด

	 (๓)		ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี ่ยนแปลงไป	 ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี ้

ในขณะท�าค�าส่ังทางปกครองแล้วเจ้าหน้าท่ีคงจะไม่ท�าค�าสั่งทางปกครองนั้น	และหากไม่เพกิถอนจะก่อให้เกดิ

ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้

	 (๔)		บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะท�าค�าสั่งทางปกครอง

แล้วเจ้าหน้าทีค่งจะไม่ท�าค�าสัง่ทางปกครองนัน้	 แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระท�าได้เท่าทีผู่้รับประโยชน์ 

ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์	หรอืยังไม่ได้รบัประโยชน์ตามค�าสั่งทางปกครองดงักล่าว	และหากไม่เพกิถอนจะก่อให้เกดิ 

ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้

	 (๕)		อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจ�าเป็น 

ต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว

	 ในกรณีทีม่ ีการเพิกถอนค�าสัง่ทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง	 (๓)	 (๔)	 และ	 (๕) 

ผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของ 

ค�าสั่งทางปกครองได้	และให้น�ามาตรา	๕๒	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ค�าสั ่งทางปกครองทีช่อบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ 

ทีอ่าจแบ่งแยกได้	 อาจถูกเพิกถอนทัง้หมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือ 

มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก�าหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
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	 (๑)	 มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันทีจ่ะด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค�าสั่ง 

ทางปกครอง

	 (๒)	 ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันทีจ่ะด�าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

ของค�าสั่งทางปกครอง

	 ทั้งนี้	ให้น�าความในมาตรา	๕๑	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๗

การขอให้พิจารณาใหม่
  

 มาตรา ๕๔  	 เมื่อคู่กรณีมีค�าขอ	 เจ้าหน้าทีอ่าจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค�าสั่งทางปกครอง 

ที่พ้นก�าหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่	๕	ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)	 มีพยานหลักฐานใหม่	อันอาจท�าให้ข้อเท็จจรงิท่ีฟังเป็นยุตแิล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคญั

	 (๒)		คูก่รณีท่ีแท้จรงิมิได้เข้ามาในกระบวนการพจิารณาทางปกครองหรอืได้เข้ามาในกระบวนการ

พจิารณาคร้ังก่อนแล้วแต่ถกูตดัโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง

	 (๓)		เจ้าหน้าที่ไม่มีอ�านาจที่จะท�าค�าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น

	 (๔)		ถ้าค�าสัง่ทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริง

หรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี

	 การยืน่ค�าขอตามวรรคหนึง่	 (๑)	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 ให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบ 

ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น

	 การยืน่ค�าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท�าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู ้นั ้นได้รู ้ถึงเหตุซึ ่งอาจ 

ขอให้พิจารณาใหม่ได้

ส่วนที่ ๘

การบังคับทางปกครอง
  

 มาตรา ๕๕ 		 การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน	เว้นแต่จะมีกฎหมายก�าหนดไว้

เป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๕๖  	 เจ้าหน้าทีผู่ ้ท�าค�าสัง่ทางปกครองมีอ�านาจทีจ่ะพิจารณาใช้มาตรการบังคับ 

ทางปกครองเพื ่อให้เป็นไปตามค�าสัง่ของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี	้ เว้นแต่จะมีการสั ่งให้ทุเลา 

การบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าทีผู่้ท�าค�าสัง่นัน้เอง	 ผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์หรือผู้มีอ�านาจพิจารณา 

วินิจฉัยความถูกต้องของค�าสั่งทางปกครองดังกล่าว

	 เจ้าหน้าทีต่ามวรรคหนึง่จะมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าทีซ่ึ ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อืน่ 

เป็นผู้ด�าเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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	 ให้เจ้าหน้าทีต่ามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ�าเป็น 

เพื่อให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของค�าส่ังทางปกครอง	โดยกระทบกระเทือนผูอ้ยู่ในบังคบัของค�าสั่งทางปกครอง

น้อยที่สุด

 มาตรา ๕๗  	 ค�าสัง่ทางปกครองทีก่�าหนดให้ผู้ใดช�าระเงิน	 ถ้าถึงก�าหนดแล้วไม่มีการช�าระ 

โดยถูกต้องครบถ้วน	 ให้เจ้าหน้าทีม่ีหนังสอืเตือนให้ผู้นัน้ช�าระภายในระยะเวลาทีก่�าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 

เจด็วัน	ถ้าไม่มีการปฏบัิติตามค�าเตือน	เจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคบัทางปกครองโดยยึดหรอือายัดทรพัย์สนิ

ของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช�าระเงินให้ครบถ้วน

	 วธิกีารยึด	การอายัดและการขายทอดตลาดทรพัย์สนิให้ปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพ่งโดยอนุโลม	ส่วนผู้มีอ�านาจส่ังยึดหรอือายดัหรอืขายทอดตลาดให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๕๘ 		 ค�าสัง่ทางปกครองทีก่�าหนดให้กระท�าหรือละเว้นกระท�า	 ถ้าผู้อยู่ในบังคับของ 

ค�าสัง่ทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม	 เจ้าหน้าทีอ่าจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด	

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เจ ้าหน้าท ีเ่ข ้าด�าเน ินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื ่นกระท�าการแทน 

โดยผู้อยู่ในบังคับของค�าสัง่ทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยีส่ิบห้าต่อปีของ 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่

	 (๒)		ให้มีการช�าระค่าปรับทางปกครองตามจ�านวนทีส่มควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาท 

ต่อวัน

	 เจ้าหน้าทีร่ะดับใดมีอ�านาจก�าหนดค่าปรับทางปกครองจ�านวนเท่าใดส�าหรับในกรณีใด 

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ในกรณีทีม่ีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพือ่ป้องกันมิให้มีการกระท�าทีขั่ดต่อ

กฎหมายทีม่ีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ	 เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการ

บังคบัทางปกครองโดยไม่ต้องออกค�าส่ังทางปกครองให้กระท�าหรอืละเว้นกระท�าก่อนกไ็ด้	แต่ท้ังนี้ต้องกระท�า 

โดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของตน

 มาตรา ๕๙ 		 ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา	๕๘	 เจ้าหน้าที่จะต้องมีค�าเตือน

เป็นหนังสือให้มีการกระท�าหรือละเว้นกระท�าตามค�าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาทีก่�าหนดตามสมควร

แก่กรณี	ค�าเตือนดังกล่าวจะก�าหนดไปพร้อมกับค�าสั่งทางปกครองก็ได้

	 ค�าเตือนนั้นจะต้องระบุ

	 (๑)		มาตรการบังคับทางปกครองทีจ่ะใช้ให้ชัดแจ้ง	 แต่จะก�าหนดมากกว่าหนึ ่งมาตรการ 

ในคราวเดียวกันไม่ได้

	 (๒)		ค่าใช้จ่ายในการทีเ่จ้าหน้าทีเ่ข้าด�าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท�า 

การแทน	หรือจ�านวนค่าปรับทางปกครอง	แล้วแต่กรณี

	 การก�าหนดค่าใช้จ่ายในค�าเตือน	 ไม่เป็นการตัดสิทธิทีจ่ะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	 หากจะต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้ก�าหนดไว้
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 มาตรา ๖๐ 		 เจ้าหน้าทีจ่ะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามทีก่�าหนดไว้ในค�าเตือน 

ตามมาตรา	 ๕๙	 การเปลีย่นแปลงมาตรการจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการทีก่�าหนดไว้ไม่บรรล ุ

ตามวัตถุประสงค์

	 ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค�าสัง่ทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง	 เจ้าหน้าทีอ่าจ 

ใช้ก�าลงัเข้าด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้	 แต่ต้องกระท�าโดยสมควรแก่เหตุ 

ในกรณีจ�าเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต�ารวจได้

 มาตรา ๖๑ 	 	 ในกรณไีม่มกีารช�าระค่าปรับทางปกครอง	 ให้เจ้าหน้าทีด่�าเนินการต่อไป 

ตามมาตรา	๕๗

 มาตรา ๖๒  	 ผ ู้ถูกด�าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับ 

ทางปกครองนั้นได้

	 การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอทุธรณ์ค�าสั่ง 

ทางปกครอง

 มาตรา ๖๓  	 ถ้าบทกฎหมายใดก�าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว 

แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้	 เจ้าหน้าที่

จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้

หมวด ๓

ระยะเวลาและอายุความ
  

 มาตรา ๖๔  	 ก�าหนดเวลาเป็นวัน	สัปดาห์	 เดือน	หรือปีนั้น	มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น

รวมเข้าด้วย	เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่

	 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีต้องกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	ให้นบัวนั

สิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท�าการงานส�าหรับเจ้าหน้าที่

	 ในกรณีทีบุ่คคลใดต้องท�าการอย่างหนึง่อย่างใดภายในระยะเวลาทีก่�าหนดโดยกฎหมายหรือ 

โดยค�าสัง่ของเจ้าหน้าที	่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท�าการงานส�าหรับเจ้าหน้าทีห่รือวันหยุดตามประเพณี 

ของบุคคลผู้รับค�าสั่ง	 ให้ถือว่าระยะเวลานัน้สิน้สุดในวันท�างานทีถ่ัดจากวันหยุดนั้น	 เว้นแต่กฎหมายหรือ 

เจ้าหน้าที่ที่มีค�าสั่งจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๖๕  	 ระยะเวลาที ่ก�าหนดไว้ในค�าสั่งของเจ้าหน้าทีอ่าจมีการขยายอีกได้	 และ 

ถ้าระยะเวลานัน้ได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าทีอ่าจขยายโดยก�าหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุด 

ตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น

 มาตรา ๖๖ 		 ในกรณีทีผู่้ใดไม่อาจกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้

ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ทีจ่�าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น	 ถ้าผู้นั้นมีค�าขอเจ้าหน้าที ่

อาจขยายระยะเวลาและด�าเนินการส่วนหนึง่ส่วนใดทีล่่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้	 	 ทั้งนี้	 ต้องยืน่ค�าขอภายใน 

สิบห้าวันนับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง
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 มาตรา ๖๗ 		 เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่	๕	ของหมวด	๒	แห่งพระราชบัญญัตินี้

หรอืการย่ืนค�าขอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยข้อพพิาทหรอืคณะกรรมการวนิจิฉยัร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื ่อให้วินิจฉัยชี ้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม ่นับในระหว่างนั ้น 

จนกว่าการพิจารณาจะถึงทีสุ่ดหรือเสร็จไปโดยประการอืน่	 แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนค�าขอหรือ 

ทิ้งค�าขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ยื่นค�าขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย

หมวด ๔

การแจ้ง
  

 มาตรา ๖๘			 บทบัญญัติในหมวดนี ้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ ่งไม่อาจกระท�าโดยวาจา 

หรือเป็นหนังสือได้หรือมีกฎหมายก�าหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

	 ในกรณคี�าสัง่ทางปกครองทีแ่สดงให้ทราบโดยการสือ่ความหมายในรูปแบบอืน่ตามทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง	ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง

 มาตรา ๖๙			 การแจ้งค�าสั ่งทางปกครอง	 การนัดพิจารณา	 หรือการอย่างอื ่นทีเ่จ้าหน้าที ่

ต้องแจ้งให้ผู้ทีเ่กี ่ยวข้องทราบอาจกระท�าด้วยวาจาก็ได้	 แต่ถ้าผู ้นั ้นประสงค์จะให้กระท�าเป็นหนังสือ 

ก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ

	 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น	 หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล�าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า 

ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง

	 ในการด�าเนินการเรื ่องใดทีม่ีการให้ทีอ่ยู่ไว้กับเจ้าหน้าทีไ่ว้แล้ว	 การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว 

ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล�าเนาของผู้นั้นแล้ว

 มาตรา ๗๐ 		 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน�าไปส่ง	 ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะ 

น�าไปส่งไม่พบผู้รับ	และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท�างานในสถานที่นั้น	หรือในกรณ ี

ที่ผู ้นั้นไม่ยอมรับ	 หากได้วางหนงัสอืนัน้หรือปิดหนังสือนัน้ไว้ในทีซ่ึง่เห็นได้ง่าย	 ณ	 สถานทีน่ั้นต่อหน้า 

เจ้าพนักงานตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว

 มาตรา ๗๑			 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมือ่ครบก�าหนด 

เจ็ดวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณีภายในประเทศ	 หรือเมื่อครบก�าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณ ี

ส่งไปยังต่างประเทศ	เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

 มาตรา ๗๒ 		 ในกรณีทีม่ีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ ่มด�าเนินการ 

ในเรื่องนัน้ว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท�าโดยวิธีปิดประกาศไว้	 ณ	 ที่ท�าการของเจ้าหน้าทีแ่ละ 

ทีว่่าการอ�าเภอที่ผู้รับมีภูมิล�าเนาก็ได้	 ในกรณีนีใ้ห้ถือว่าได้รับแจ้งเมือ่ล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่ 

วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

 มาตรา ๗๓ 		 ในกรณทีีไ่ม ่รู ้ตัวผู ้รับหรือรู ้ตัวแต่ไม่รู ้ภูมลิ�าเนา	 หรือรู ้ตัวและภูมิล�าเนา 

แต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน	 การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท�าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลาย 

ในท้องถิน่น้ันกไ็ด้	ในกรณีน้ีให้ถอืว่าได้รบัแจ้งเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาสบิห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้แจ้งโดยวธิดีงักล่าว
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 มาตรา ๗๔ 		 ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนการแจ้งค�าสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่อง
โทรสารกไ็ด้	แต่ต้องมีหลกัฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผูจ้ดับรกิารโทรคมนาคมทีเ่ป็นสื่อในการส่งโทรสารนัน้ 
และต้องจัดส่งค�าสัง่ทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู ้รับในทันทีที่อาจกระท�าได้ 
ในกรณีนีใ้ห้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งค�าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน	 เวลา	 ทีป่รากฏในหลักฐานของ 
หน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว	 เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือ 
หลังจากนั้น

หมวด ๕
คณะกรรมการที่มีอ�านาจด�าเนินการพิจารณาทางปกครอง

  
 มาตรา ๗๕ 		 การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล
 มาตรา ๗๖			 นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
	 (๑)		ตาย
	 (๒)		ลาออก
	 (๓)		เป็นบุคคลล้มละลาย
	 (๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
	 (๕)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิด 
อันได้กระท�าโดยประมาท
	 (๖)		มีเหตุต้องพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
 มาตรา ๗๗  	 ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้ง 
ผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้	และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
	 ในกรณีทีม่ีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต�าแหน่ง	 ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการ 
ที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
 มาตรา ๗๘ 		 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๗๖	 การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระจะกระท�ามิได้	เว้นแต่กรณีมีเหตบุกพร่องอย่างย่ิงต่อหน้าท่ีหรอืมคีวามประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 มาตรา ๗๙  	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๑๕	 วรรคสอง	 การประชุมของคณะกรรมการต้องม ี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม	 เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือ 
ค�าสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
	 ในกรณีมีกรรมการครบทีจ่ะเป็นองค์ประชุมได้	 แต่การพิจารณาเรื ่องใดถ้าต้องเลื ่อนมา 
เพราะไม่ครบองค์ประชุม	 ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมทีเ่ลื่อนมา	และการประชุมครั้งหลังนี ้
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม	 แต่ทั้งนี้

ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย
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 มาตรา ๘๐  	 การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก�าหนด

	 การนัดประชุมต้องท�าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

เว ้นแต่กรรมการนั ้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว	 กรณีดังกล่าวนี ้จะท�าหนังสือแจ้งนัด 

เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้

	 บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น�ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ 

จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

 มาตรา ๘๑  	 ประธานกรรมการมีอ�านาจหน้าท่ีด�าเนนิการประชมุ	และเพื่อรกัษาความเรยีบร้อย

ในการประชุม	ให้ประธานมีอ�านาจออกค�าสั่งใด	ๆ	ตามความจ�าเป็นได้

	 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้รองประธานกรรมการ 

ท�าหน้าทีแ่ทน	 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้	 ให้กรรมการทีม่าประชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท�าหน้าที่แทน

	 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการมีหน้าทีต่ ้องด�าเนินการใด	 ๆ	 นอกจากการด�าเนินการประชุม 

ให้น�าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๘๒			 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

	 กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ระชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน	 ให้ประธานถามทีป่ระชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่	 เมือ่ไม่มีผู้เห็น 

เป็นอย่างอื่น	ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

 มาตรา ๘๓  	 ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

	 ถ ้ามีความเห็นแย ้งให ้บันทึกความเห็นแย ้งพร ้อมทัง้ เหตุผลไว ้ในรายงานการประชุม 

และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

 มาตรา ๘๔  	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ 

ที่วินิจฉัยเรื่องนั้น

	 ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง	ให้มีสิทธิท�าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค�าวินิจฉัยได้
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๘๕ 		 ให้ถอืว่าระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการปฏบิตัริาชการเพื่อประชาชนของ

หน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๓๒	เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา	๓๓	แห่งพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๘๖ 		 บรรดาค�าขอเพ่ือให้มีค�าสั่งทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รบัไว้ก่อนท่ีพระราชบญัญตันิี้

ใช้บังคับ	 ให้เจ้าหน้าทีท่�าการพิจารณาค�าขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายหรือกฎส�าหรับเรื่องนั้น 

ได้ก�าหนดไว้

 มาตรา ๘๗ 		 เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว	บทบัญญัติมาตรา	๔๘	ให้เป็นอันยกเลิก

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

									บรรหาร		ศิลปอาชา

												นายกรัฐมนตรี

หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี	้ คือ	 โดยทีก่ารด�าเนินงานทางปกครอง 

ในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนทีเ่หมาะสม	 จึงสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง	 ๆ 

ส�าหรับการด�าเนินงานทางปกครองขึ้นเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย	มีประสิทธิภาพ

ในการใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้	 และอ�านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔

หมายเหตุ :-	เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี	้คอื	โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมาย

ว่าด้วยวธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองเพื่อก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัท�าค�าสั่งทางปกครองให้มปีระสทิธภิาพ

เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและอ�านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน	อีกทัง้ยังเป็นการป้องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในวงราชการ		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

   

 
๔	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๑/ตอนที่	๘๙	ก/หน้า	๑/๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๗
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พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า	

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ 		 พระราชบัญญัติน ีเ้รียกว ่า	 “พระราชบัญญัติข ้อมูลข ่าวสารของราชการ 

พ.ศ.	๒๕๔๐”

 มาตรา ๒
๑
			 พระราชบัญญัตินีใ้ห ้ใช ้บังคับเมื ่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ 		 บรรดากฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 และข้อบังคับอืน่	 ในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้ว 

ในพระราชบัญญัตินี้	หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๔ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “ข้อมูลข่าวสาร”	 หมายความว่า	 สิง่ทีส่ื ่อความหมายให้รู ้เรื่องราวข้อเท็จจริง	 ข้อมูล	 หรือ 

สิง่ใด	 ๆ	 ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท�าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด	ๆ	 และไม่ว่า 

จะได้จดัท�าไว้ในรปูของเอกสาร	แฟ้ม	รายงาน	หนังสอื	แผนผงั	แผนท่ี	ภาพวาด	ภาพถ่าย	ฟิล์ม	การบนัทึกภาพ 

หรือเสียง	การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์	หรือวิธีอื่นใดที่ท�าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

	 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ”	 หมายความว่า	 ข้อมูลข่าวสารทีอ่ย ู่ในความครอบครอง 

หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ	 ไม่ว ่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับการด�าเนินงานของรัฐ 

หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

	 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	

รัฐวิสาหกจิ	ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา	ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เกี่ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด	ีองค์กรควบคมุ

การประกอบวิชาชีพ	หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 
๑	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๔/ตอนที่	๔๖	ก/หน้า	๑/๑๐	กันยายน	๒๕๔๐
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	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

	 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”	 หมายความว่า	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 

เช่น	 การศึกษา	 ฐานะการเงิน	 ประวัติสุขภาพ	 ประวัติอาชญากรรม	 หรือประวัติการท�างาน	 บรรดาที่มีชื่อ 

ของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย	รหัส	หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท�าให้รู้ตัวผู้นั้นได้	 เช่น	ลายพิมพ์นิ้วมือ	แผ่นบันทึก 

ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย	 และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ทีถ่ึง 

แก่กรรมแล้วด้วย

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

	 “คนต่างด้าว”	 หมายความว่า	 บุคคลธรรมดาทีไ่ม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย

และนิติบุคคล	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีม่ีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว	 ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ

	 (๒)		สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว

	 (๓)		สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว

	 (๔)		นิติบุคคลตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู ้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง 

เป็นคนต่างด้าว

	 นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ	 สมาชิก	 หรือมีทุนในนิติบุคคลอืน่ 

ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ	หรือสมาชิก	หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว

 มาตรา ๕ 		 ให้นายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้	และมอี�านาจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 มาตรา ๖			 ให้จดัตั้งส�านกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการขึ้นในส�านกังานปลดั

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 มีหน้าทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ 

คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั	และให้ค�าปรกึษาแก่เอกชน

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  

 มาตรา ๗  	 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ 

ในราชกิจจานุเบกษา

	 (๑)		โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน

	 (๒)		สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและวิธีการด�าเนินงาน

	 (๓)		สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

	 (๔)		กฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 หนังสือเวียน	 ระเบียบ	 แบบแผน	 นโยบาย 

หรอืการตคีวาม		ทัง้นี	้เฉพาะท่ีจดัให้มีขึ้นโดยมสีภาพอย่างกฎ	เพื่อให้มผีลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง

	 (๕)		ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ�านวนพอสมควรแล้ว	 ถ้ามีการลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

	 ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ ่งไว้เผยแพร่เพื ่อขาย 

หรือจ�าหน่ายจ่ายแจก	ณ	ที่ท�าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๘ 		 ข ้อม ูลข ่าวสารท ีต่ ้องลงพิมพ ์ตามมาตรา	 ๗	 (๔)	 ถ ้าย ังไม ่ ได ้ลงพิมพ ์ 

ในราชกจิจานุเบกษา	จะน�ามาใช้บังคบัในทางท่ีไม่เป็นคณุแก่ผูใ้ดไม่ได้	เว้นแต่ผูน้ั้นจะได้รูถ้งึข้อมูลข่าวสารนั้น 

ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร

 มาตรา ๙ 		 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๑๔	 และมาตรา	 ๑๕	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีไ้ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	 	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๑)		ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน	 รวมทั้งความเห็นแย้งและค�าสั่ง 

ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

	 (๒)		นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา	๗	(๔)

	 (๓)		แผนงาน	โครงการ	และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปีที่ก�าลังด�าเนินการ

	 (๔)		คู่มือหรือค�าสัง่เกี ่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีข่องรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที ่

ของเอกชน

	 (๕)		สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา	๗	วรรคสอง

	 (๖)		สัญญาสัมปทาน	 สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน 

ในการจัดท�าบริการสาธารณะ

	 (๗)		มติคณะรัฐมนตรี	 หรือมติคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งโดยกฎหมาย	 หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี		

ทั้งนี้	 ให้ระบุรายชือ่รายงานทางวิชาการ	 รายงานข้อเทจ็จริง	 หรือข้อมูลข่าวสารทีน่�ามาใช้ในการพิจารณา 

ไว้ด้วย
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	 (๘)		ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ข้อมูลข่าวสารทีจั่ดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง	 ถ้ามีส่วนทีต่้องห้ามมิให้เปิดเผย 

ตามมาตรา	 ๑๔	หรือมาตรา	 ๑๕	 อยู่ด้วย	 ให้ลบหรือตัดทอนหรือท�าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น

	 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม	ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู	 ขอส�าเนาหรือขอส�าเนา

ทีม่คี�ารบัรองถกูต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ได้	ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรฐัโดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการ	 จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้	 ในการนี้ให้ค�านึงถึงการช่วยเหลือ 

ผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย		ทั้งนี้	เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

	 คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๐  	 บทบัญญัติมาตรา	 ๗	 และมาตรา	 ๙	 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ที่มีกฎหมายเฉพาะก�าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย	ด้วยวิธีการอย่างอื่น

 มาตรา ๑๑ 		 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการทีล่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

หรอืท่ีจดัไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือท่ีมีการจดัให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา	๒๖	แล้ว	ถ้าบุคคลใด

ขอข้อมูลข่าวสารอืน่ใดของราชการและค�าขอของผูน้ั้นระบขุ้อมูลข่าวสารท่ีต้องการในลกัษณะท่ีอาจเข้าใจได้

ตามควร	 ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร	 เว้นแต่ 

ผู้นั้นขอจ�านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

	 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย	 หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา 

ในการจัดหาให้หรือจะจัดท�าส�าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสาร

นั้นก็ได้

	 ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร 

ทีม่ีอย ู่แล ้วในสภาพทีพ่ร ้อมจะให ้ได ้ 	 ม ิใช ่ เป ็นการต ้องไปจัดท �า	 วิ เคราะห ์	 จ�าแนก	 รวบรวม	 

หรอืจดัให้มีขึน้ใหม่	 เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมลูข่าวสารท่ีบันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพ

หรือเสียง	 ระบบคอมพิวเตอร์	 หรือระบบอืน่ใด	 ทั้งนี้	 ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด	 แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า	 และเป็นเรื่องที่จ�าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ

ส�าหรบัผู้นั้นหรอืเป็นเรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ	หน่วยงานของรฐัจะจดัหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้กไ็ด้

	 บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด 

ขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ�านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว

	 ให้น�าความในมาตรา	๙	วรรคสอง	วรรคสาม	และวรรคสี่	มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสาร

ให้ตามมาตรานี้	โดยอนุโลม

 มาตรา ๑๒ 		 ในกรณีทีม่ ีผ ู้ย ืน่ค�าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา	 ๑๑	 แม้ว ่า 

ข้อมูลข่าวสารทีข่อจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น	

หรือจะอยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืนกต็าม	ให้หน่วยงานของรฐัท่ีรบัค�าขอให้ค�าแนะน�า

เพื่อไปยื่นค�าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า
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	 ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค�าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารทีม่ีค�าขอเป็นข้อมูลข่าวสารทีจ่ัดท�าโดย 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น	และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก�าหนดตามมาตรา	๑๖	ให้ส่งค�าขอนั้น

ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท�าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค�าสั่งต่อไป

 มาตรา ๑๓ 		 ผ ู้ ใดเห็นว ่าหน ่วยงานของรัฐไม ่จัดพิมพ ์ข ้อมูลข ่าวสารตามมาตรา	 ๗ 

หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา	 ๙	 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตาม 

มาตรา	 ๑๑	 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือปฏิบัติหน้าทีล่่าช้า	 หรือเห็นว่าตนไม่ได้

รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ผู้นัน้มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ	 เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

การมีค�าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	๑๕	หรอืค�าสั่งไม่รบัฟังค�าคดัค้านตามมาตรา	๑๗	หรอืค�าสัง่ 

ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	๒๕

	 ในกรณีท่ีมีการร้องเรยีนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง	คณะกรรมการต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็

ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับค�าร้องเรียน	 ในกรณีทีม่ีเหตุจ�าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้	 แต่ต้องแสดง

เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน

หมวด ๒

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
  

 มาตรา ๑๔  	 ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	

จะเปิดเผยมิได้

 มาตรา ๑๕  		ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี	้หน่วยงานของรฐั

หรือเจ ้าหน้าที ่ของรัฐอาจมีค�าส ัง่ม ิให ้ เป ิดเผยก็ได ้	 โดยค�านึงถึงการปฏิบัติหน ้าท ีต่ามกฎหมาย 

ของหน่วยงานของรัฐ	ประโยชน์สาธารณะ	และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

	 (๑)	 การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ	 ความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศ	หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

	 (๒)	 การเปิดเผยจะท�าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื ่อมประสิทธิภาพ	 หรือไม่อาจส�าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ได้	 ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี	 การป้องกัน	การปราบปราม	การทดสอบ	การตรวจสอบ	

หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

	 (๓)		ความเห็นหรือค�าแนะน�าภายในหน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการเรื ่องหนึ ่งเรื ่องใด 

แต่ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ	รายงานข้อเท็จจริง	หรือข้อมูลข่าวสารที่น�ามาใช้ในการท�าความเห็น 

หรือค�าแนะน�าภายในดังกล่าว

	 (๔)		การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

	 (๕)		รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล� ้าสิทธ ิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

	 (๖)		ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย	 หรือข้อมูลข่าวสารทีม่ีผู้ให้มา

โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน�าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
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	 (๗)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

	 ค�าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้	 แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า 

ทีเ่ปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด	 และให้ถือว่าการมีค�าสั่งเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ	 โดยเฉพาะของเจ้าหน้าทีข่องรัฐตามล�าดับสายการบังคับบัญชา 

แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๖ 		 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผย 

ต่อบุคคลใดได้หรอืไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด	และสมควรมวีธิรีกัษามใิห้รั่วไหลให้หน่วยงานของรฐัก�าหนดวธิกีาร

คุม้ครองข้อมูลข่าวสารน้ัน		ทัง้นี	้ตามระเบียบท่ีคณะรฐัมนตรกี�าหนดว่าด้วยการรกัษาความลบัของทางราชการ

 มาตรา ๑๗  	 ในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐเห็นว่า	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด 

อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด	ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค�าคัดค้านภายในเวลาที่ก�าหนด	

แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค�าคัดค้านได้	ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

	 ผู้ท่ีได้รบัแจ้งตามวรรคหนึง่	หรอืผู้ท่ีทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ

ถึงประโยชน์ได้เสียของตน	 มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท�าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที ่

ของรัฐผู้รับผิดชอบ

	 ในกรณีทีม่ ีการคัดค้าน	 เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู ้รับผิดชอบต้องพิจารณาค�าคัดค้านและแจ้งผล 

การพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า	ในกรณีที่มีค�าสั่งไม่รับฟังค�าคัดค้าน	เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารน้ันมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก�าหนดเวลาอทุธรณ์ตามมาตรา	๑๘	หรอืจนกว่าคณะกรรมการวนิจิฉยั

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค�าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๘ 		 ในกรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐมีค�าสัง่มใิห้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา	 ๑๔	 

หรือมาตรา	 ๑๕	 หรือมีค�าสัง่ไม่รับฟังค�าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา	 ๑๗	 ผู้นั้นอาจอุทธรณ ์

ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งค�าสั่งนั้น 

โดยยื่นค�าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

 มาตรา ๑๙ 		 การพิจารณาเกี ่ยวกับข้อมูลข่าวสารทีม่ีค�าสั ่งมิให้เปิดเผยนั ้นไม่ว่าจะเป็น 

การพิจารณาของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม	 จะต้อง 

ด�าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอืน่ใดทีไ่ม่จ�าเป็นแก่การพิจารณา 

และในกรณีที่จ�าเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้

 มาตรา ๒๐  	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด 

ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท�าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	 ๑๕	 ถ้าเจ้าหน้าทีข่องรัฐได้ด�าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ 

ตามมาตรา	๑๖

	 (๒)		ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	 ๑๕	 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง 

มีค�าสัง่ให้เปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันส�าคัญยิง่กว่าทีเ่กี่ยวกับประโยชน์

สาธารณะ	หรือชีวิต	ร่างกาย	สุขภาพ	หรือประโยชน์อื่นของบุคคล	และค�าสั่งนั้นได้กระท�าโดยสมควรแก่เหตุ	

ในการนี้จะมีการก�าหนดข้อจ�ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้
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	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิด 

ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว

หมวด ๓

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
  

 มาตรา ๒๑ 		 เพือ่ประโยชน์แห่งหมวดนี ้	 “บุคคล”	 หมายความว่า	 บุคคลธรรมดาทีม่ี 

สัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 มาตรา ๒๒ 		 ส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ	 ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	 และหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งอืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขทีม่ิให้น�าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง	 (๓)	 ของมาตรา	 ๒๓	 มาใช้บังคับ 

กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้

	 หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะก�าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น	ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	๒๓	 วรรคหนึ่ง	 (๓)	 จะเป็นอุปสรรคร้ายแรง 

ต่อการด�าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว

 มาตรา ๒๓ 		 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าทีเ่กี ่ยวข้องและจ�าเป็นเพื ่อการ 

ด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น	 และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าว 

เมื่อหมดความจ�าเป็น

	 (๒)		พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณ ี

ที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น

	 (๓)		จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง 

ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้

	 	 (ข)		ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

	 	 (ค)		ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

	 	 (ง)		วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล

	 	 (จ)		วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล

	 	 (ฉ)		แหล่งที่มาของข้อมูล

	 (๔)		ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ

	 (๕)		จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม 

เพื่อป้องกันมิให้มีการน�าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
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	 ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล	หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล

ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ทีจ่ะน�าข้อมูลมาใช้	 ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกต	ิ

และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ

	 หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ไปยังทีใ่ดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทัว่ไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้	 เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูล 

ตามปกติ

 มาตรา ๒๔  	 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ยู่ในความควบคุมดูแล 

ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอืน่หรือผู้อืน่	 โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล 

ที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้	เว้นแต่เป็นการเปิดเผย	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ต่อเจ้าหน้าทีข่องรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน�าไปใช้ตามอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้น

	 (๒)		เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนบุคคลนั้น

	 (๓)		ต่อหน่วยงานของรัฐทีท่�างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส�ามะโนต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีหน้าที่

ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น

	 (๔)		เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวจิยัโดยไม่ระบุช่ือหรอืส่วนท่ีท�าให้รูว่้าเป็นข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

	 (๕)		ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 กรมศิลปากร	 หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐตามมาตรา	 ๒๖	 

วรรคหนึ่ง	เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา

	 (๖)		ต่อเจ้าหน้าทีข่องรัฐเพือ่การป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 การสืบสวน 

การสอบสวน	หรือการฟ้องคดี	ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม

	 (๗)		เป็นการให้ซึ่งจ�าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล

	 (๘)		ต่อศาล	 และเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีม่ีอ�านาจตามกฎหมาย 

ที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว

	 (๙)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง	 (๓)	 (๔)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	 (๘)	 และ	 (๙) 

ให้มีการจัดท�าบัญชีแสดงการเปิดเผยก�ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๕  	 ภายใต้บังคับมาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๕	บุคคลย่อมมีสทิธท่ีิจะได้รูถึ้งข้อมลูข่าวสาร

ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน	และเมื่อบุคคลนั้นมีค�าขอเป็นหนังสือ	หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร

นัน้จะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท�าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส�าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น	และให้น�ามาตรา	๙	วรรคสอง	และวรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 การเปิดเผยรายงานการแพทย์ทีเ่กี ่ยวกับบุคคลใด	 ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

จะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้
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	 ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่กี ่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามทีเ่ป็นจริง 

ให้มีสิทธิยืน่ค�าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรฐัท่ีควบคมุดแูลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบข้อมูล

ข่าวสารส่วนน้ันได้	ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะต้องพจิารณาค�าขอดงักล่าว	และแจ้งให้บคุคลนั้นทราบโดยไม่ชกัช้า

	 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรฐัไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงหรอืลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามท่ีมคี�าขอ		ให้ผูน้ั้น 

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง 

ค�าสัง่ไม่ยินยอมแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร	 โดยยืน่ค�าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ	 และไม่ว่า 

กรณีใด	ๆ	ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค�าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสาร

ส่วนที่เกี่ยวข้องได้

	 ให้บุคคลตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด�าเนินการตามมาตรา	๒๓	มาตรา	๒๔	และมาตรานี้

แทนผู้เยาว์	คนไร้ความสามารถ	คนเสมือนไร้ความสามารถ	หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้

หมวด ๔

เอกสารประวัติศาสตร์
  

 มาตรา ๒๖  	 ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือ 

มอีายคุรบก�าหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัทีเ่สรจ็สิน้การจดัให้มข้ีอมลูข่าวสารนัน้	ให้หน่วยงานของรฐัส่งมอบ

ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า

	 ก�าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท	ดังนี้

	 (๑)	 	ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา	๑๔	เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี

	 (๒)		ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา	๑๕	เมื่อครบยี่สิบปี

	 ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง	อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		หน่วยงานของรัฐยังจ�าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน ์

ในการใช้สอย	โดยต้องจดัเกบ็และจดัให้ประชาชนได้ศกึษาค้นคว้าตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตแุห่งชาต	ิ

กรมศิลปากร

	 (๒)		หน่วยงานของรัฐเห็นว่า	 ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น	 ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีค�าสั่ง 

ขยายเวลาก�ากับไว้เป็นการเฉพาะราย	 ค�าสัง่การขยายเวลานั้นให้ก�าหนดระยะเวลาไว้ด้วย	 แต่จะก�าหนด 

เกินคราวละห้าปีไม่ได้

	 การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ�าเป็นให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 บทบัญญัติตามมาตรานีมิ้ให้ใช้บังคับกบัข้อมูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรฐัมนตรอีอกระเบียบ

ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องท�าลายหรืออาจท�าลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา
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หมวด ๕

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  

 มาตรา ๒๗  	 ให ้ม ีคณะกรรมการข ้อมูลข ่าวสารของราชการ	 ประกอบด้วยรัฐมนตร ี

ซึ ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป ็นประธาน	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 	 ปลัดกระทรวงกลาโหม	 

ปล ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 	 ปล ัดกระทรวงการคลัง 	 ปลัดกระทรวงการต ่างประเทศ	 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เลขาธิการคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือน	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ผู้อ�านวยการ 

ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 และผู้ทรงคุณวุฒิอืน่จากภาครัฐและภาคเอกชน 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ

	 ให้ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง 

เป็นเลขานุการ	และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๒๘  	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		สอดส่องดแูลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนนิงานของเจ้าหน้าท่ีของรฐัและหน่วยงานของรฐั 

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)		ให้ค�าปรึกษาแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช 

บัญญัตินี้	ตามที่ได้รับค�าขอ

	 (๓)		เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ 

ของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา	๑๓

	 (๕)		จัดท�ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว 

ตามความเหมาะสม	แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 (๖)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

	 (๗)		ด�าเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 มาตรา ๒๙  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา	 ๒๗	 มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 

คราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ผู้ที่พ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

 มาตรา ๓๐ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

ตามมาตรา	๒๗	พ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมคีวามประพฤติเสือ่มเสีย	 บกพร่อง	 หรือไม่สุจริตต่อหน้าที ่

หรือหย่อนความสามารถ

	 (๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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	 (๖)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 มาตรา ๓๑ 		 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๓๒ 		 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งวัตถุ	 เอกสาร	

หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้

 มาตรา ๓๓  	 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามทีม่ีค�าขอไม่ว่า 

จะเป็นกรณีตามมาตรา	๑๑	หรอืมาตรา	๒๕	ถ้าผู้มีค�าขอไม่เช่ือว่าเป็นความจรงิและร้องเรยีนต่อคณะกรรมการ 

ตามมาตรา	๑๓	ให้คณะกรรมการมีอ�านาจเข้าด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้

และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

	 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ ่งคณะกรรมการ 

มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทีอ่ยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร 

ที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม

 มาตรา ๓๔  	 คณะกรรมการจะแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาหรือปฏิบัติงาน 

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้	และให้น�าความในมาตรา	๓๑	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  

 มาตรา ๓๕			ให้มคีณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารสาขาต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสม

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ	 มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งมิให้ 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	 ๑๔	 หรือมาตรา	 ๑๕	 หรือค�าสั่งไม่รับฟังค�าคัดค้านตามมาตรา	 ๑๗ 

และค�าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา	๒๕

	 การแต่งตั ้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง	 ให้แต่งตั้งตาม 

สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ	เช่น	ความมั่นคงของประเทศ	เศรษฐกิจและ

การคลังของประเทศ	หรือการบังคับใช้กฎหมาย

 มาตรา ๓๖			 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง	 ๆ	 ประกอบด้วย

บุคคลตามความจ�าเป็น	 แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน	 และให้ข้าราชการทีค่ณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที ่

เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
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	 ในกรณีพจิารณาเกี่ยวกบัข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรฐัแห่งใด	กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้

	 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้

 มาตรา ๓๗			 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค�าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร	 โดยค�านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

แต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับค�าอุทธรณ์

	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นท่ีสดุ	และในการมีค�าวนิจิฉยั

จะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามทีเ่ห็น

สมควรก็ได้

	 ให้น�าความในมาตรา	๑๓	วรรคสอง	มาใช้บงัคบัแก่การพจิารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวนิจิฉยั

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๘  	 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา 

วิธีพิจารณาและวินิจฉัย	 และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๙ 		 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๒๙	 มาตรา	 ๓๐	 มาตรา	 ๓๒	 และบทก�าหนดโทษ 

ที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

หมวด ๗

บทก�าหนดโทษ
  

 มาตรา ๔๐ 		 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสัง่ของคณะกรรมการทีส่ั่งตามมาตรา	 ๓๒	 ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๔๑			 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ�ากัดหรือเงื ่อนไขทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐก�าหนด 

ตามมาตรา	๒๐	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๔๒			 บทบัญญัติมาตรา	 ๗	 มาตรา	 ๘	 และมาตรา	 ๙	 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ให้หน่วยงานของรฐัจดัพมิพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่	หรอืจดัให้มีข้อมลูข่าวสารตามวรรคหนึง่

ไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	แล้วแต่กรณี		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก�าหนด

 มาตรา ๔๓  	 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 ในส่วน 

ทีเ่กี ่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที ่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี ้

เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดตามมาตรา	๑๖	จะได้ก�าหนดเป็นอย่างอื่น

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

								พลเอก	ชวลิต		ยงใจยุทธ

													นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	ในระบอบประชาธิปไตย	การให้ประชาชน 

มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ของรัฐเป็นสิ ่งจ�าเป็น 

เพื่อทีป่ระชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง 

อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ขึ้น	 สมควรก�าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ 

ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยทีแ่จ้งชัดและจ�ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร 

ทีห่ากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทีส่�าคัญของเอกชน	 	 ทั้งนี้	 เพื่อ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มัน่คงและจะยงัผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที ่

เพื่อทีจ่ะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย	 ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๕๑
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

	 พระราชบัญญัตินีม้ ีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๔๓	 และมาตรา	 ๖๔	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า	 “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ.	๒๕๕๑”

 มาตรา ๒ 
๑
  	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ให้ยกเลิก

	 (๑)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 (๒)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๗

	 (๓)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๓๘

	 (๔)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๔

	 มิให้น�าค�าสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ที่	๓๘/๒๕๑๙	ลงวันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๑๙	

มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน

 มาตรา ๔  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “ข้าราชการพลเรือน”	 หมายความว่า	 บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี ้

ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง	กรมฝ่ายพลเรือน

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนที่	๒๒	ก/หน้า	๑/๒๕	มกราคม	๒๕๕๑
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	 “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน”	หมายความว่า	 ข้าราชการพลเรือน	 และข้าราชการอื่นในกระทรวง 

กรมฝ่ายพลเรือน	ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น

	 “กระทรวง”	หมายความรวมถึงส�านักนายกรัฐมนตรีและทบวง

	 “รัฐมนตรีเจ้าสังกัด”	 หมายความว่า	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 รัฐมนตรีว่าการทบวง	 และ

หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู ้บังคับบัญชาส�านักนายกรัฐมนตรี	 และนายกรัฐมนตร ี

หรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง

	 “ปลัดกระทรวง”	หมายความรวมถึงปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง

	 “กรม”	หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม

	 “อธิบดี”	หมายความว่า	หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม

	 “ส่วนราชการ”	 หมายความว่า	 ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	ทบวง 

กรม	และส่วนราชการท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและมีฐานะไม่ต�่ากว่ากรม

 มาตรา ๕  	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ลักษณะ ๑

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  

 มาตรา ๖ 		 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ ่ง	 เรียกโดยย่อว่า	 “ก.พ.”	 

ประกอบด ้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท ีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 เป ็นประธาน 

ปลัดกระทรวงการคลัง	 ผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณ	 และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ	 เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	 และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ด้านการบริหารและการจัดการ	และด้านกฎหมายซึ่งมีผลงาน 

เป็นทีป่ระจักษ์ในความสามารถมาแล้ว	 และเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 

ที่ก�าหนดในกฎ	 ก.พ.	 จ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน	 แต่ไม่เกินเจ็ดคน	 และให้เลขาธิการ	 ก.พ.	 เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ

	 กรรมการซึ ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั ้งต้องไม่เป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

กรรมการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 

และมิได้เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งอยู่แล้ว

 มาตรา ๗  	 กรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้อยู่ในต�าแหน่งได้คราวละสามปี	

ถ้าต�าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก�าหนดและยังมีกรรมการดงักล่าวเหลอือยู่อีกไม่น้อยกว่าสามคนให้กรรมการ

ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

	 เมื่อต�าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก�าหนดให้ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในก�าหนด 

สามสิบวนั	เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถงึหน่ึงร้อยแปดสบิวนัจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนกไ็ด้	ผูซ้ึ่งได้รบั

แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
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	 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้
	 ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง
กรรมการใหม่ให้กรรมการน้ันปฏบิติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งกรรมการใหม่
 มาตรา ๘  	 ก.พ.	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 (๑)		เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน	 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมตลอดทั้งการวางแผนก�าลังคนและด้านอื่น	ๆ	เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการ
	 (๒)		รายงานคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน	 เงินประจ�าต�าแหน่ง	 เงินเพิ ่ม 
ค่าครองชีพ	สวัสดิการ	หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นส�าหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม
	 (๓)		ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราชการพลเรือน	เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการ
	 (๔)		ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก�าลังของส่วนราชการ
	 (๕)		ออกกฎ	 ก.พ.	 และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื ่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี	้ รวมตลอดทัง้การให้ค�าแนะน�าหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎ	ก.พ.	เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้
	 (๖)		ตีความและวินิจฉัยปัญหาทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี ้	 รวมตลอด 
ทั้งก�าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีทีเ่ป็นปัญหา	 มติของ	 ก.พ.	 ตามข้อนี้	 เมื ่อได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรีแล้ว	ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
	 (๗)		ก�ากับ	 ดูแล	 ติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในกระทรวงและกรม	 เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทัง้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี	้ ในการนี้	 ให้มีอ�านาจเรียกเอกสารและ 
หลักฐานจากส่วนราชการ	หรอืให้ผู้แทนส่วนราชการ	ข้าราชการหรอืบคุคลใด	ๆ 	มาชี้แจงข้อเท็จจรงิ	และให้มี
อ�านาจออกระเบียบให้กระทรวง	และกรมรายงานเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลของข้าราชการพลเรอืน 
ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ไปยัง	ก.พ.
	 (๘)		ก�าหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกบัทุนเล่าเรยีนหลวงและทุนของรฐับาลให้สอดคล้อง
กบันโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรอืน	ตลอดจนจดัสรรผูร้บัทุนท่ีส�าเรจ็การศกึษา
แล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
	 (๙)	 ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี ่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให ้
ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ	 นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง	 นักเรียนทุนของรัฐบาล	 และนักเรียนทุนส่วนตัว 
ที่อยู่ในความดูแลของ	ก.พ.	ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา		ทั้งนี้	ให้ถือว่า
เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอ�านวยบริการ 
อันเป็นสาธารณประโยชน์	ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
	 (๑๐)	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเพือ่รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา	 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืน่	 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน	 และการก�าหนด 

อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน	รวมทั้งระดับต�าแหน่งและประเภทต�าแหน่งส�าหรับคุณวุฒิดังกล่าว
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	 (๑๑)	 ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี ่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๑๒)	 พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน	 เดือน	 ปีเกิด 
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน
	 (๑๓)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
	 การออกกฎ	ก.พ.	ตาม	(๕)	ในกรณีที่เห็นสมควร	ให้ส�านักงาน	ก.พ.	หารือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของ	ก.พ.	ด้วย
 มาตรา ๙ ในกรณีท่ี	ก.พ.	มีมติว่ากระทรวง	กรม	หรอืผูม้หีน้าท่ีปฏบัิตติามพระราชบัญญตันิี้ 
ไม่ปฏบัิตติามพระราชบญัญตันิี้	 หรอืปฏบัิตกิารโดยขดัหรอืแย้งกบัแนวทางตามท่ีก�าหนดในพระราชบญัญตันิี้ 
ให้	ก.พ.	แจ้งให้กระทรวง	กรม	หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวด�าเนินการแก้ไข	ยกเลิก	หรือยุติการด�าเนินการ
ดังกล่าวภายในเวลาทีก่�าหนดในกรณีทีก่ระทรวง	 กรม	 หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ด�าเนินการตามมติ	
ก.พ.	ภายในเวลาท่ีก�าหนดโดยไม่มีเหตอุนัสมควร	ให้ถอืว่าปลดักระทรวง	อธบิด	ีหรอืผูม้หีน้าท่ีปฏบิตัดิงักล่าว 
แล้วแต่กรณี	กระท�าผิดวินัย
	 การด�าเนินการทางวินยัตามวรรคหนึง่และการสัง่ลงโทษให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง	 ก.พ. 
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.
	 ในกรณีทีผู่้ไม่ปฏิบัติการตามมติ	 ก.พ.	 ตามวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด	 ให้	 ก.พ.	 รายงาน 
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
 มาตรา ๑๐  	 ในกรณีที	่ ก.พ.	 เห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื ่องใดทีข่ ้าราชการ 
ฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรอืบางประเภทควรมีมาตรฐานหรอืหลกัเกณฑ์เดยีวกนั	ให้	ก.พ.	จดัให้มกีารประชมุ
เพื่อหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน	ก.พ.	ผู้แทน	ก.พ.ร.	และผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวข้อง	 เพื่อก�าหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องนัน้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 และเมือ่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับมาตรฐาน 
หรือหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น	ๆ	แล้วแต่กรณี	
	 ความในวรรคหนึง่ให้ใช้บังคับกับกรณีทีม่ปีัญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
 มาตรา ๑๑ 		 ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจด�าเนนิการพจิารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม	 ก.พ.	 โดยอนุโลม	 เว้นแต่กรณี
ตามมาตรา	๓๖	วรรคสอง
 มาตรา ๑๒ 		 ก.พ.	มอี�านาจแต่งตั้งคณะอนกุรรมการวสิามญั	เรยีกโดยย่อว่า	“อ.ก.พ.	วสิามัญ”	
เพื่อท�าการใด	ๆ	แทนได้
	 จ�านวน	 คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง	 อ.ก.พ.	 วิสามัญ	 รวมตลอดทัง้วิธีการได้มา 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง	และการพ้นจากต�าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.
 มาตรา ๑๓ 		 ให้มีส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	เรยีกโดยย่อว่า	“ส�านกังาน	ก.พ.”
โดยมีเลขาธิการ	 ก.พ.	 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของส�านักงาน	 ก.พ.	 ขึ้นตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรี



703พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ส�านักงาน	ก.พ.	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานในหน้าที่ของ	ก.พ.	และ	ก.พ.ค.	และด�าเนินการตามที่	

ก.พ.	หรือ	ก.พ.ค.	มอบหมาย

	 (๒)		เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่กระทรวง	 กรม	 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และแนวทาง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

	 (๓)		พัฒนา	 ส่งเสริม	 วิเคราะห์	 วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 ระบบ	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ 

และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

	 (๔)		ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

	 (๕)		ด�าเนินการเกี่ยวกับแผนก�าลังคนของข้าราชการพลเรือน

	 (๖)		เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

	 (๗)		จัดท�ายุทธศาสตร์	ประสานและด�าเนนิการเกี่ยวกบัการพฒันาทรพัยากรบุคคลของข้าราชการ

ฝ่ายพลเรือน

	 (๘)		ส่งเสรมิ	ประสานงาน	เผยแพร่	ให้ค�าปรกึษาแนะน�า	และด�าเนนิการเกี่ยวกบัการจดัสวสัดกิาร

และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส�าหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

	 (๙)		ด�าเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ	ก.พ.	

ตามมาตรา	๘	(๘)

	 (๑๐)		ด�าเนินการเกี่ยวกบัการดแูลบุคลากรภาครฐัและนกัเรยีนทุนตามข้อบงัคบัหรอืระเบยีบของ	

ก.พ.	ตามมาตรา	๘	(๙)

	 (๑๑)	 	 ด�าเนินการเกี ่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หรอืคณุวฒิุอย่างอ่ืน	เพื่อประโยชน์ในการบรรจแุละแต่งตัง้เป็นข้าราชการพลเรอืน	และการก�าหนดอตัราเงินเดอืน 

หรือค่าตอบแทน	รวมทั้งระดับต�าแหน่งและประเภทต�าแหน่งส�าหรับคุณวุฒิดังกล่าว

	 (๑๒)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ

พลเรือน

	 (๑๓)		จัดท�ารายงานประจ�าปีเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลในราชการพลเรอืนเสนอต่อ	ก.พ.	

และคณะรัฐมนตรี

	 (๑๔)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	กฎหมายอื่น	หรือตามที่คณะรัฐมนตรี	

นายกรัฐมนตรี	หรือ	ก.พ.	มอบหมาย

 มาตรา ๑๔ 		 ให้มคีณะอนกุรรมการสามัญ	 เรียกโดยย่อว่า	 “อ.ก.พ.	 สามญั”	 เพือ่เป็นองค์กร

บริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 (๑)		คณะอนุกรรมการสามัญประจ�ากระทรวง	เรียกโดยย่อว่า	“อ.ก.พ.	กระทรวง”	โดยออกนาม

กระทรวง

	 (๒)		คณะอนุกรรมการสามัญประจ�ากรม	เรียกโดยย่อว่า	“อ.ก.พ.	กรม”	โดยออกนามกรม

	 (๓)		คณะอนุกรรมการสามัญประจ�าจังหวดั	เรยีกโดยย่อว่า	“อ.ก.พ.	จงัหวดั”	โดยออกนามจงัหวดั

	 (๔)		คณะอนุกรรมการสามัญประจ�าส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนราชการตาม	(๑)	(๒)	และ	(๓)
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	 การเรียกชื่อ	 องค์ประกอบ	 และอ�านาจหน้าทีข่อง	 อ.ก.พ.	 ตาม	 (๔)	 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด 

ในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๑๕  	 อ.ก.พ.	กระทรวง	ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด	 เป็นประธาน	ปลัดกระทรวง	

เป็นรองประธาน	และผู้แทน	ก.พ.	ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในส�านักงาน	ก.พ.	หนึ่งคน	เป็นอนุกรรมการ

โดยต�าแหน่ง	และอนุกรรมการซึ่งประธาน	อ.ก.พ.	แต่งตั้งจาก

	 (๑)		ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ด้านการบริหารและการจัดการ	 และ 

ด้านกฎหมาย	 ซึ่งมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ในความสามารถมาแล้ว	 และมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้น	

จ�านวนไม่เกินสามคน

	 (๒)		ข้าราชการพลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น	 ซึ่งได้รับเลือก

จากข้าราชการพลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	จ�านวนไม่เกินห้าคน

	 ให้	อ.ก.พ.	นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

 มาตรา ๑๖  	 อ.ก.พ.	กระทรวง	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		พิจารณาก�าหนดนโยบาย	 ระบบ	 และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์	วิธีการ	และมาตรฐานที่	ก.พ.	ก�าหนดตามมาตรา	๘	(๓)

	 (๒)		พิจารณาการเกลี่ยอัตราก�าลังระหว่างส่วนราชการต่าง	ๆ	ภายในกระทรวง

	 (๓)		พิจารณาเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามทีบ่ัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		ปฏบัิติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีและช่วย	ก.พ.	ปฏบิตักิารให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้

ตามที่	ก.พ.	มอบหมาย

 มาตรา ๑๗  	 อ.ก.พ.	 กรม	 ประกอบด้วยอธิบดี	 เป็นประธาน	 รองอธิบดีทีอ่ธิบดีมอบหมาย 

หนึ่งคน	เป็นรองประธาน	และอนุกรรมการซึ่งประธาน	อ.ก.พ.	แต่งตั้งจาก

	 (๑)		ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ด้านการบริหารและการจัดการและ 

ด้านกฎหมาย	 ซึ่งมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ในความสามารถมาแล้ว	 และมิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้นจ�านวน

ไม่เกินสามคน

	 (๒)		ข้าราชการพลเรือนซึ่งด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ�านวยการในกรมนั้น 

ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	จ�านวนไม่เกินหกคน

	 ให้	อ.ก.พ.	นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

 มาตรา ๑๘  	 อ.ก.พ.	กรม	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		พิจารณาก�าหนดนโยบาย	 ระบบ	 และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และมาตรฐานที	่ ก.พ.	 ก�าหนดตามมาตรา	 ๘	 (๓)	 และนโยบาย 

และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่	อ.ก.พ.	กระทรวงก�าหนดตามมาตรา	๑๖	(๑)

	 (๒)		พิจารณาการเกลี่ยอัตราก�าลังระหว่างส่วนราชการต่าง	ๆ	ภายในกรม

	 (๓)	 พิจารณาเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามทีบ่ัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้
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	 (๔)		ปฏบิติัการอ่ืนตามพระราชบญัญัตินีแ้ละช่วย	ก.พ.	ปฏบิตักิารให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้

ตามที่	ก.พ.	มอบหมาย

 มาตรา ๑๙  	อ.ก.พ.	จังหวดั	ประกอบด้วยผูว่้าราชการจงัหวดั	เป็นประธาน	รองผูว่้าราชการจงัหวดั

ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน	เป็นรองประธาน	และอนุกรรมการ	ซึ่งประธาน	อ.ก.พ.	แต่งตั้งจาก

	 (๑)		ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ด้านการบริหารและการจัดการ	 และ 

ด้านกฎหมาย	 ซึ ่งมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ในความสามารถมาแล้ว	 และมิได้เป็นข้าราชการพลเรือน 

ในจังหวัดนั้น	จ�านวนไม่เกินสามคน

	 (๒)		ข้าราชการพลเรือนซึง่ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ�านวยการ	 ซึง่กระทรวง

หรือกรมแต่งตั ้งไปประจ�าจังหวัดนัน้	 และได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว 

จ�านวนไม่เกินหกคน	ซึ่งแต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน

	 ให้	อ.ก.พ.	นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

 มาตรา ๒๐ 		 อ.ก.พ.	จังหวัด	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		พจิารณาก�าหนดแนวทางและวธิกีารบรหิารทรพัยากรบคุคล	ซึ่งต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์	

วิธีการ	และมาตรฐานที่	ก.พ.	ก�าหนดตามมาตรา	๘	(๓)

	 (๒)		พิจารณาเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามทีบ่ัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		ปฏิบัติตามที่	อ.ก.พ.	กระทรวง	หรือ	อ.ก.พ.	กรม	มอบหมาย

	 (๔)		ปฏบิติัการอ่ืนตามพระราชบญัญัตินีแ้ละช่วย	ก.พ.	ปฏบิตักิารให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้

ตามที่	ก.พ.	มอบหมาย

 มาตรา ๒๑  	 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ

ตามมาตรา	๑๕	(๑)	และ	(๒)	มาตรา	๑๗	(๑)	และ	(๒)	และมาตรา	๑๙	(๑)	และ	(๒)	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	

และจ�านวนขั้นต�่าของอนุกรรมการดังกล่าว	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๒๒  	 ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ	ก.พ.	จะอนุมัติให้มีแต่	อ.ก.พ.	กระทรวงเพื่อท�า

หน้าที่	อ.ก.พ.	กรม	ก็ได้

	 ในกรณีส่วนราชการทีม่ ีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง	 แต่อยู ่ในบังคับบัญชาของ 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี	 หรือส่วนราชการทีม่ีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ 

ในการปฏบัิตริาชการขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร	ีให้บรรดาอ�านาจหน้าท่ีของ	อ.ก.พ.	กระทรวง

เป็นอ�านาจหน้าที่ของ	อ.ก.พ.	กรมด้วย	แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ให้มีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน	

และอธิบดีเป็นรองประธาน	 และผู้แทน	 ก.พ.	 ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในส�านักงาน	 ก.พ.หนึ่งคน 

เป็นอนุกรรมการโดยต�าแหน่ง

	 ในกรณีส�านักงานรัฐมนตรี	 ให้	 อ.ก.พ.	 กรมของส�านักงานปลัดกระทรวงท�าหน้าที	่ อ.ก.พ. 

กรมของส�านักงานรัฐมนตรี

 มาตรา ๒๓ 		 ให้น�ามาตรา	 ๑๑	 มาใช้บังคับแก่การประชุมของ	 อ.ก.พ.	 วิสามัญ	 และ	 อ.ก.พ.	

สามัญโดยอนุโลม
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ลักษณะ ๒

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  

 มาตรา ๒๔  	 ให้มคีณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึง่	 เรียกโดยย่อว่า	 “ก.พ.ค.”	

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งตามมาตรา	๒๖

	 กรรมการ	ก.พ.ค.	ต้องท�างานเต็มเวลา

	 ให้เลขาธิการ	ก.พ.	เป็นเลขานุการของ	ก.พ.ค.

 มาตรา ๒๕			 ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ก.พ.ค.	ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)	 มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปี

	 (๓)	 มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		เป ็นหรือเคยเป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

คณะกรรมการข้าราชการครู	 คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั	คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา	หรอืคณะกรรมการ

ข้าราชการต�ารวจ

	 	 (ข)	 เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา

	 	 (ค)		รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ์หรอืเทียบเท่า	

หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

	 	 (ง)		รับราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอัยการพิเศษประจ�าเขตหรือ 

เทียบเท่า

	 	 (จ)	 รับราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า 

ตามที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 	 (ฉ)	เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวชิาในสาขานติศิาสตร์	รฐัศาสตร์	รฐัประศาสนศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	

สังคมศาสตร์	 หรือวิชาทีเ่กี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา	 และด�ารงต�าแหน่งหรือ 

เคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่ารองศาสตราจารย์	แต่ในกรณท่ีีด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องด�ารงต�าแหน่ง

หรือเคยด�ารงต�าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

 มาตรา ๒๖  	 ให้มีคณะกรรมการคดัเลอืกกรรมการ	ก.พ.ค.	ประกอบด้วยประธานศาลปกครอง

สูงสุด	 เป็นประธาน	 รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน	 กรรมการ	 ก.พ.	

ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย	ก.พ.	และให้เลขาธิการ	ก.พ.	เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา	๒๕	จ�านวนเจ็ดคน

	 ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	ก.พ.ค.	

แล้วให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ	ก.พ.ค.	ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก�าหนด
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 มาตรา ๒๗  	 กรรมการ	ก.พ.ค.	ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เป็นข้าราชการ

	 (๒)		เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด

	 (๓)		เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 กรรมการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทีร่ับผิดชอบในการบริหาร

พรรคการเมือง	สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

	 (๔)		เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

	 (๕)	 	เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ

	 (๖)		ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอืน่หรือด�ารงต�าแหน่งหรือประกอบการใด	 ๆ	 หรือเป็น 

กรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน	อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

 มาตรา ๒๘  	 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ	 ก.พ.ค.	 ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	 ๒๗ 

ผู้นัน้ต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นทีเ่ชื่อได้ว่าตนได้เลิก 

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขานุการ	 ก.พ.ค.	

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก

	 ในกรณีทีผู่ ้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ	 ก.พ.ค.	 มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่ก�าหนดตามวรรคหนึง่	 ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือก 

เป็นกรรมการ	ก.พ.ค.	และให้ด�าเนินการคัดเลือกกรรมการ	ก.พ.ค.	ข้ึนใหม่

 มาตรา ๒๙  	 กรรมการ	 ก.พ.ค.	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งหกปีนับแต่วันทีท่รงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว

	 ให้กรรมการ	 ก.พ.ค.	 ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 อยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งกรรมการ	ก.พ.ค.	ใหม่

 มาตรา ๓๐ 		 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการ	ก.พ.ค.	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๒๕	หรือมาตรา	๒๗

	 (๕)		ต้องค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 แม้จะมีการรอการลงโทษ	 เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ 

ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท	ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

	 (๖)		ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม�่าเสมอตามระเบียบของ	ก.พ.ค.

	 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง	ให้กรรมการ	ก.พ.ค.	 เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	และให้ถือว่า	

ก.พ.ค.	ประกอบด้วยกรรมการ	ก.พ.ค.	เท่าที่เหลืออยู่	เว้นแต่มีกรรมการ	ก.พ.ค.	เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน

	 เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรอืกรณีท่ีกรรมการ	ก.พ.ค.	พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ให้คณะกรรมการ

คัดเลือกด�าเนินการคัดเลือกกรรมการ	ก.พ.ค.	แทนกรรมการ	ก.พ.ค.	ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งโดยเร็ว
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 มาตรา ๓๑ 		 ก.พ.ค.	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เสนอแนะต่อ	 ก.พ.	 หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอืน่	 เพื่อให้	 ก.พ.	 หรือองค์กรกลาง

บริหารงานบคุคลอืน่	 ด�าเนนิการจัดให้มหีรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกีย่วกับ

การพิทักษ์ระบบคุณธรรม

	 (๒)		พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา	๑๑๔

	 (๓)		พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา	๑๒๓

	 (๔)		พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา	๑๒๖

	 (๕)		ออกกฎ	 ก.พ.ค.	 ระเบียบ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี	้ 

กฎ	ก.พ.ค.เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

	 (๖)	แต่งต้ังบคุคลซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ี	ก.พ.ค.	ก�าหนด	เพื่อเป็นกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

 มาตรา ๓๒			 ให้กรรมการ	 ก.พ.ค.	 กรรมการวินิจฉัยอทุธรณ์	 และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 

ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	 และให้มีสิทธิ

ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	

 มาตรา ๓๓  	 การประชุมของคณะกรรมการ	ก.พ.ค.	กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์	และกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์	ให้เป็นไปตามระเบียบที่	ก.พ.ค.	ก�าหนด

ลักษณะ ๓

บททั่วไป
  

 มาตรา ๓๔			 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ความมีประสิทธภิาพ	และความคุ้มค่า	โดยให้ข้าราชการปฏบัิตริาชการอย่างมคีณุภาพ	คณุธรรม	และมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดี

 มาตรา ๓๕  	 ข้าราชการพลเรือนมี	๒	ประเภท	คือ

	 (๑)		ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 ได้แก่	 ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้ง 

ตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ	๔	ข้าราชการพลเรือนสามัญ

	 (๒)		ข้าราชการพลเรือนในพระองค์	 ได้แก่	 ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุ 

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

 มาตรา ๓๖			 ผู้ท่ีจะเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนต้องมคีณุสมบตัท่ัิวไป	และไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้

	 ก.		 คุณสมบัติทั่วไป

	 	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปี
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	 	 (๓)		เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

	 ข.		 ลักษณะต้องห้าม

	 	 (๑)		เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

	 	 (๒)		เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	 คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ	หรือเป็นโรคตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

	 	 (๓)		เป็นผู้อยู ่ในระหว่างถูกสัง่พักราชการหรือถูกสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

	 	 (๔)		เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

	 	 (๕)		เป็นกรรมการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทีร่ับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง	 หรือ 

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

	 	 (๖)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 (๗)	 เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุกเพราะกระท�าความผิด 

ทางอาญา	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 	 (๘)		เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก	 ปลดออก	 หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานอืน่ 

ของรัฐ

	 	 (๙)	 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก	 หรือปลดออก	 เพราะกระท�าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น

	 	 (๑๐)	 เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก	 เพราะกระท�าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้	 หรือ 

ตามกฎหมายอื่น

	 	 (๑๑)	เป็นผู้เคยกระท�าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ	หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ

	 ผู้ทีจ่ะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม	ข.	 (๔)	 (๖)	 (๗)	 (๘)	 (๙)	

(๑๐)	 หรือ	 (๑๑)	 ก.พ.	 อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้	 แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม	 (๘)	

หรือ	 (๙)	 ผู้นัน้ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว	 และในกรณีมลีักษณะต้องห้าม 

ตาม	 (๑๐)	 ผู้นัน้ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว	 และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจาก

งานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที	่ มติของ	 ก.พ.	 ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ�านวนกรรมการที่มาประชุม	การลงมติให้กระท�าโดยลับ

	 การขอยกเว้นตามวรรคสอง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 ในกรณีตามวรรคสอง	 ก.พ.	 จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย	 หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็น 

การทั่วไปก็ได้

 มาตรา ๓๗  	 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งให้ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตาม 

ระเบียบที่	ก.พ.	ก�าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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 มาตรา ๓๘  	 ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่ประจ�าอยู่ในต่างประเทศ	

ต�าแหน่งในบางท้องที	่ ต�าแหน่งในบางสายงาน	 หรือต�าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษตามระเบียบที	่ ก.พ.	 ก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

	 ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด�าเนินการตามวรรคสอง	 ให้	 ก.พ.	 เสนอแนะส�าหรับ

ข้าราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันด้วย

 มาตรา ๓๙ 		 วันเวลาท�างาน	 วันหยุดราชการตามประเพณ	ี วันหยุดราชการประจ�าปี	 และ 

การลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน	ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๔๐ 		 เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไป 

ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

 มาตรา ๔๑ 		 บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ลักษณะ ๔

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

  

หมวด ๑

การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
  

 มาตรา ๔๒  	 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี ้	 ให้ค�านึงถึง 

ระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้

	 (๑)		การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต้องค�านึงถึงความรู้ 

ความสามารถของบุคคล	ความเสมอภาค	ความเป็นธรรม	และประโยชน์ของทางราชการ

	 (๒)		การบริหารทรพัยากรบคุคล	ต้องค�านงึถงึผลสมัฤทธิ์และประสทิธภิาพขององค์กรและลกัษณะ

ของงาน	โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

	 (๓)		การพิจารณาความดีความชอบ	 การเลื่อนต�าแหน่ง	 และการให้ประโยชน์อืน่แก่ข้าราชการ 

ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน	 ศักยภาพ	 และความประพฤติ	 และจะน�าความคิดเห็น

ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้

	 (๔)		การด�าเนินการทางวินัย	ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

	 (๕)		การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง

 มาตรา ๔๓  	 ข้าราชการพลเรอืนสามญัมีเสรภีาพในการรวมกลุม่ตามท่ีบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู	

แต่ทัง้นีต้้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท�าบริการ

สาธารณะ	และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
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	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขในการรวมกลุ ่มตามวรรคหนึ ่ง	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา

หมวด ๒
การก�าหนดต�าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง

  

 มาตรา ๔๔ 		 นอกจากต�าแหน่งท ีก่�าหนดในกฎหมายว่าด ้วยระเบียบบริหารราชการ 

แผ่นดินแล้ว	 อ.ก.พ.	 กระทรวงอาจก�าหนดต�าแหน่งทีม่ชีื ่ออย่างอื ่นเพือ่ประโยชน์ในการบริหารงาน	 

และแจ้งให้	ก.พ.	ทราบด้วย

 มาตรา ๔๕ 		 ต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี	๔	ประเภท	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ต�าแหน่งประเภทบริหาร	 ได้แก่	 ต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกระทรวง	กรม	และต�าแหน่งอื่นที่	ก.พ.	ก�าหนดเป็นต�าแหน่งประเภทบริหาร

	 (๒)		ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	 ได้แก่	 ต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีต่�า่กว่าระดับกรม	 และ

ต�าแหน่งอื่นที่	ก.พ.	ก�าหนดเป็นต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ

	 (๓)		ต�าแหน่งประเภทวิชาการ	 ได้แก่	 ต�าแหน่งทีจ่�าเป็นต้องใช้ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ตามที่	ก.พ.	ก�าหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของต�าแหน่งนั้น

	 (๔)		ต�าแหน่งประเภททัว่ไป	 ได้แก่	 ต�าแหน่งที่ไม่ใช่ต�าแหน่งประเภทบริหาร	 ต�าแหน่งประเภท

อ�านวยการ	และต�าแหน่งประเภทวิชาการ		ทั้งนี้	ตามที่	ก.พ.	ก�าหนด

 มาตรา ๔๖  	 ระดับต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ	มีดังต่อไปนี้

	 (๑)		ต�าแหน่งประเภทบริหาร	มีระดับดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		ระดับต้น

	 	 (ข)		ระดับสูง

	 (๒)		ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	มีระดับดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		ระดับต้น

	 	 (ข)		ระดับสูง

	 (๓)		ต�าแหน่งประเภทวิชาการ	มีระดับดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		ระดับปฏิบัติการ

	 	 (ข)		ระดับช�านาญการ

	 	 (ค)		ระดับช�านาญการพิเศษ

	 	 (ง)		ระดับเชี่ยวชาญ

	 	 (จ)		ระดับทรงคุณวุฒิ
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	 (๔)	ต�าแหน่งประเภททั่วไป	มีระดับดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		ระดับปฏิบัติงาน

	 	 (ข)		ระดับช�านาญงาน

	 	 (ค)		ระดับอาวุโส

	 	 (ง)		ระดับทักษะพิเศษ

	 การจัดประเภทต�าแหน่งและระดับต�าแหน่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๔๗ 		 ต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด	 จ�านวนเท่าใด 

และเป็นต�าแหน่งประเภทใด	 สายงานใด	 ระดับใด	 ให้เป็นไปตามที	่ อ.ก.พ.	 กระทรวงก�าหนด	 โดยต้อง 

ค�านงึถึงประสทิธิภาพ	 ประสทิธิผล	 ความไม่ซ�้าซ้อนและประหยดัเป็นหลัก	 	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขที่	ก.พ.	ก�าหนด	และต้องเป็นไปตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งตามมาตรา	๔๘

 มาตรา ๔๘ 		 ให้	ก.พ.	จัดท�ามาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง	โดยจ�าแนกต�าแหน่งเป็นประเภทและ 

สายงานตามลักษณะงาน	 และจัดต�าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันทีคุ่ณภาพของงาน 

เท่ากนัโดยประมาณเป็นระดับเดียวกนั		ทัง้นี	้โดยค�านงึถงึลกัษณะหน้าท่ีความรบัผดิชอบและคณุภาพของงาน

ในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งให้ระบุชื่อต�าแหน่งในสายงาน	 หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติ 

เฉพาะส�าหรับต�าแหน่งไว้ด้วย

 มาตรา ๔๙  	 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต�าแหน่งใด 

บงัคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด	 ในฐานะใดให้เป็นไปตามทีผู่้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ก�าหนด	โดยท�าเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่	ก.พ.	ก�าหนด

 มาตรา ๕๐			 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามต�าแหน่งในแต่ละประเภท 

ตามที่ก�าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้

	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด	 สายงานใด	 ระดับใด	 จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือน 

ขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

	 ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่ง 

ของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด	 สายงานใด	 ระดับใด	 จะได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งตามบัญชีอัตรา 

เงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด	 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด

ในกฎ	ก.พ.

	 เงินประจ�าต�าแหน่งตามมาตราน้ี	ไม่ถอืเป็นเงนิเดอืนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการค�านวณบ�าเหนจ็บ�านาญ

ตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
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	 ๒
	มาตรา	๕๐/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘

 มาตรา ๕๐/๑
๒
 ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจ�าเป็น	 เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือน

สามัญได้รบัเงนิเดอืนหรอืเงินประจ�าต�าแหน่งท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	ก.พ.	อาจก�าหนดให้ข้าราชการพลเรอืน

สามัญได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งตามทีเ่ห็นสมควรเป็นกรณี	 ๆ	 ไปก็ได้	

ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๕๑ 		 คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงหรือเงินประจ�าต�าแหน่ง 

ของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิง่ขึ ้นตามความจ�าเป็นก็ได้	 โดยหากเป็นการปรับเงินเดือน 

ขัน้ต�า่ขั้นสูง	หรือเงนิประจ�าต�าแหน่งเพิ่มไม่เกนิร้อยละสบิของเงนิเดอืน	หรอืเงนิประจ�าต�าแหน่งท่ีใช้บงัคบัอยู่

ให้กระท�าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	 และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต�า่ขั้นสูง	 และเงินประจ�าต�าแหน่งท้าย 

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	เป็นเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูง	และเงินประจ�าต�าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้

	 เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง	 การปรับเงินเดือนหรือเงินประจ�า

ต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญทีไ่ด้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีทีไ่ด้รับการปรับใหม่	 ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๓

การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
  

 มาตรา ๕๒ 		 การสรรหาเพือ่ให้ได้บคุคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค�านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ดังกล่าว	ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ		ทั้งนี้	ตามที่ก�าหนดในหมวดนี้

 มาตรา ๕๓  	 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งใด	ให้บรรจแุละแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขนัได้ในต�าแหน่งนั้น	โดยบรรจแุละแต่งตั้งตามล�าดบัที่ในบญัชี

ผู้สอบแข่งขันได้

	 การสอบแข่งขัน	 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	 และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 ความในวรรคหนึง่ไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา	 ๕๕	 มาตรา	 ๕๖	 

มาตรา	๖๓	มาตรา	๖๔	และมาตรา	๖๕

 มาตรา ๕๔ 		 ผู้สมัครสอบแข่งขนัในต�าแหน่งใด	ต้องมคีณุสมบตัท่ัิวไปและไม่มีลกัษณะต้องห้าม	

หรอืได้รบัการยกเว้นในกรณทีีม่ลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๖	และต้องมคีณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่ง

หรือได้รับอนุมัติจาก	ก.พ.	ตามมาตรา	๖๒	ด้วย

	 ส�าหรบัผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๖	ข.	(๑)	ให้มสีทิธสิมัครสอบแข่งขนัได้แต่จะมสีทิธไิด้รบั

บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองแล้ว
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 มาตรา ๕๕  	 ในกรณีทีม่ ีเหตุพิเศษ	 ผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั ่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗ 

อาจคัดเลอืกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งโดยไม่ต้องด�าเนินการสอบแข่งขัน 

ตามมาตรา	๕๓	ก็ได้		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	ก.พ.	ก�าหนด

 มาตรา ๕๖ 		 กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจ�าเป็นอย่างยิง่	 จะบรรจุบุคคลทีม่ ี

ความรู ้ความสามารถ	 และความช�านาญงานสูง	 เข้ารับราชการและแต่งตั ้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภท

วิชาการ	ระดับช�านาญการ	ช�านาญการพิเศษ	เชี่ยวชาญ	หรือทรงคุณวุฒิ	หรือต�าแหน่งประเภททั่วไประดับ 

ทักษะพิเศษก็ได้		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	ก.พ.	ก�าหนด

 มาตรา ๕๗ 		 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 และการแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา	๕๓	มาตรา	๕๕	มาตรา	๕๖	มาตรา	๖๓	มาตรา	๖๔	มาตรา	๖๕	และมาตรา	๖๖	

ให้ผู้มีอ�านาจดังต่อไปนี้	เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

	 (๑)	 การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกระทรวง	หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง

ต่อนายกรัฐมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร	ีแล้วแต่กรณี	ให้รฐัมนตรเีจ้าสงักดัน�าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนมัุต	ิ

เมือ่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ	 และให้นายกรัฐมนตรีน�าความ 

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 (๒)		การบรรจุและแต่งตั ้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต�าแหน่งรองหัวหน้า 

ส่วนราชการระดบักระทรวง	หวัหน้าส่วนราชการระดบักรม	รองหวัหน้าส่วนราชการระดบักรมท่ีอยู่ในบังคบับัญชา 

หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี	 แล้วแต่กรณี	 หรือต�าแหน่งอืน่

ที่	 ก.พ.	 ก�าหนดเป็นต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	 ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา	 หรือหัวหน้าส่วน

ราชการระดับกรมทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ 

ต่อรัฐมนตรี	แล้วแต่กรณี	เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ	เมื่อได้รับอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรีแล้ว	 ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา	 หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็น 

ผู้สั่งบรรจุ	และให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 (๓)	 การบรรจุและแต่งตั ้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	 ให้ปลัดกระทรวง 

ผู้บังคับบัญชา	 หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

	 (๔)		การบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	ประเภทวชิาการ	ระดบัปฏบิตักิาร	

ช�านาญการ	ช�านาญการพิเศษ	และเชี่ยวชาญ	และประเภททั่วไปในส�านักงานรัฐมนตรี	ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

	 (๕)		การบรรจแุละแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดบัสงู	ให้ปลดักระทรวงผูบ้งัคบั

บัญชา	 หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง 

ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
	 (๖)		การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับต้น	 ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง	 ส่วนการบรรจุและแต่งตั้ง 
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ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับต้นในส่วนราชการระดับกรมทีห่ัวหน้าส่วนราชการอยู่ใน 
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	 หรือต่อรัฐมนตรี	 แล้วแต่กรณี 
ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา	เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
	 (๗)		การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	 ให้รัฐมนตรีเจ้า
สังกัดน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
เป็นผู้สั่งบรรจุ	และให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง
	 (๘)		การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ	 ให้ปลัดกระทรวง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ ้นตรงต่อ 
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
	 (๙)	การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับช�านาญการพิเศษ	และต�าแหน่ง
ประเภททัว่ไประดับทักษะพิเศษ	 ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา	 เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง	 เมือ่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง	 ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับช�านาญ
การพิเศษ	 และต�าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการ 
อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี	 แล้วแต่กรณ	ี
ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา	เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
	 (๑๐)	 การบรรจุและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ	 ระดับปฏิบัติการ	 ช�านาญการ 
ต�าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน	 ช�านาญงาน	 และอาวุโส	 ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา	 หรือผู้ซึ่งได้รับ 
มอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชา	เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
	 (๑๑)	การบรรจแุละแต่งตั้งตามมาตรา	๕๓	และการย้ายตามมาตรา	๖๓	ให้ด�ารงต�าแหน่งตาม	(๙)
ซึ่งไม่ใช่ต�าแหน่งประเภททัว่ไประดับทักษะพิเศษ	 และต�าแหน่งตาม	 (๑๐)	 ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา	เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
	 ในการเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ให้รายงานความสมควร 
พร้อมทั้งเหตุผล	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนดไปด้วย
 มาตรา ๕๘  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารผู้ใดปฏิบัติหน้าทีเ่ดียว 
ติดต่อกันเป็นเวลาครบสีป่ี	 ให้ผู้บงัคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ด�าเนินการให้มีการ 
สับเปลีย่นหน้าที	่ ย้าย	 หรือโอนไปปฏิบัติหน้าทีอ่ื ่น	 เว้นแต่มีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าทีเ่ดิมต่อไปเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนด
	 ความในวรรคหนึง่ไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งที	่ ก.พ.	 ก�าหนดว่าเป็นต�าแหน่งทีม่ีลักษณะ 
งานเฉพาะอย่าง
 มาตรา ๕๙ 		 ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา	๕๓	วรรคหนึ่ง	หรือมาตรา	๕๕	 ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการ 
ที่ดีตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.
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	 ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

ตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.	ไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนด	ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	

สัง่ให้ผู้นัน้รับราชการต่อไป	 ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการต�า่กว่ามาตรฐานทีก่�าหนด	

ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบก�าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม

	 ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง	 ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือน

สามัญ	 	 แต่ทัง้นี	้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าทีร่าชการ	 หรือการรับเงินเดือนหรือ 

ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รบัหรอืมีสทิธจิะได้รบัจากทางราชการในระหว่างผูน้ั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าท่ี

ราชการ

	 ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัย 

ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด	๗	การด�าเนินการทางวินัย	และถ้าผู้นั้นมีกรณี 

ที่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง	ก็ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการตามวรรคสองไปก่อน

	 ความในวรรคหนึ่ง	 วรรคสอง	 และวรรคสามให้ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งโอนมาตามมาตรา	๖๔	ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๖๐  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการผู้ใด 

ถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามมาตรา	 ๑๑๑	 และต่อมาปรากฏว่าผู้นั ้นมีกรณีทีจ่ะต้องถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการตามมาตรา	 ๕๙	 หรือตามมาตราอืน่	 ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 หรือ 

ผู้มีอ�านาจตามมาตราอื่นน้ัน	แล้วแต่กรณี	มอี�านาจเปลี่ยนแปลงค�าสัง่	เป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา	๕๙	 

หรือตามมาตราอื่นนั้นได้

 มาตรา ๖๑  	 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด�ารงต�าแหน่งในสายงานทีไ่ม่มีก�าหนด 

ไว้ในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง	จะกระท�ามิได้

 มาตรา ๖๒  	 ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญต�าแหน่งใดต้องมี

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนั้นตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง

	 ในกรณทีีม่เีหตุผลและความจ�าเป็น	 ก.พ.	 อาจอนุมตัิให้แต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั 

ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งก็ได้

	 ในกรณีที	่ ก.พ.	 ก�าหนดให้ปริญญา	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส�าหรับต�าแหน่ง	ให้หมายถึงปริญญา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่	ก.พ.	รับรอง

 มาตรา ๖๓  	 การย้าย	 การโอน	 หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม	 แล้วแต่กรณี	 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด 

ในกฎ	ก.พ.

	 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรอืกรมหนึ่ง	ไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ

พลเรือนสามัญในต่างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง	 เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาทีก่�าหนด 

ให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนด
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	 การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในระดับที่ต�่ากว่าเดิม 

จะกระท�ามิได้	เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น

	 การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ

เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร	 หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไป

ปฏิบตัิงานใด	 ๆ	 ซึง่ให้นบัเวลาระหว่างนัน้ส�าหรับการค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญเหมอืนเต็มเวลาราชการหรือ

ออกจากราชการไปท่ีมิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าท่ีราชการกลบัเข้ารบัราชการ

ในกระทรวงหรือกรม	ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด	สายงานใด	ระดับใด	และ

ให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด	ให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ

บ�านาญข้าราชการ	 ข้าราชการพลเรือนสามัญทีไ่ด้ออกจากราชการไป	 เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร	 หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไป

ปฏบัิตงิานใด	ๆ 	ซึง่ให้นับเวลาระหว่างน้ันส�าหรบัการค�านวณบ�าเหนจ็บ�านาญเหมือนเตม็เวลาราชการ	เมื่อได้รบั

บรรจกุลับเข้ารบัราชการให้มีสิทธนัิบวนัรบัราชการก่อนถกูสั่งให้ออกจากราชการรวมกบัวนัรบัราชการทหาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร	 หรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใด	 ๆ	 ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	

แล้วแต่กรณี	 และวันรับราชการเมือ่ได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้น

มิได้เคยถูกสัง่ให้ออกจากราชการ	 ส�าหรับผู้ซึ่งออกจากราชการไปทีม่ิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการซึ่งได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคสี่	 ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อน 

ออกจากราชการเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๖๔  	 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น	 การโอนข้าราชการทีไ่ม่ใช่ข้าราชการพลเรือน

สามัญตามพระราชบัญญัตินีแ้ละไม่ใช่ข้าราชการการเมือง	 และการโอนเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานอืน่ของรัฐ 

ที่	 ก.พ.	 ก�าหนด	 มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 ตลอดจนจะแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด 

สายงานใด	ระดับใด	และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด	ให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ	ให้ถือเวลาราชการหรอืเวลาท�างานของผูท่ี้โอนมารบัราชการ

ตามวรรคหนึ่ง	เป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 มาตรา ๖๕ 		 พนักงานส่วนท้องถิ ่นซึ ่งไม่ใช ่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน 

หรอืข้าราชการท่ีไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบญัญตันิี้	และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง	ข้าราชการ

วิสามัญ	 หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ	 ผู้ใดออกจากงาน 

หรือออกจากราชการไปแล้ว	 ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและทางราชการต้องการ

จะรับผู้น้ันเข้ารับราชการให้ผูบั้งคบับัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจตุามมาตรา	๕๗	พจิารณาโดยค�านงึถึงประโยชน์

ทีท่างราชการจะได้รับ	 	 ทั้งนี้	 จะบรรจุและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด	 สายงานใด	 ระดับใด	 และ 

ให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ	 ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�างานของผู้เข้ารับราชการ 

ตามวรรคหน่ึงในขณะท่ีเป็นข้าราชการ	หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรอืน

สามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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 มาตรา ๖๖ 		 ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดได้รับแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา	 ๖๒ 

แล้ว	หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งนั้น	ให้ผูบ้งัคบับญัชา

ซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด�ารงต�าแหน่งตามเดิมหรือต�าแหน่งอื่นในประเภท

เดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน	 	 แต่ทัง้นี	้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดทีผู่้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจ 

และหน้าที่	และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อนได้รับค�าสั่งให้กลับ

ไปด�ารงต�าแหน่งตามเดิมหรือต�าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน

	 การรับเงินเดือน	 สิทธิและประโยชน์ของผู ้ทีไ่ด้รับแต่งตั ้งให้กลับไปด�ารงต�าแหน่งตามเดิม 

หรือต�าแหน่งอืน่ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปด�ารงต�าแหน่งตามเดิมหรือต�าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้	ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้	ก.พ.	พิจารณาเป็นการเฉพาะราย

 มาตรา ๖๗  	 ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งใดตามมาตรา	๕๓	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	๕๕	มาตรา	๕๖	มาตรา	๖๓	มาตรา	๖๔	และมาตรา	๖๕ 

หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทัว่ไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา	 ๓๖	

หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนัน้โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก	 ก.พ.	 ตามมาตรา	 ๖๒	 อยู่ก่อนก็ดี 

มีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี	 ให้ผู ้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยพลัน	 	 แต่ทั้งนี	้ ไม่กระทบกระเทือน 

ถึงการใดทีผู่้นัน้ได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจและหน้าที่	 และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ด้รับ 

หรือมีสทิธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมคี�าสัง่ให้ออกนัน้และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้

ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

 มาตรา ๖๘  	 ในกรณีท่ีต�าแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามัญว่างลง	หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าทีร่าชการได้	 และเป็นกรณทีีม่ไิด้บญัญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 มีอ�านาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนทีเ่ห็นสมควรรักษา

การในต�าแหน่งนั้นได้

	 ผู้รักษาการในต�าแหน่งตามวรรคหนึง่	 ให้มีอ�านาจหน้าทีต่ามต�าแหน่งทีร่ักษาการนั้น	 ในกรณ ี

ทีม่ีกฎหมายอืน่	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 มติของคณะรัฐมนตรี	 มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือค�าสั่ง 

ผู้บังคับบัญชา	แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้น	ๆ	เป็นกรรมการ	หรือให้มีอ�านาจหน้าที่อย่างใด	ก็ให้ผู้รักษาการ

ในต�าแหน่งท�าหน้าที่กรรมการ	หรือมีอ�านาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในต�าแหน่ง	แล้วแต่กรณี	

 มาตรา ๖๙ 	 	ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ�าเป็น	ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสั่งบรรจตุามมาตรา	๕๗	

มอี�านาจส่ังข้าราชการพลเรอืนสามัญให้ประจ�าส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ีเดมิ

ได้ตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

	 การให้ได้รับเงินเดือน	การแต่งตั้ง	การเลื่อนเงินเดือน	การด�าเนินการทางวินัย	และการออกจาก

ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.
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 มาตรา ๗๐			 ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ�าเป็น	ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจตุามมาตรา	๕๗	

มีอ�านาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากต�าแหน่งหน้าทีแ่ละขาดจากอัตราเงินเดือนในต�าแหน่งเดิม 

โดยให้รับเงินเดือนในอัตราก�าลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที	่ ก.พ.	 ก�าหนดได้	 	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

	 การให้พ้นจากต�าแหน่ง	 การให้ได้รับเงินเดือน	 การแต่งตั้ง	 การเลื่อนเงินเดือน	 การด�าเนินการ 

ทางวินัย	 และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด 

ในกฎ	ก.พ.

	 ในกรณีทีห่มดความจ�าเป็นหรือครบก�าหนดระยะเวลาการให้รับเงินเดือนในอัตราก�าลังทดแทน	

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั ้นพ้นจากการ 

รับเงินเดือนในอัตราก�าลังทดแทนและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งตามเดิมหรือต�าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกัน

 มาตรา ๗๑ 		 ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค�าพพิากษาถึงท่ีสดุสั่งให้เพกิถอนค�าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ

พลเรือนสามัญ	 ให้เป็นหน้าทีข่อง	 ก.พ.	 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการตามสมควร 

เพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือด�าเนินการตามที่เห็นสมควรได้

หมวด ๔

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
  

 มาตรา ๗๒ 		 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด�าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง

แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ	 คุณธรรม	 จริยธรรม 

คณุภาพชวิีต	มีขวญัและก�าลังใจในการปฏบัิติราชการให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรฐั		ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 ในกรณีที่เห็นสมควร	และเพื่อการประหยัด	ส�านักงาน	ก.พ.	จะจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

และเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได้

 มาตรา ๗๓  	 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏบัิตตินต่อผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชาอย่างมีคณุธรรมและเท่ียงธรรม

และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด�ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี

 มาตรา ๗๔  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ดประพฤตตินอยู่ในจรรยาและระเบียบวนิยัและปฏบัิติ

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ให้ตามควรแก่กรณีตามทีก่�าหนดในกฎ	 ก.พ.	 และจะให้บ�าเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นค�าชมเชย 

เครื่องเชิดชูเกียรติ	หรือรางวัลด้วยก็ได้

 มาตรา ๗๕  	 การให้ข้าราชการพลเรอืนสามัญไปศกึษาเพิ่มเตมิ	ฝึกอบรม	ดงูาน	หรอืปฏบัิตกิาร

วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	ก.พ.	ก�าหนด
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 มาตรา ๗๖  	 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าทีป่ระเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง	และเลื่อนเงินเดือน		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการด้วย

 มาตรา ๗๗  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	

ให้ผู้บังคบับัญชาพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนให้ผูน้ั้นเป็นกรณีพเิศษเพื่อประโยชน์ในการค�านวณบ�าเหนจ็บ�านาญ

หรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๕

การรักษาจรรยาข้าราชการ
  

 มาตรา ๗๘  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามทีส่่วนราชการก�าหนด

ไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการท่ีด	ีมีเกยีรตแิละศกัดิ์ศรคีวามเป็นข้าราชการ	โดยเฉพาะในเรื่องดงัต่อไปนี้

	 (๑)		การยึดมั่นและยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง

	 (๒)		ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

	 (๓)		การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

	 (๔)		การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

	 (๕)		การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

	 ให้ส่วนราชการก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน 

ในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ

	 ในการก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง	 ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย

 มาตรา ๗๙  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็น 

ความผิดวนัิย	ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน	น�าไปประกอบการพจิารณาแต่งตั้งเลื่อนเงนิเดอืน	หรอืสั่งให้ข้าราชการ

ผู้นั้นได้รับการพัฒนา

หมวด ๖

วินัยและการรักษาวินัย
  

 มาตรา ๘๐ 		 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท�าการหรือไม่กระท�าการ 

ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามทีบั่ญญัติไว้

ในหมวดนี้แล้ว	ต้องรักษาวินัยโดยกระท�าการหรือไม่กระท�าการตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.	ด้วย
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 มาตรา ๘๑ 		 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 มาตรา ๘๒  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท�าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)		ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และเที่ยงธรรม

	 (๒)		ต้องปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบของทางราชการ	 มติของ 

คณะรัฐมนตรี	นโยบายของรัฐบาล	และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

	 (๓)		ต้องปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ	

เอาใจใส่	และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

	 (๔)		ต้องปฏิบัติตามค�าสัง่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าทีร่าชการ	 โดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ	 โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง	 แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค�าสั่งนั้นจะท�าให้เสียหาย

แก่ราชการ	หรอืจะเป็นการไม่รกัษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเหน็เป็นหนงัสอืทนัทเีพือ่ให้

ผู้บังคบับัญชาทบทวนค�าสัง่นัน้	และเม่ือได้เสนอความเหน็แล้ว	ถ้าผูบั้งคบับัญชายืนยันให้ปฏบัิตติามค�าสั่งเดมิ	

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

	 (๕)		ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ	จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

	 (๖)		ต้องรักษาความลับของทางราชการ

	 (๗)		ต้องสุภาพเรียบร้อย	รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง

ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

	 (๘)		ต้องต้อนรับ	 ให้ความสะดวก	 ให้ความเป็นธรรม	 และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 

ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

	 (๙)		ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการและในการปฏิบัติการอื่น

ทีเ่กี ่ยวข้องกับประชาชน	 กับจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง 

ของข้าราชการด้วย

	 (๑๐)	 ต้องรักษาชื่อเสียงของตน	 และรักษาเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าทีร่าชการของตนมิให ้

เสื่อมเสีย

	 (๑๑)		กระท�าการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๘๓ 		 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท�าการใดอันเป็นข้อห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผู้บงัคับบัญชา	 การรายงานโดยปกปิดข้อความซึง่ควรต้องแจ้ง 

ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย

	 (๒)		ต้องไม่ปฏบัิติราชการอนัเป็นการกระท�าการข้ามผูบั้งคบับัญชาเหนอืตน	เว้นแต่ผูบั้งคบับัญชา

เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท�าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว

	 (๓)		ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อืน่อาศัยต�าแหน่งหน้าทีร่าชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่น

	 (๔)		ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
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	 (๕)		ต้องไม่กระท�าการหรือยอมให้ผู ้อื ่นกระท�าการหาผลประโยชน์อันอาจท�าให้เสียความ 

เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตน

	 (๖)		ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ	 หรือผู ้จัดการ	 หรือด�ารงต�าแหน่งอืน่ใดทีม่ีลักษณะงาน 

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

	 (๗)		ต้องไม่กระท�าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง	กดขี่	หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ

	 (๘)		ต้องไม่กระท�าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

	 (๙)		ต้องไม่ดูหมิ่น	เหยียดหยาม	กดขี่	หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ

	 (๑๐)	ไม่กระท�าการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๘๔  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา	 ๘๑	 และ 

มาตรา	๘๒	หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา	๘๓	ผู้นั้นเป็นผู้กระท�าผิดวินัย

 มาตรา ๘๕  	 การกระท�าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้	เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

	 (๑)		ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

	 (๒)		ละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 

อย่างร้ายแรง

	 (๓)		ละทิง้หน้าทีร่าชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มเีหตุอันสมควร 

หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

	 (๔)		กระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

	 (๕)		ดูหมิ่น	เหยียดหยาม	กดขี่	ข่มเหง	หรือท�าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง

	 (๖)		กระท�าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกหรือโทษทีห่นักกว่าโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จ�าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

	 (๗)		ละเว้นการกระท�าหรือกระท�าการใด	 ๆ	 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๘๒	 หรือฝ่าฝืน 

ข้อห้ามตามมาตรา	๘๓	อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

	 (๘)		ละเว้นการกระท�าหรือกระท�าการใด	 ๆ	 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๘๐	 วรรคสอง 

และมาตรา	 ๘๒	 (๑๑)	 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา	 ๘๓	 (๑๐)	 ที่มีกฎ	 ก.พ.	 ก�าหนดให้เป็นความผิดวินัย 

อย่างร้ายแรง

 มาตรา ๘๖ 		 กฎ	 ก.พ.	 ตามมาตรา	 ๘๐	 วรรคสอง	 มาตรา	 ๘๒	 (๑๑)	 มาตรา	 ๘๓	 (๘)	 

และ	(๑๐)	และมาตรา	๘๕	(๘)	ให้ใช้ส�าหรับการกระท�าที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ	ก.พ.	ดังกล่าวใช้บังคับ

 มาตรา ๘๗  	 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าทีเ่สริมสร้างและพัฒนาให้ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 

และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัย		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนด

 มาตรา ๘๘ 		 ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระท�าผิดวินัย	 จะต้องได้รับโทษทางวินัย	 เว้นแต่ 

มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด	๗	การด�าเนินการทางวินัย	
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	 โทษทางวินัยมี	๕	สถาน	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	ภาคทัณฑ์

	 (๒)	ตัดเงินเดือน

	 (๓)	ลดเงินเดือน

	 (๔)	ปลดออก

	 (๕)	ไล่ออก

 มาตรา ๘๙  	 การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ท�าเป็นค�าสั่ง	 ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษ 

ให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ	 โดยในค�าสั่งลงโทษ 

ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท�าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด

หมวด ๗

การด�าเนินการทางวินัย
  

 มาตรา ๙๐  	 เมือ่มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นทีส่งสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใด 

กระท�าผิดวินัย	 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	

ทราบโดยเร็ว	 และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

	 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่

ตามวรรคหนึ่ง	หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย

	 อ�านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ตามหมวดนี้	ผู้บังคับบัญชา

ซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต�่าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์

ที่	ก.พ.	ก�าหนดก็ได้

 มาตรา ๙๑ 		 เมือ่ได้รับรายงานตามมาตรา	 ๙๐	 หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 รีบด�าเนินการ 

หรอืส่ังให้ด�าเนินการสืบสวนหรอืพจิารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมมูีลท่ีควรกล่าวหาว่าผูน้ัน้กระท�าผดิวนิยัหรอืไม่	

ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้

	 ในกรณีทีเ่ห็นว่ามีมูลทีค่วรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัยโดยมีพยาน 

หลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว	ให้ด�าเนินการต่อไปตามมาตรา	๙๒	หรือมาตรา	๙๓	แล้วแต่กรณี	

 มาตรา ๙๒  	 ในกรณีทีผ่ลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา	 ๙๑	 ปรากฏว่ากรณีมีมูล 

ถ้าความผิดนัน้มิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	 พร้อมทัง้รับฟังค�าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจ ุ

ตามมาตรา	๕๗	เหน็ว่าผู้ถกูกล่าวหาได้กระท�าผิดตามข้อกล่าวหา	ให้ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี

โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
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	 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง	ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา 

ไม่ได้กระท�าผิดตามข้อกล่าวหา	ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง

 มาตรา ๙๓ 		 ในกรณีทีผ่ลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา	 ๙๑	 ปรากฏว่ากรณีมีมูล 

อันเป็นความผิดวนิยัอย่างร้ายแรง	ให้ผู้บงัคบับัญชาซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๕๗	แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน	 ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทัง้รับฟัง 

ค�าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา	 เมือ่คณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการเสร็จ	 ให้รายงานผลการสอบสวนและ 

ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗

	 ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 เห็นว่าผู ้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท�าผิด 

ตามข้อกล่าวหา	 ให้สัง่ยุติเรื่อง	 แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�าผิดตามข้อกล่าวหา	 ให้ด�าเนินการต่อไป 

ตามมาตรา	๙๖	หรือมาตรา	๙๗	แล้วแต่กรณี	

 มาตรา ๙๔ 		 การแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนส�าหรับกรณีทีข่้าราชการพลเรือนสามัญ

ต�าแหน่งต่างกัน	 หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยร่วมกันให้ด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ส�าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน	 ทีอ่ธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหา 

ว่ากระท�าผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา	 ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 แล้วแต่กรณี 

เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

	 (๒)		ส�าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิด

วินัยร่วมกัน	 ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 เว้นแต่เป็นกรณีทีป่ลัดกระทรวง 

ถูกกล่าวหาร่วมด้วย	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

	 (๓)		ส�าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยร่วมกัน 

ให้ผู้บงัคับบัญชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ร่วมกันแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน	 เว้นแต่ 

เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย	 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน

	 (๔)		ส�าหรับกรณีอื่น	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๙๕  	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และระยะเวลาเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยให้เป็นไปตาม

ที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

	 ในกรณีท่ีเป็นความผดิท่ีปรากฏชดัแจ้งตามท่ีก�าหนดในกฎ	ก.พ.	จะด�าเนนิการทางวนิยัโดยไม่ต้อง

สอบสวนก็ได้

 มาตรา ๙๖  	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ให้ผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 สัง่ลงโทษภาคทัณฑ์	 ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณ ี

ให้เหมาะสมกับความผิด

	 ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน	จะน�ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้	แต่ส�าหรับการลงโทษ

ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท�าผิดวินัยเล็กน้อย
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	 ในกรณีกระท�าผิดวนัิยเล็กน้อยและมีเหตอุนัควรงดโทษ	จะงดโทษให้โดยให้ท�าทัณฑ์บนเป็นหนงัสอื
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
	 การลงโทษตามมาตรานี้	ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	จะมีอ�านาจสั่งลงโทษ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.
 มาตรา ๙๗  	 ภายใต ้บ ังคับวรรคสอง	 ข ้าราชการพลเรือนสาม ัญผู ้ ใดกระท �าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง	 ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี	 ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน�า 
มาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้	แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต�่ากว่าปลดออก
	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรอืผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา	๙๓	วรรคหนึ่ง 
หรือผู้ม ีอ �านาจตามมาตรา	 ๙๔	 เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ผู้บังคบับัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจตุามมาตรา	๕๗	ส่งเรื่องให้	อ.ก.พ.	จงัหวดั	อ.ก.พ.	กรม	หรอื	อ.ก.พ.	กระทรวง 
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่	แล้วแต่กรณี	พิจารณา	เมื่อ	อ.ก.พ.	ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด	ให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 สัง่หรือปฏิบตัิให้เป็นไปตามนัน้	 	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.
	 ในกรณีท่ีผู้บังคบับัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจตุามมาตรา	๕๗	 ไม่ใช้อ�านาจตามมาตรา	๙๓	วรรคหนึ่ง	
มาตรา	 ๙๔	 หรือมาตรานี	้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา	 ๕๗	 ระดับเหนือขึ้นไปมีอ�านาจด�าเนินการตาม 
มาตรา	๙๓	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๙๔	หรือมาตรานี้ได้
	 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก	ให้มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
 มาตรา ๙๘ 		 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค�าในฐานะ
พยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ	 อันเป็น
ประโยชน์และเป็นผลดยิีง่ต่อทางราชการ	ผู้บังคบับญัชาอาจพจิารณาให้บ�าเหนจ็ความชอบเป็นกรณีพเิศษได้
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในฐานะท่ีอาจจะถกูกล่าวหาว่าร่วมกระท�าผดิวนิยักบัข้าราชการอื่น	ให้ข้อมลู
ต่อผู้บังคับบัญชา	หรือให้ถ้อยค�าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระท�าผิดวินัย 
ท่ีได้กระท�ามา	จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพจิารณาทางวนิยัแก่ผูเ้ป็นต้นเหตแุห่งการกระท�าผดิ	ผูบั้งคบับัญชา
อาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้
	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค�าในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
อันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย
	 หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ�าเหน็จความชอบ	 การกันเป็นพยาน	 การลดโทษ	 และการให้ 
ความคุ้มครองพยาน	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.
	 กฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่	จะก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงาน	ก.พ.	 
หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 จะด�าเนินการย้าย	 โอน	 หรือด�าเนินการอื่นใดโดย 
ไม่ต้องได้รบัความยินยอมหรอืเหน็ชอบจากผู้บังคบับญัชาของข้าราชการผูน้ั้น	และไม่ต้องปฏบิตัติามขั้นตอน
หรือกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
 มาตรา ๙๙  	 ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา	๙๓	วรรคหนึ่ง	 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและให้มีอ�านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอ�านาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ
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	 (๑)		เรียกให้กระทรวง	 กรม	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงานอืน่ของรัฐ	 หรือห้างหุ้นส่วน 

บริษัท	 ชี ้แจงข้อเท็จจริง	 ส่งเอกสารและหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง	 ส่งผู ้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี ้แจง 

หรือให้ถ้อยค�าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

	 (๒)		เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด	 ๆ	 มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�า	 หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน

เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

 มาตรา ๑๐๐ 		ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท�าหรือ 

ละเว้นกระท�าการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือ 

ต่อผู้มีหน้าทีส่ืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ	 หรือเป็นการ 

กล่าวหาโดยผู้บงัคับบญัชาของผูน้ั้น	หรือมกีรณีถกูฟ้องคดอีาญาหรอืต้องหาว่ากระท�าความผดิอาญาอนัมิใช่เป็น 

ความผิดทีไ่ด้กระท�าโดยประมาททีไ่ม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ	 แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจาก

ราชการไปแล้ว	โดยมิใช่เพราะเหตุตาย	ผู้มีอ�านาจด�าเนนิการทางวนิยัมีอ�านาจด�าเนนิการสบืสวนหรอืพจิารณา	

และด�าเนินการทางวินัยตามทีบ่ัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ	 	 แต่ทัง้นี ้

ผู้บังคับบญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ต้องด�าเนินการสอบสวนตามมาตรา	 ๙๓	 วรรคหนึง่	 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ

	 ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ก็ให้งดโทษ

 มาตรา ๑๐๑ 		ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่าง 

ร้ายแรงจนถูกตัง้กรรมการสอบสวน	 หรือถูกฟ้องคดีอาญา	 หรือต้องหาว่ากระท�าความผิดอาญา	 เว้นแต่ 

เป็นความผิดทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	 ผู ้บังคับบัญชาซึ ่งมีอ�านาจสั ่งบรรจุตาม 

มาตรา	๕๗		มอี�านาจส่ังพกัราชการหรอืส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรอืพจิารณา	

หรือผลแห่งคดีได้

	 ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท�าผิดหรือกระท�าผิดไม่ถึงกับ 

จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก	 และไม่มีกรณีทีจ่ะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น	 ก็ให้ผู ้มีอ�านาจ 

ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั ้นกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการในต�าแหน่งตามเดิมหรือต�าแหน่งอืน่ 

ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต�าแหน่งประเภทและระดับที่	ก.พ.	ก�าหนด		ทั้งนี้	ผู้นั้นต้องมี

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนั้น

	 เมือ่ได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว 

ภายหลังปรากฏว่าผู้นั ้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอืน่อีก	 ผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 มีอ�านาจด�าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา	 และแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา	๙๓	ตลอดจนด�าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้

	 ในกรณีทีส่ั ่งให้ผู ้ถูกสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ	 หรือสั ่งให้ผู ้ถูกสั ่งให ้

ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ก็ให้ผู้น้ันมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรอืนสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างทีถ่กูสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
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	 เงินเดือน	 เงินอืน่ทีจ่่ายเป็นรายเดือน	 และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น	 และการจ่ายเงินดังกล่าว 

ของผู้ถูกสั่งพักราชการ	 และผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย

การนั้น

	 การสัง่พักราชการให้สัง่พักตลอดเวลาทีส่อบสวนหรือพิจารณา	 เว้นแต่ผู ้ถูกสั ่งพักราชการ 

ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา	 ๑๒๒	 และผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า

ปฏิบัติหน้าทีร่าชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการ 

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา	 และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป	 หรือเนื่องจาก

การด�าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึง่ปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการ 

ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว	ให้ผู้มีอ�านาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน

หรือพิจารณาเสร็จสิ้น

	 ให้น�าความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย

	 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสัง่พักราชการ	 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 ระยะเวลา

ให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการและ 

การด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๑๐๒ 		การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการทีม่ีกฎหมายว่าด้วย 

วินัยข้าราชการโดยเฉพาะ	 ในกรณีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี ้จะลงโทษ 

ตามพระราชบัญญัตินีห้รือลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้	 แต่ถ้าเป็นกรณีกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่า 

จะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรอืไม่	ให้ผูบั้งคบับัญชาพจิารณาด�าเนนิการตามท่ีก�าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๐๓			 เมือ่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ	 หรือสัง่ยุติเรื ่อง	 หรืองดโทษแล้ว	 ให้รายงาน	 อ.ก.พ.	 กระทรวง 

ซึ่งผู้ถูกด�าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่เพื ่อพิจารณา	 เว้นแต่เป็นกรณีด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการ 

ต่างกระทรวงกัน	 หรือกรณีด�าเนินการทางวินัยตามมติ	 อ.ก.พ.	 กระทรวง	 ตามมาตรา	 ๙๗	 วรรคสอง 

ให้รายงาน	ก.พ.		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 ในกรณีที	่ อ.ก.พ.	 กระทรวงหรือ	 ก.พ.	 เห็นว่าการด�าเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่เหมาะสม	 หากมีมติเป็นประการใด	 ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที	่ อ.ก.พ.	 กระทรวง 

หรือ	ก.พ.	มีมติ

	 ในกรณีตามวรรคสองและในการด�าเนินการตามมาตรา	 ๑๐๔	 ให้	 ก.พ.	 มีอ�านาจสอบสวนใหม่ 

หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	ก�าหนดตามมาตรา	๙๕

 มาตรา ๑๐๔			ในการด�าเนนิการของ	 อ.ก.พ.	 กระทรวงตามมาตรา	 ๙๗	 วรรคสอง	 หรือ 

มาตรา	 ๑๐๓	 วรรคสอง	 หากผู้แทน	 ก.พ.	 ซึ่งเป็นกรรมการใน	 อ.ก.พ.	 กระทรวงดังกล่าวเห็นว่าการ 

ด�าเนินการของผู้บังคับบัญชาหรือมติ	 อ.ก.พ.	 กระทรวง	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัต ิ

ไม่เหมาะสม	 ให้รายงาน	 ก.พ.	 เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป	 และเมือ่	 ก.พ.	 มีมติเป็น 
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ประการใด	 ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที	่ ก.พ.	 มีมติ	 	 ทั้งนี้	 เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์ 

ค�าส่ังลงโทษของผูบ้งัคบับญัชาต่อ	ก.พ.ค.	ในกรณีเช่นนี้ให้	ก.พ.	แจ้งมตต่ิอ	ก.พ.ค.	เพื่อประกอบการพจิารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์

 มาตรา ๑๐๕ 		เมือ่มีกรณีเพิ ่มโทษ	 ลดโทษ	 งดโทษ	 หรือยกโทษ	 ให้ผู ้สั ่งมีค�าสั ่งใหม่	 และ 

ในค�าสัง่ดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค�าสัง่ลงโทษเดิม	 พร้อมทัง้ระบุวิธีการด�าเนินการเกี่ยวกับโทษทีไ่ด้รับไปแล้ว	 

ทั้งนี้	ตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๑๐๖ 		ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา	๖๔	 ผู้ใดมีกรณีกระท�าผิดวินัย 

อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ	 ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นด�าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้

โดยอนุโลม	แต่ถ้าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการสืบสวนหรอืพจิารณา	หรอืสอบสวนของผูบ้งัคบับญัชาเดมิก่อน

วันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณา	 หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ	 แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ

พลเรือนสามัญผู้นั้นพิจารณาด�าเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม	 	 แต่ทั้งนี้	 ในการสั่งลงโทษทางวินัย 

ให้พิจารณาตามความผดิและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิ่นหรอืกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมานั้น	แล้วแต่กรณี	

หมวด ๘

การออกจากราชการ

 มาตรา ๑๐๗ 		ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ

	 (๑)	 	ตาย

	 (๒)		พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 (๓)		ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา	๑๐๙

	 (๔)		ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา	๕๙	มาตรา	๖๗	มาตรา	๑๐๑	มาตรา	๑๑๐	หรือมาตรา	๑๑๑	หรือ

	 (๕)		ถูกสั่งลงโทษปลดออก	หรือไล่ออก

	 วันออกจากราชการตาม	(๔)	และ	(๕)	ให้เป็นไปตามระเบียบที่	ก.พ.	ก�าหนด

 มาตรา ๑๐๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมือ่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ

และทางราชการมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะให้รับราชการต่อไปเพือ่ปฏิบัติหน้าทีใ่นทางวิชาการหรือหน้าทีท่ีต่้องใช้

ความสามารถเฉพาะตัว	ในต�าแหน่งตามมาตรา	๔๖	(๓)	(ง)	หรือ	(จ)	หรือ	(๔)	(ค)	หรือ	(ง)	จะให้รับราชการ

ต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.

 มาตรา ๑๐๙ 		ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ 

ขอลาออกต่อผู้บังคบับัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหน่ึงโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวนัขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสบิวนัเพื่อให้

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก

	 ในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสบิวนั	และผูบ้งัคบับญัชา

ซึง่มอี�านาจส่ังบรรจตุามมาตรา	๕๗	เหน็ว่ามีเหตผุลและความจ�าเป็นจะอนญุาตให้ลาออกตามวนัท่ีขอลาออก

ก็ได้
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	 ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจตุามมาตรา	๕๗	เหน็ว่าจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ	

จะยับยัง้การลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้	 ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอลาออกมิได้

ถอนใบลาออกก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการยับยัง้ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบก�าหนดเวลาตาม 

ที่ได้ยับยั้งไว้

	 ในกรณีทีผู่้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 มิได้ยับยัง้ตามวรรคสามให้การ 

ลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก

	 ในกรณีทีข่้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อด�ารงต�าแหน่งใน 

องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ	ต�าแหน่งทางการเมือง	หรอืต�าแหน่งอื่นท่ี	ก.พ.	ก�าหนด	หรอืเพือ่สมคัรรบัเลอืกตั้ง 

เป็นสมาชิกรัฐสภา	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ให้ยืน่หนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามวรรคหนึ่ง	และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

	 หลกัเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกับการลาออก	 การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยบัยัง้ 

การลาออกจากราชการ	ให้เป็นไปตามระเบียบที่	ก.พ.	ก�าหนด

 มาตรา ๑๑๐ 		ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 มีอ�านาจสั่งให้ข้าราชการ

พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		เม่ือข้าราชการพลเรอืนสามัญผู้ใดเจบ็ป่วยไม่อาจปฏบัิตหิน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม�่าเสมอ

	 (๒)		เม่ือข้าราชการพลเรอืนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏบัิตงิานใด	ๆ 	ตามความประสงค์ของทางราชการ

	 (๓)		เมือ่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทัว่ไปตามมาตรา	 ๓๖	 ก.	 (๑)	 หรือ	 (๓)	 

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๖	ข.	(๑)	(๓)	(๖)	หรือ	(๗)

	 (๔)		เม่ือทางราชการเลิกหรอืยุบหน่วยงานหรอืต�าแหน่งท่ีข้าราชการพลเรอืนสามญัปฏบิตัหิน้าท่ี

หรือด�ารงอยู่	 ส�าหรับผู้ทีอ่อกจากราชการในกรณีนีใ้ห้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 

ที่กระทรวงการคลังก�าหนดด้วย

	 (๕)		เมือ่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ

	 (๖)		เมือ่ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดหย่อนความสามารถในอนัทีจ่ะปฏิบัติหน้าทีร่าชการ	

บกพร่องในหน้าที่ราชการ	 หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการ 

ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

	 (๗)	 เมือ่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม 

มาตรา	๙๓	และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา	๙๗	วรรคหนึ่ง	แต่มีมลทิน

หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

	 (๘)	 เมือ่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก 

ในความผิดทีไ่ด ้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าสั ่งของศาล 

ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
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	 การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎ	 ก.พ.	 	 ทั้งนี้	 ให้น�า 

มาตรา	 ๙๗	 วรรคสอง	 มาใช้บังคับกับการสัง่ให้ออกจากราชการตามกรณี	 (๓)	 เฉพาะมาตรา	 ๓๖	 ก.	 (๓)	 

กรณี	(๖)	และกรณี	(๗)	โดยอนุโลม

	 เมือ่ผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสัง่บรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 

ออกจากราชการตามมาตรานี้แล้ว	ให้รายงาน	อ.ก.พ.	กระทรวง	หรอื	ก.พ.	แล้วแต่กรณ	ีและให้น�ามาตรา	๑๐๓ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๑๑ 		เมือ่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ 

รับราชการทหาร	ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

	 ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง	 และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีทีจ่ะต้องถูกสั่งให ้

ออกจากราชการตามมาตราอืน่อยู่ก่อนไปรับราชการทหาร	 ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตาม 

มาตรา	๕๗	มีอ�านาจเปลี่ยนแปลงค�าสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได้

 มาตรา ๑๑๒ 		ในกรณีทีผู่้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ไม่ใช้อ�านาจตาม 

มาตรา	๑๑๐	โดยไม่มีเหตุอันสมควร	ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ระดับเหนือขึ้นไป

มีอ�านาจด�าเนินการตามมาตรา	๑๑๐	ได้

 มาตรา ๑๑๓ 		การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ด�ารงต�าแหน่งทีท่รง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 ให้น�าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต�าแหน่ง 

นับแต่วันออกจากราชการ	เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้น�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

หมวด ๙

การอุทธรณ์
  

 มาตรา ๑๑๔ 		ผู้ใดถูกสัง่ลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา	

๑๑๐	 (๑)	 (๓)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	 และ	 (๘)	ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ	ก.พ.ค.	ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือ 

ถือว่าทราบค�าสั่ง

	 การอทุธรณ์และการพจิารณาวนิจิฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎ	ก.พ.ค.

 มาตรา ๑๑๕ 	 ในการพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ์	 ก.พ.ค.	 จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตัง้ 

คณะกรรมการวนิจิฉยัอุทธรณ์	เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูพ้จิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ์กไ็ด้		ทัง้นี้	ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนด

ในกฎ	ก.พ.ค.

 มาตรา ๑๑๖ 	 	เมื่อ	ก.พ.ค.	พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว	ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา	๕๗	ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่	ก.พ.ค.	มีค�าวินิจฉัย

	 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ	ก.พ.ค.	ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค�าวินิจฉัยของ	ก.พ.ค.

	 ผู้บังคบับญัชาผูใ้ดไม่ปฏบิติัตามวรรคหนึ่ง	ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏบัิตหิน้าท่ีโดยมชิอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
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 มาตรา ๑๑๗ 		ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้	 ให้กรรมการ	 ก.พ.ค.	 และกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ์	เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	และให้มีอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)		สัง่ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสัง่ลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ 

ส่งส�านวนการสอบสวนและการลงโทษให้	ก.พ.ค.	ภายในเวลาที่ก�าหนด

	 (๒)		สั่งให้กระทรวง	กรม	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้องสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิหรอืส่งตวัข้าราชการหรอืเจ้าหน้าท่ีในสงักดั

มาให้ถ้อยค�า	ในการนี้จะก�าหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้

	 (๓)		มีค�าสัง่ให้ข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของกระทรวง	 กรม	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานอืน่ของรัฐ	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือบุคคลใดทีเ่กี่ยวข้อง	 มาให้ถ้อยค�าหรือ 

ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

	 (๔)		เข้าไปในอาคาร	หรอืสถานท่ีใด	ๆ 	ท่ีเกี่ยวข้องกบัการปฏบัิตหิน้าท่ีของ	ก.พ.ค.		ทัง้นี	้ในระหว่าง

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	หรือในเวลาท�าการของสถานที่นั้น

	 (๕)		สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม

 มาตรา ๑๑๘ 		การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา	๑๑๔	ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

หนึง่ร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับอุทธรณ์	 เว้นแต่มีเหตุขัดข้องทีท่�าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะ

เวลาดงักล่าว	กใ็ห้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกนิสองครั้ง	โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกนิหกสบิวนั	และให้บนัทึก

เหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย

 มาตรา ๑๑๙ 		ข ้าราชการพลเรือนสามัญซึ ่งโอนมาตามมาตรา	 ๖๔	 ผู ้ ใดถูกสั ่งลงโทษ 

ทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ	 และผู้นัน้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่นหรอืกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการท่ีโอนมาแต่ยังไม่ได้ใช้สทิธอิทุธรณ์ตามกฎหมายดงักล่าว 

ก็ให้ผู้นัน้มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา	 ๑๑๔	 ได้	 แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทีโ่อนมาไว้แล้วและในวันทีผู่ ้นั ้น 

ได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ	 ก็ให้ส่งเรื่อง 

ให้	ก.พ.ค.	เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์

 มาตรา ๑๒๐  	ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้	 ก.พ.ค.	 มีอ�านาจไม่รับอุทธรณ์	 ยกอุทธรณ์ 

หรอืมีค�าวนิิจฉัยให้แก้ไขหรอืยกเลกิค�าส่ังลงโทษ	และให้เยียวยาความเสยีหายให้ผูอุ้ทธรณ์	หรอืให้ด�าเนนิการ

อื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม	ตามระเบียบที่	ก.พ.ค.	ก�าหนด

	 การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ด�าเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง	 ก.พ.ค.	 จะให้เพิ่มโทษไม่ได้	 เว้นแต ่

เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก	ก.พ.	ตามมาตรา	๑๐๔	ว่าสมควรเพิ่มโทษ	ในกรณีเช่นนั้น	ก.พ.ค.	มีอ�านาจวินิจฉัย

ให้เพิ่มโทษได้

 มาตรา ๑๒๑ 		เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้	กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้

	 (๑)	 	รูเ้หน็เหตุการณ์ในการกระท�าผิดวนิยัท่ีผูอุ้ทธรณ์ถกูลงโทษหรอืการถกูสัง่ให้ออกจากราชการ

	 (๒)		มีส่วนได้เสียในการกระท�าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ

	 (๓)		มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์
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	 (๔)	 	เป็นผู้กล่าวหา	หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ

	 (๕)		เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการทีผู่้อุทธรณ์

ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

	 (๖)		มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 

อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์

	 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง	 ให้แจ้งต่อประธาน	 ก.พ.ค.	 และถอนตัวจาก 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

	 การยื่นค�าคัดค้าน	และการพิจารณาค�าคัดค้าน	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.ค.

หมวด ๑๐

การร้องทุกข์
  

 มาตรา ๑๒๒  	ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดมีความคับข้องใจอนัเกิดจากการปฏิบัติหรือ 

ไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา	 และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด	๙	การอุทธรณ์	 ได้	 ผู้นั้นมีสิทธิ

ร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้

 มาตรา ๑๒๓   การร้องทุกข์ทีเ่หตุเกิดจากผู ้บังคับบัญชา	 ให้ร ้องทุกข์ต ่อผู ้บังคับบัญชา 

ชั้นเหนือขึ้นไป	ตามล�าดับ

	 การร้องทุกข์ทีเ่หตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ 

การปฏิบัติราชการขึ ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี	 ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด	 หรือ 

นายกรัฐมนตรี	ให้ร้องทุกข์ต่อ	ก.พ.ค.

	 เมื่อ	 ก.พ.ค.	 ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว	 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

ท่ีอยู่ในบังคบับัญชาหรอืรบัผิดชอบการปฏบัิติราชการขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตรี	ปลดักระทรวง	

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด	หรือนายกรัฐมนตรี	แล้วแต่กรณี	ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยของ	ก.พ.ค.

	 การร้องทกุข์และการพิจารณาวินจิฉยัเรือ่งร้องทกุข์ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง	 ให้เป็นไปตาม 

ที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.ค.

 มาตรา ๑๒๔			ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้	 ก.พ.ค.	 มีอ�านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ 

ยกค�าร้องทุกข์	 หรือมีค�าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค�าสั่ง	 และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู ้ร้องทุกข์ 

หรือให้ด�าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่	ก.พ.ค.	ก�าหนด

	 ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์	ก.พ.ค.	จะพิจารณาวินิจฉัยเอง	หรือจะตั้งกรรมการ	ก.พ.ค.	

คนหนึ่ง	 หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	 เพื่อท�าหน้าทีเ่ป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ 

ทัง้นี	้ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎ	ก.พ.ค.	และในการปฏบิตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตันิี้	ให้กรรมการวนิจิฉยั

ร้องทุกข์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	และให้มีอ�านาจตามมาตรา	๑๑๗	โดยอนุโลม
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 มาตรา ๑๒๕ 		เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้	กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้

	 (๑)		เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ	 หรือเป็นผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ 

ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว

	 (๒)		มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์

	 (๓)		มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์

	 (๔)		มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม	 (๑)	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 อันอาจ 

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์

	 กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง	 ให้แจ้งต่อประธาน	 ก.พ.ค.	 และถอนตัวจาก 

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

	 การยื่นค�าคัดค้าน	และการพิจารณาค�าคัดค้าน	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.พ.ค.

หมวด ๑๑

การคุ้มครองระบบคุณธรรม
  

 มาตรา ๑๒๖			ในกรณีที่	 ก.พ.ค.	 เห็นว่ากฎ	ระเบียบ	หรือค�าสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทัว่ไป	 ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา	๔๒	 ให้	 ก.พ.ค.	 แจ้งให้

หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ	ระเบียบ	หรือค�าสั่งดังกล่าวทราบ	เพื่อด�าเนินการแก้ไข	หรือยกเลิกตามควรแก่กรณี

ลักษณะ ๕

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
  

 มาตรา ๑๒๗ 		 การแต่งต้ังและการให้ข้าราชการพลเรอืนในพระองค์พ้นจากต�าแหน่งให้เป็นไปตาม 

พระราชอัธยาศัย

	 เพื ่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

เกี่ยวกบัการก�าหนดต�าแหน่ง	การให้ได้รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ�าต�าแหน่ง	การบรรจ	ุการแต่งตั้ง	การเพิ่มพนู

ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ	 การรักษาจรรยา	 การรักษาวินัย	 การออกจาก

ราชการ	การอุทธรณ์	การร้องทุกข์	และการอื่นตามที่จ�าเป็นของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ก็ได้		แต่ทั้งนี้	

ต้องไม่กระทบต่อพระราชอ�านาจตามวรรคหนึ่ง

	 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะก�าหนดให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ทัง้หมด 

หรือบางส่วน	มาใช้บังคับหรือจะก�าหนดให้แตกต่างจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้



734 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๑๒๘ 		ให้	 ก.พ.	 อ.ก.พ.	 วิสามัญ	 และ	 อ.ก.พ.	 สามัญ	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	ก.พ.	หรือ 

จนกว่าจะได้แต่งตั้ง	อ.ก.พ.	วิสามัญ	หรืออนุกรรมการใน	อ.ก.พ.	สามัญ	แล้วแต่กรณี	ตามพระราชบัญญัตินี้

	 การด�าเน ินการแต ่งตั ้ง 	 ก.พ.	 ให ้กระท �าให ้แล ้วเสร็จภายในหนึ ่งร ้อยย ีส่ิบวันนับแต ่ 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๒๙  	ในระหว่างทีย่ ังมิได้ด�าเนินการให้มี	 ก.พ.ค.	 ให้	 ก.พ.	 ท�าหน้าที	่ ก.พ.ค. 

ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	ก.พ.ค.	ตามพระราชบัญญตันิี้

	 การด�าเนินการแต่งตั ้ง	 ก.พ.ค.	 ให้กระท�าให้แล้วเสร็จภายในหนึ ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๓๐ 		ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 อยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้	แล้วแต่กรณี	

ต่อไป

 มาตรา ๑๓๑ 		ในระหว่างที	่ ก.พ.	 ยังมิได้จัดท�ามาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งตามมาตรา	 ๔๘	

บทบัญญัติในลักษณะ	 ๔	 ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 และลักษณะ	 ๕	 ข้าราชการพลเรือนในพระองค ์

ยังไม่ใช้บังคับ	 โดยให้น�าบทบัญญัติในลักษณะ	 ๓	 ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 และลักษณะ	 ๔	 ข้าราชการ 

พลเรือนในพระองค์	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนท้าย 

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 และทีแ่ก้ไขเพิ ่มเติมมาใช้บังคับแก่

ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปพลางก่อนจนกว่า	 ก.พ.	 จะจัดท�ามาตรฐาน 

ก�าหนดต�าแหน่งเสร็จ	 และจัดต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทต�าแหน่ง 

สายงาน	 และระดับต�าแหน่งตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง	 และประกาศให้ทราบ	 จึงให้น�าบทบัญญัต ิ

ในลักษณะ	 ๔	 ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 และลักษณะ	 ๕	 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์	 แห่งพระราช

บัญญัตินีม้าใช้บังคับตั้งแต่วันที	่ ก.พ.	 ประกาศเป็นต้นไป	 และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ด�ารง 

ต�าแหน่งใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่	ก.พ.	ประกาศ

	 ในการจัดต�าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง	 หากมีเหตุผลและ 

ความจ�าเป็น	 ก.พ.	 อาจอนุมัติให้แต่งตั ้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติ 

เฉพาะส�าหรับต�าแหน่งตามที่กฎหมายก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะตัวได้

	 ให้	ก.พ.	ด�าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ
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 มาตรา ๑๓๒ 		ในระหว่างท่ียังมิได้ตราพระราชกฤษฎกีา	หรอืออกกฎ	ก.พ.	ข้อบังคบั	หรอืระเบียบ
หรือก�าหนดกรณีใด	 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้น�าพระราชกฤษฎีกา	กฎ	ก.พ.	ข้อบังคับ	หรือ
ระเบียบหรือกรณีที่ก�าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
	 ในกรณีที่ไม่อาจน�าพระราชกฤษฎีกา	กฎ	ก.พ.	ข้อบังคับ	หรือระเบียบหรือกรณีที่ก�าหนดไว้แล้ว
มาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง	การจะด�าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่	ก.พ.	ก�าหนด
 มาตรา ๑๓๓ 	 ข้าราชการพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระท�าผิดวินัยหรือกรณีทีส่มควรให้ออกจาก
ราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ	๔	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	และลักษณะ	๕	ข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค์	 แห่งพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ	 ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอ�านาจสั่งลงโทษผู้นั้น 
หรือสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนทีใ่ช้อยู่ในขณะนั ้น 
ส่วนการสอบสวน	 การพิจารณา	 และการด�าเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ	 ให้ด�าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้	เว้นแต่
	 (๑)		กรณทีีผู่้บงัคับบญัชาได้สัง่ให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนัน้ไปแล้ว 
ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ	๔	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	และลักษณะ	๕	ข้าราชการพลเรือนในพระองค์	
แห่งพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	และยังสอบสวนไม่เสรจ็กใ็ห้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสรจ็
	 (๒)		ในกรณีทีไ่ด้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใ่ช้อยู่ในขณะนั ้น 
เส ร็จไปแล ้วก ่อนวันท ีบ่ทบ ัญญ ัติ ในลักษณะ	 ๔	 ข ้าราชการพลเรือนสาม ัญ	 และลักษณะ	 ๕	 
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์	แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้การสอบสวนหรือพิจารณา	แล้วแต่กรณีนั้น
เป็นอันใช้ได้
	 (๓)		กรณทีีไ่ด้มีการรายงานหรือส่งเรื ่อง	 หรือน�าส�านวนเสนอ	 หรือส่งให้	 อ.ก.พ.	 สามัญใด 
พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใ่ช้อยู่ในขณะนั้น	 และ	 อ.ก.พ.	 สามัญพิจารณาเรื ่องนั้นยังไม่เสร็จ 
ก็ให้	อ.ก.พ.	สามัญ	พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
 มาตรา ๑๓๔ 		ข้าราชการพลเรอืนซึ่งโอนมาจากพนกังานส่วนท้องถ่ินหรอืข้าราชการประเภทอ่ืน
ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ	๔	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	และลักษณะ	๕	ข้าราชการพลเรือนในพระองค์	
แห่งพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ	 ผู้ใดมีกรณีกระท�าผิดวินัยหรือกรณีทีส่มควรให้ออกจากงานหรือให้ออกจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
นัน้อยู่ก่อนวันทีบ่ทบัญญัติในลักษณะ	 ๔	 ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 และลักษณะ	 ๕	 ข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค์	 แห่งพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ	 ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอ�านาจด�าเนินการ 
ทางวินัยแก่ผู้นัน้	 หรือด�าเนินการสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการได้	 	 ทั้งนี้	 ให้น�ามาตรา	 ๑๐๖	 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม
 มาตรา ๑๓๕ 		ผู้ใดถูกสัง่ลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ถ้ายังมิได้ยืน่อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและ 
ยงัไม่พ้นก�าหนดเวลาอทุธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันทีบ่ทบัญญัติในลักษณะ	 ๔	 ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และลักษณะ	๕	ข้าราชการพลเรือนในพระองค์	แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
ตามพระราชบัญญัตินีไ้ด้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีบ่ทบัญญัติในลักษณะ	๔	 ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

และลักษณะ	๕	ข้าราชการพลเรือนในพระองค์	แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 มาตรา ๑๓๖			 เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ทีไ่ด้ยืน่ไว้ก่อนวันทีบ่ทบัญญัติในลักษณะ	 ๔	 ข้าราชการพลเรือนสามญั	 และลักษณะ	 ๕	 

ข้าราชการพลเรอืนในพระองค์	แห่งพระราชบญัญัติน้ีใช้บังคบัและอยู่ในอ�านาจการพจิารณาของ	อ.ก.พ.	สามัญ	

หรือ	ก.พ.	ให้	อ.ก.พ.	สามัญ	หรือ	ก.พ.	แล้วแต่กรณี	พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

	 เรือ่งอุทธรณ์และเรือ่งร้องทกุข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 

ที่ได้ยื่นต่อ	อ.ก.พ.	สามัญ	หรือ	ก.พ.	ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ	๔	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	

และลักษณะ	๕	 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์	 แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเป็นกรณีทีม่ีการลงโทษ 

หรอืส่ังการไว้ก่อนวนัท่ีบทบญัญตัใินลกัษณะ	๔	ข้าราชการพลเรอืนสามญั	และลกัษณะ	๕	ข้าราชการพลเรอืน

ในพระองค์	แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้	ก.พ.ค.	เป็นผู้พิจารณาด�าเนินการต่อไป

 มาตรา ๑๓๗ 		การใดท่ีอยู่ระหว่างด�าเนนิการหรอืเคยด�าเนนิการได้ตามพระราชบัญญตัริะเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีทีไ่ม่อาจด�าเนินการ 

ตามพระราชบัญญตันิี้	การด�าเนินการต่อไปในเรื่องน้ันจะสมควรด�าเนนิการประการใดให้เป็นไปตามท่ี	ก.พ.	ก�าหนด

 มาตรา ๑๓๘ 		การปรับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 ข้าราชการพลเรือนสามัญทีไ่ด้รับเงินเดือน 

ยังไม่ถึงขั้นต�่าของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต�่ากว่าขั้นต�่าชั่วคราวตามบัญชี

ท้ายตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต�า่ของระดับตามบัญชี 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๓๙ 		ในกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง	 ๆ	 ก�าหนดให้น�า 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับหรือ 

ใช้บังคับโดยอนุโลม	ให้ยังคงน�าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

มาใช้บังคบัหรอืใช้บงัคับโดยอนุโลมต่อไป	การให้น�าพระราชบญัญตันิี้ไปใช้บงัคบักบัข้าราชการประเภทดงักล่าว

ท้ังหมดหรอืบางส่วน	ให้กระท�าได้โดยมติขององค์กรกลางบรหิารงานบคุคลหรอืองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น	ๆ	โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

								พลเอก	สุรยุทธ์		จุลานนท์

	 นายกรัฐมนตรี
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บัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต�าแหน่งประเภทบริหาร

บัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต�าแหน่งประเภททั่วไป

   บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง	 	 ๒๐,๐๑๐	 ๓๘,๗๕๐	 ๕๔,๘๒๐	 ๖๙,๐๔๐
ขั้นต�่า	 	 ๔,๘๗๐	 ๑๐,๑๙๐	 ๑๕,๔๑๐	 ๔๘,๒๒๐
ระดับ	 	 ปฏิบัติการ	 ช�านาญการ	 อาวุโส	 ทักษะพิเศษ

บัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต�าแหน่งประเภทวิชาการ

  บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง	 	 ๒๖,๙๐๐	 ๔๓,๖๐๐	 ๕๘,๓๙๐	 ๖๙,๐๔๐	 ๗๖,๘๐๐
ขั้นต�่า	 	 ๘,๓๔๐	 ๑๕,๐๕๐	 ๒๒,๑๔๐	 ๓๑,๔๐๐	 ๔๓,๘๑๐
ขั้นต�่าชั่วคราว	 ๗,๑๔๐	 ๑๓,๑๖๐	 ๑๙,๘๖๐	 ๒๔,๔๐๐	 ๒๙,๙๘๐
ระดับ	 	 ปฏิบัติการ	 ช�านาญการ	 ช�านาญการ	 เชี่ยวชาญ	 ทรงคุณวุฒิ
	 	 	 	 พิเศษ		

บัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

  บาท บาท

	 ขั้นสูง	 ๕๙,๕๐๐	 ๗๐,๓๖๐
	 ขั้นต�่า	 ๒๖,๖๖๐	 ๓๒,๘๕๐
	 ขั้นต�่าชั่วคราว	 ๑๙,๘๖๐	 ๒๔,๔๐๐
	 ระดับ	 ต้น	 สูง

  บาท                  บาท

	 ขั้นสูง	 ๗๔,๓๒๐	 ๗๖,๘๐๐
	 ขั้นต�่า	 ๕๑,๑๔๐	 ๕๖,๓๘๐
	 ขั้นต�่าชั่วคราว	 ๒๔,๔๐๐	 ๒๙,๙๘๐
	 ระดับ	 ต้น	 สูง

	 ๓
	 บัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘



738 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

๑. ประเภทบริหาร
     
 ระดับ  อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับสูง	 	 ๒๑,๐๐๐	 	
	 	 ๑๔,๕๐๐
ระดับต้น		 	 ๑๐,๐๐๐

๒. ประเภทอ�านวยการ
     
 ระดับ  อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับสูง	 	 ๑๐,๐๐๐
ระดับต้น	 	 ๕,๖๐๐

๓. ประเภทวิชาการ
     
 ระดับ  อัตรา (บาท/เดือน)

ทรงคุณวุฒิ	 	 ๑๕,๖๐๐
	 	 ๑๓,๐๐๐
เชี่ยวชาญ	 	 ๙,๙๐๐
ช�านาญการพิเศษ	 	 ๕,๖๐๐
ช�านาญการ	 	 ๓,๕๐๐

๔. ประเภททั่วไป
     
 ระดับ อัตรา (บาท/เดือน)

ทักษะพิเศษ	 	 ๙,๙๐๐



739พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	บัญญัติให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือน	เพื่อก�าหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนให้เหมาะสม	 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ได้ใช้บังคับ 

มานาน	 บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการทีเ่ปลี่ยนไป	 ดังนั้น 

เพื่อก�าหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ให้เหมาะสม	 และเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ	 

สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว	 โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 จากเดิม 

ทีเ่ป็นทั้งผู้จัดการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร	 ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม	 และผู้จัดโครงสร้างส่วนราชการ 

ให้เป็นเพียงผู้จัดการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร	 โดยมิให้ซ� ้าซ้อนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ	 ส่วนบทบาทในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ปรบับทบาทของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนจากเดมิท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกบัการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกบัการด�าเนนิงานของคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนและคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม	 และมใิห้ซ�้าซ้อนกับบทบาทของส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	 ปรับปรุงระบบต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้จ�าแนกตามกลุ่มลักษณะ 

งาน	ตลอดจนกระจายอ�านาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดด�าเนินการมากขึ้น		

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔๔

 มาตรา ๒ 		 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นต้นไป

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้	 คือ	 โดยทีม่าตรา	 ๕๑	 วรรคหนึง่ 

แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา 

ปรับเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิง่ขึ้นตามความจ�าเป็นก็ได้	 โดยหาก

เป็นการปรับเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนทีใ่ช้บังคับอยู่	 ให้กระท�าได้โดยตรา 

เป็นพระราชกฤษฎีกา	 ประกอบกับบัญชีเงินเดือนขั้นต�า่ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบัน 

ไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น	 สมควรปรับเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการ

พลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิง่ขึ้น	 โดยปรับเพิ่มบางอัตราและปรับเพิ่มเป็นร้อยละที่แตกต่างกันร้อยละห้า 

ถึงร้อยละสิบ		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

	 ๔
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘/ตอนที่	๒๒	ก/หน้า	๙/๓๑	มีนาคม	๒๕๕๔	

 



740 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๕

 มาตรา ๒  	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

 มาตรา ๕  	 ในวาระเริ่มแรก	 ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญทีไ่ด้รับอยู่เดิม 

เข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

	 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับ 

ช�านาญการและผู ้ด�ารงต�าแหน่งประเภททัว่ไประดับปฏิบัติงานและระดับช�านาญงานได้รับเงินเดือน 

ในอัตราทีสู่งกว่าอัตราทีไ่ด้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนทีไ่ด้รับอยู	่ 

ในกรณีท่ีการปรบัเงินเดือนดังกล่าวท�าให้มีเศษไม่ถงึสบิบาทให้ปรบัตวัเลขเงนิเดอืนดงักล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสบิบาท

 มาตรา ๖			 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือน 

ของข้าราชการพลเรอืนสามัญให้เหมาะสม	เป็นธรรม	และได้มาตรฐาน	โดยค�านงึถึงค่าครองชพีท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปค่าตอบแทนในภาคเอกชน	 ฐานะการคลังของประเทศ	 ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการ 

ระดับต่าง	 ๆ	 ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน	 และปัจจัยอื่นที่จ�าเป็น	 สมควรปรับบัญชีเงินเดือน 

ขั้นต�่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิง่ขึ้น	 และก�าหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการ

พลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งที ่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณ ี

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 ๕
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๒/ตอนที่	๔๓	ก/หน้า	๑/๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘



741พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒
                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒”

 มาตรา ๒
๑
 	 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “หน่วยงานทางปกครอง”	หมายความว่า	กระทรวง	ทบวง	กรม	ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 

พระราชกฤษฎกีา	หรอืหน่วยงานอ่ืนของรฐั	และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานท่ีได้รบัมอบหมายให้ใช้อ�านาจ

ทางปกครองหรือให้ด�าเนินกิจการทางปกครอง

	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	หมายความว่า

	 (๑)	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	คณะบุคคล	หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

	 (๒)		คณะกรรมการวนิจิฉยัข้อพพิาท	คณะกรรมการหรอืบคุคลซึ่งมกีฎหมายให้อ�านาจในการออก

กฎ	ค�าสั่ง	หรือมติใด	ๆ	ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	และ

	 (๓)		บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก�ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง	หรือเจ้าหน้าของรัฐ

ตาม	(๑)	หรือ	(๒)

	 “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท”	หมายความว่า	 คณะกรรมการทีจ่ัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมาย 

ที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๖/ตอนที่	๙๔	ก/หน้า	๑/๑๐	ตุลาคม	๒๕๔๒
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	 “ตลุาการศาลปกครอง”	หมายความว่า	ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ	และตลุาการในศาลปกครอง

ชั้นต้น

	 “ก.ศป.”	หมายความว่า	คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

	 “คู่กรณี”	หมายความว่า	 ผู้ฟ้องคดี	 ผู้ถูกฟ้องคดี	 และให้หมายความรวมถึงบุคคล	 หน่วยงาน 

ทางปกครอง	 หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด	 ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเอง 

หรือโดยถูกค�าสัง่ศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี		ทั้งนี้	 เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจถูกกระทบ 

จากผลแห่งคดน้ัีนและเพื่อประโยชน์แห่งการด�าเนินกระบวนพจิารณา	ให้รวมถงึผูมี้สทิธกิระท�าการแทนด้วย

	 “ค�าฟ้อง”	หมายความว่า	 การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือ 

ศาลปกครองสูงสุด	 ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะทีเ่ริ ่มคดีโดยค�าฟ้องหรือค�าร้องขอ	 หรือเสนอในภายหลัง 

โดยค�าฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข	 หรือฟ้องแย้ง	หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ	 หรือถูกบังคับ	

หรือโดยมีค�าขอให้พิจารณาใหม่

	 “กฎ”	หมายความว่า	 พระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ประกาศกระทรวง	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น	

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือบทบัญญัติอืน่ทีม่ีผลบังคับเป็นการทัว่ไป	 โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 

หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

	 “สัญญาทางปกครอง”	หมายความรวมถึง	 สัญญาที่คู ่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่ง 

เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ ่งกระท�าการแทนรัฐ	และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน 

สัญญาท่ีให้จดัท�าบรกิารสาธารณะ	หรอืจดัให้มีส่ิงสาธารณูปโภคหรอืแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ

	 “ประโยชน์แก่ส่วนรวม”	
๒	
	หมายความว่า	ประโยชน์ต่อสาธารณะหรอืประโยชน์อนัเกิดแก่การจดัท�า

บรกิารสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีเกิดจากการด�าเนนิการหรอืการกระท�า 

ท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริม	หรอืสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม	หรอืประชาชนส่วนรวมจะได้รบัประโยชน์

จากการด�าเนินการหรือการกระท�านั้น

  มาตรา ๔  	 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๕			 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือประกาศทีอ่อกโดยทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดหรือ	ก.ศป.	หรือ	ก.ศป.	 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด	เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

	 ๒
	มาตรา	๓	นิยามค�าว่า	“ประโยชน์แก่ส่วนรวม”	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๑
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  มาตรา ๖  	 ระเบียบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา	 ๔๔	 

มาตรา	 ๖๖	 มาตรา	 ๗๐	 มาตรา	 ๗๕/๑	 มาตรา	 ๗๕/๒	 และมาตรา	 ๗๕/๔	 ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎร 

ในวันทีอ่อกระเบียบดังกล่าว	 เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้	 ถ้าต่อมามีการเสนอญัตต ิ

และสภาผู้แทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต่วันทีส่ ่งระเบียบดังกล่าวให้สภาผู ้แทนราษฎร 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่	 ให้ยกเลิกระเบียบใดไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางส่วนให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด�าเนินการให้เป็นไปตามนั้น	
๓
 

	 ก�าหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม

หมวด ๑

การจัดตั้งและเขตอ�านาจศาลปกครอง
  

 มาตรา ๗  	 ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น	คือ

	 (๑)		ศาลปกครองสูงสุด

	 (๒)		ศาลปกครองชั้นต้น	ได้แก่

	 	 (ก)		ศาลปกครองกลาง

	 	 (ข)		ศาลปกครองในภูมิภาค

	 ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น	

และจะให้มีอ�านาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องทีใ่ดซึ่งอยู่ในเขตอ�านาจของแต่ละศาลนั้น	 แยกต่างหาก 

โดยเฉพาะก็ได้	ทั้งนี้	ให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ	ก.ศป.
๔
  

	 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดตามวรรคสอง	 เมือ่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้	
๕
  

 มาตรา ๗/๑
๖
 	 ในกรณีทีม่ีการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอื่นขึ้นในศาลปกครอง

สงูสดุหรือศาลปกครองชั ้นต้นใด	ให้มตีุลาการหัวหน้าแผนกหรือตุลาการหัวหน้าหน่วยงานทีเ่รียกชื่อ 

อย่างอืน่นัน้	 แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานดังกล่าว	ทั้งนี้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	ก.ศป.	ก�าหนด

	 ๓
	 มาตรา	 ๖	 วรรคหนึง่	 แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 

(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 ๔

	 มาตรา	 ๗	 วรรคสอง	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๖)	 

พ.ศ.	๒๕๕๔
	 ๕

	 มาตรา	 ๗	 วรรคสาม	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๖)	 

พ.ศ.	๒๕๕๔
	 ๖

	มาตรา	๗/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๕๔
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 มาตรา ๘  	 ให้จัดตั ้งศาลปกครองสูงสุดขึ ้นมีท ีต่ั ้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด 

ใกล้เคียง

	 ให้จัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีทีต่ั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง	 โดยมีเขตตลอด 

ท้องที่กรงุเทพมหานคร	จังหวดันครปฐม	จังหวดันนทบรุ	ีจงัหวดัปทุมธาน	ีจงัหวดัราชบรุ	ีจงัหวดัสมุทรปราการ	

จังหวัดสมุทรสงคราม	และจังหวัดสมุทรสาคร

	 ในระหว่างทีศ่าลปกครองในภูมิภาคยังมิได้มีเขตอ�านาจในท้องท่ีใดให้ศาลปกครองกลาง 

มีเขตอ�านาจในท้องที่นั้นด้วย

	 บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอ�านาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม	จะยืน่ฟ้องต่อ

ศาลปกครองกลางก็ได้	ทั้งนี้	 ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลนั้นที่จะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นได้	

เว้นแต่คดีที่โอนมาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาคดีปกครอง

	 การจัดตั้งและการก�าหนดเขตอ�านาจของศาลปกครองในภูมิภาค	 ให้กระท�าโดยพระราชบัญญัติ	

โดยค�านึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง	 โดยจะก�าหนดให้เขตอ�านาจศาลปกครอง 

ในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้

	 ศาลปกครองสูงสุด	 ศาลปกครองกลาง	 และศาลปกครองในภูมิภาค	 จะเปิดท�าการเมื ่อใด 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดวันเปิดท�าการของศาลปกครอง

 มาตรา ๙ 		 ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้

	 (๑)		คดีพิพาทเกี ่ยวกับการทีห่น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท�าการโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ	 ค�าสัง่หรือการกระท�าอืน่ใดเนือ่งจากกระท�าโดยไม่มีอ�านาจ 

หรือนอกเหนืออ�านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน	หรือวิธีการ

อันเป็นสาระส�าคัญที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการกระท�านั้น	 หรือโดยไม่สุจริต	 หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัต ิ

ท่ีไม่เป็นธรรม	หรอืมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�าเป็นหรอืสร้างภาระให้เกดิกบัประชาชนเกนิสมควร	

หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

	 (๒)	 คดีพิพาทเกี ่ยวกับการที ่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐละเลยต่อหน้าที ่

ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

	 (๓)		คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	 หรือจากกฎ	 ค�าสั่งทางปกครอง	 หรือค�าสั่งอื่น	

หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

	 (๔)		คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

	 (๕)		คดีทีม่ีกฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐฟ้องคดีต่อศาล 

เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�าหรือละเว้นกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด

	 (๖)		คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจศาลปกครอง
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	 เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอ�านาจศาลปกครอง

	 (๑)		การด�าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

	 (๒)		การด�าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายตุลาการ

	 (๓)		คดีที่อยู่ในอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว	ศาลแรงงาน	ศาลภาษีอากร	ศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	ศาลล้มละลาย	หรือศาลช�านัญพิเศษอื่น

 มาตรา ๑๐ 		 ศาลปกครองชั้นต้นมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีทีอ่ยู่ในอ�านาจศาลปกครอง 

เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

 มาตรา ๑๑ 		 ศาลปกครองสูงสุดมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		คดีพพิาทเกี่ยวกบัค�าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิจิฉยัข้อพพิาทตามท่ีท่ีประชมุใหญ่ตลุาการ

ในศาลปกครองสูงสุดประกาศก�าหนด

	 (๒)		คดีพิพาทเกี ่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา	 หรือกฎทีอ่อกโดย 

คณะรัฐมนตรี	หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

	 (๓)		คดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในอ�านาจศาลปกครองสูงสุด

	 (๔)		คดีที่อุทธรณ์ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

 

หมวด ๒

ตุลาการศาลปกครอง
   

 มาตรา ๑๒ 
๗
 	 ในศาลปกครองสูงสุด	ให้มีต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ประธานศาลปกครองสูงสุด

	 (๒)		รองประธานศาลปกครองสูงสุด

	 (๓)		ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

	 (๔)		ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

	 (๕)		ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่	ก.ศป.	ประกาศก�าหนด

	 ทั้งนี้	ตามจ�านวนที่	ก.ศป.	ก�าหนด

	 การก�าหนดต�าแหน่งตามวรรคหนึง่	 (๕)	 ให้	 ก.ศป.	 ก�าหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต�าแหน่งใด 

ตามวรรคหนึง่	 (๒)	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 ไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย	 และเมือ่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้

	 ๗
	 มาตรา	 ๑๒	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๖)	 

พ.ศ.	๒๕๕๔
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  มาตรา ๑๓ 		 ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปี

	 (๓)		เป็นผูท้รงคุณวฒุใินสาขานิติศาสตร์	รฐัศาสตร์	รฐัประศาสนศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	สงัคมศาสตร์	

หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	ที่	ก.ศป.	ก�าหนด	และ

	 (๔)		มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย	กรรมการวนิจิฉยัร้องทกุข์	หรอืกรรมการกฤษฎกีา

	 	 (ข)		รับราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง

ชั้นต้น

	 	 (ค)		รับราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า

หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด

	 	 (ง)		รับราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอัยการพิเศษประจ�าเขตหรือ 

เทียบเท่า

	 	 (จ)		รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธบิดหีรอืเทียบเท่าหรอืต�าแหน่งอ่ืน

ในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่	ก.ศป.	ประกาศก�าหนด

	 	 (ฉ)		เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์	

เศรษฐศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 หรือวิชาทีเ่กี ่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา	 และ 

ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ

	 	 (ช)		เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่ายีส่ิบปี	 และมีประสบการณ ์

ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่	ก.ศป.	ประกาศก�าหนด

  มาตรา ๑๔  	 ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในขณะด�ารงต�าแหน่ง 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า

	 (๒)		เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด

	 (๓)	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 ผู ้บริหารท้องถิ่น	 กรรมการ 

หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทีร่ับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง	 สมาชิกพรรคการเมือง	 หรือเจ้าหน้าที ่

ในพรรคการเมือง

	 (๔)		เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

	 (๕)		เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ	เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก	ก.ศป.

	 (๖)		เป็นกรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือทีป่รึกษา	 หรือด�ารงต�าแหน่งอืน่ใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน 

ในห้างหุ้นส่วนบริษัท

	 (๗)	 เป ็นทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ ืน่หรือด�ารงต�าแหน่งหรือ 

ประกอบการใด	ๆ	อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่	ก.ศป.	ก�าหนด
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 มาตรา ๑๕  	 ให ้	 ก.ศป.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ีคุณสมบัติตามมาตรา	 ๑๓	 และ 

มีความเหมาะสมทีจ่ะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรี	 และ 

ให้นายกรัฐมนตรนี�ารายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเหน็ชอบต่อวฒุสิภาภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัรายชื่อ	

เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทลูเพื ่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

แต่งตั้ง

	 ให้	 ก.ศป.	 พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเป็นประธานศาลปกครอง

สูงสุด	 แล้วให้เสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี	 และให้นายกรัฐมนตรีน�าเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา 

ภายในสบิห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้รับการเสนอชือ่	 เมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน�าความ 

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด	

และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด	 ให้	 ก.ศป.	 พิจารณาคัดเลือก	 แล้วให้นายกรัฐมนตรีน�าความ 

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไป

	 วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด	 รองประธานศาลปกครองสูงสุด	 ตุลาการหัวหน้า 

คณะศาลปกครองสูงสุด	 และตุลาการศาลปกครองสูงสุด	 ให้เป็นไปตามระเบียบที	่ ก.ศป.	 ก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

 มาตรา ๑๖  	 ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการในศาลปกครอง

สงูสดุผู้ใดมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	 ๑๔	 ต้องลาออกจากการที่เป็นบุคคลซึ่งมลีักษณะต้องห้ามหรือ 

แสดงหลักฐานให้เป็นทีเ่ชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใด	ๆ	 อันมีลักษณะต้องห้าม 

ดังกล่าวแล้วต่อนายกรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

 มาตรา ๑๗ 
๘
	 ในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล	ให้มีต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

	 (๒)		รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

	 (๓)		ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

	 (๔)		ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

	 (๕)		ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่	ก.ศป.	ประกาศก�าหนด

	 ทั้งนี้	ตามจ�านวนที่	ก.ศป.	ก�าหนด

	 การก�าหนดต�าแหน่งตามวรรคหนึง่	 (๕)	 ให้	 ก.ศป.	 ก�าหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต�าแหน่งใด 

ตามวรรคหนึ่งไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย	และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

	 ๘
	 	มาตรา	 ๑๗	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๖)	 

พ.ศ.	๒๕๕๔
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 มาตรา ๑๘  	 ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปี

	 (๓)		เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์	 เศรษฐศาสตร	์ 

สังคมศาสตร์	หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่	ก.ศป.	ก�าหนด	และ

	 (๔)		มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		รบัราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนกังานผูร้บัผดิชอบส�านวน	หรอืเลขานกุารกรรมการ

ร่างกฎหมายในส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี

	 	 (ข)		รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งพนักงานคดีปกครอง

ในระดับที่	ก.ศป.	ก�าหนด

	 	 (ค)		รบัราชการหรอืเคยรบัราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผูพ้พิากษาศาลแพ่ง

หรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า	หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง

	 	 (ง)		รบัราชการหรอืเคยรบัราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งอยัการจงัหวดัหรอืเทียบเท่า

	 	 (จ)		รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าข้าราชการ

พลเรือนระดับ	๘	หรือต�าแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า		ทั้งนี้	ตามที่	ก.ศป.	ประกาศก�าหนด

	 	 (ฉ)		เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์	

เศรษฐศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 หรือวิชาทีเ่กี ่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา	 และ 

ด�ารงต�าแหน่งหรอืเคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่ารองศาสตราจารย์หรอืรองศาสตราจารย์พเิศษไม่น้อยกว่าสามปี

	 	 (ช)		ส� าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงาน 

ของรัฐนับแต่ส�าเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี	 หรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขากฎหมายมหาชนและรบัราชการในหน่วยงานของรฐันบัแต่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัดงักล่าวไม่น้อยกว่าหกปี

	 	 (ซ)	 	เป็นหรอืเคยเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนายความไม่น้อยกว่าสบิสองปี	และมปีระสบการณ์

ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่	ก.ศป.	ประกาศก�าหนด

	 ให้น�าความในมาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๖	มาใช้บงัคบัแก่ตลุาการในศาลปกครองชั้นต้นโดยอนโุลม

 มาตรา ๑๙  	 ให ้	 ก.ศป.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ีคุณสมบัติตามมาตรา	 ๑๘	 และ 

มีความเหมาะสมทีจ่ะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น	 แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรี	 และ 

ให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 ให้	ก.ศป.	พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น	เพื่อด�ารงต�าแหน่งอธิบดีศาลปกครอง

ชั้นต้น	 รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น	 และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น	 แล้วให้เสนอรายชื่อ 

ต่อนายกรัฐมนตรี	และให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูล	เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 ให้น�าความในมาตรา	 ๑๕	 วรรคสี	่ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 

โดยอนุโลม
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 มาตรา ๒๐ ก่อนเข้ารับหน้าทีตุ่ลาการศาลปกครองครั้งแรก	 ตุลาการศาลปกครองต้องถวาย

สัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค�าดังต่อไปนี้

	 “ข้าพระพุทธเจ้า	 (ชื ่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า	 ข้าพระพุทธเจ้า	 จะจงรักภักดี 

ต่อพระมหากษัตริย์	 และจะปฏิบัติหน้าทีใ่นพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โดยปราศจากอคติ 

ทัง้ปวง	 เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน	 และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร	 ทัง้จะรักษาไว้และ 

ปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”

 มาตรา ๒๑  	 ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		สิน้ปีงบประมาณที่ตุลาการศาลปกครองผู ้นั ้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์	 เว้นแต  ่

จะผ่านการประเมินสมรรถภาพให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปตามมาตรา	๓๑

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๓	มาตรา	๑๔	หรือมาตรา	๑๘

	 (๕)		เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (๖)	 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	 วิกลจริต	 หรือจิตฟั ่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ

	 (๗)		เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นตุลาการศาลปกครองตามทีร่ะบุไว ้

ในประกาศที่	ก.ศป.	ก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

	 (๘)		ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา	๒๒

	 (๙)		ถูกไล่ออกตามมาตรา	๒๓

	 การพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึง่นอกจาก	 (๑)	 ให้น�าความกราบบังคมทูล	 เพือ่ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	ให้พ้นจากต�าแหน่ง

	 มาตรา	๒๒			 ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤตตินตามวนิยัแห่งการเป็นตลุาการศาลปกครอง

ตามที่	ก.ศป.	ก�าหนด

	 ก.ศป.	 อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน 

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการได้ในกรณีท่ีกฎหมายดังกล่าวบัญญตัใิห้ผูถู้กสั่งให้ออกมีสทิธไิด้รบับ�าเหนจ็บ�านาญ	

แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนให้ท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

	 (๑)		ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามที่ก�าหนดในวินัย

แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง

	 (๒)		หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏบัิตหิน้าท่ีราชการ	หรอืเจบ็ป่วยไม่อาจปฏบิตัหิน้าท่ีราชการ

ได้โดยสม�่าเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ

	 (๓)	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุกในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ

	 (๔)		มีกรณีตามมาตรา	๒๑	(๔)	(๕)	(๖)	หรือ	(๗)
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 มาตรา ๒๓  	 ก.ศป.	อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
	 (๒)		กระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ก�าหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
	 (๓)		ได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึที่สดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่ในความผดิอนัได้กระท�าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
 มาตรา ๒๔ 		 ในการพิจารณาให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา	๒๒	(๑)	(๒)
หรือ	 (๔)	 ประกอบกับมาตรา	 ๒๑	 (๔)	 หรือ	 (๗)	 หรือตามมาตรา	 ๒๓	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 ให้	 ก.ศป.	 
ตั ้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้นจ�านวนสีค่น	 และกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจ�านวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการเพื่อท�าการสอบสวน
	 ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ�านาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลใด
ให้ข้อเท็จจริง	ให้ถ้อยค�า	หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได้
	 ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง	 ถ้า	 ก.ศป.	 เห็นว่าการให้ผู้ถูกสอบสวน 
หรือพิจารณาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติให้พักราชการก็ได้
	 การให้พักราชการนั้น	 ให้พักตลอดเวลาทีส่อบสวนหรือพิจารณา	 เมื่อสอบสวนหรือพิจารณา 
เสร็จแล้ว	 ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกให้พักราชการมิได้กระท�าการตามทีถู่กสอบสวนหรือพิจารณา	 ก็ให้ผู้นั้นคงอยู ่
ในราชการตามเดิม
	 วิธีการสอบสวนและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบที	่ ก.ศป.	
ก�าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
 มาตรา ๒๕			 ตุลาการศาลปกครองผู ้ใดพ้นจากต�าแหน่งไปโดยมิได้มีความผิดและมิใช  ่
เป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา	๒๑	วรรคหน่ึง	(๕)	มาตรา	๒๒	หรอืมาตรา	๒๓	ก.ศป.	อาจพจิารณาคดัเลอืก 
ผู้นัน้ให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองในต�าแหน่งไม่สูงกว่าต�าแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็ได้ 
ถ้าผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๓	มาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๘	แล้วแต่กรณี
  มาตรา ๒๖			 ตุลาการศาลปกครองผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ	ให้ย่ืนหนงัสอืขอลาออก	
เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากต�าแหน่ง
	 ในกรณีทีตุ่ลาการศาลปกครองลาออกเพื่อด�ารงต�าแหน่งทีก่�าหนดโดยรัฐธรรมนูญ	 ต�าแหน่ง 
ทางการเมือง	หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง	ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นลาออก
	 นอกจากกรณีตามวรรคสอง	 ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าจ�าเป็น	 เพื ่อประโยชน ์
แก่ทางราชการ	จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน	นับแต่วันที่ขอลาออกก็ได้
 มาตรา ๒๗ 		 การย้ายตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปด�ารงต�าแหน่งอืน่ในศาลปกครอง	 จะต้อง 
ได้รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู้นั้น	 และให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอ�านาจแต่งตั้งได	้ 
โดยความเห็นชอบของ	 ก.ศป.	 ตามระเบียบที	่ ก.ศป.	 ก�าหนดโดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด
	 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเลื ่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้น	 หรือเป็นการย้ายประจ�าปี 
หรือเป็นกรณีทีอ่ยู่ในระหว่างถูกด�าเนินการทางวินัย	 หรือตกเป็นจ�าเลยในคดีอาญาทีศ่าลมีค�าสั่งประทับ 

ฟ้องแล้ว
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 มาตรา ๒๘  	 ประธานศาลปกครองสู งสุดต ้องรับผิดชอบให ้งานของศาลปกครอง 

เป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบที	่ ก.ศป.	 ก�าหนดโดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด	 โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าทีต่ามทีป่ระธานศาลปกครอง

สูงสุดมอบหมาย

	 อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลนั้นเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบ 

ที่	 ก.ศป.	 ก�าหนดโดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 โดยมีรองอธิบดี 

ศาลปกครองชั้นต้นช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบหมาย

	 ในกรณีทีต่�าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นว่างลง	 หรือม ี

แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น	หรือตุลาการ 

ศาลปกครองอืน่	 แล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนตามระเบียบที	่ ก.ศป.	 ก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนย่อมมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

 มาตรา ๒๙ 		 การเปลีย่นแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึ่งองค์คณะใดเนื่องจาก

ตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต�าแหน่ง	 ถูกพักราชการ	 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอืน่	 เจ็บป่วย 

หรือมีเหตจุ�าเป็นอ่ืนท�าให้ไม่อาจปฏบัิติหน้าท่ีได้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครอง

สูงสุดก�าหนด

	 ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้ามาแทนทีต่ามวรรคหนึ่ง	 ให้มีอ�านาจตรวจส�านวนและลงลายมือชื่อ 

ในค�าพิพากษาได้

 มาตรา ๓๐
๙
 	 อัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไปตาม

บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

	 ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ในศาลปกครองสูงสุด

	 	 (ก)		ประธานศาลปกครองสูงสุด	ให้ได้รับเงินเดือน	ชั้น	๔

	 	 (ข)		รองประธานศาลปกครองสูงสุด	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด	 และตุลาการ

ศาลปกครองสูงสุด	ให้ได้รับเงินเดือน	ชั้น	๓

	 (๒)		ในศาลปกครองชั้นต้น

	 	 (ก)		อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น	ให้ได้รับเงินเดือน	ชั้น	๓

	 	 (ข)		รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น	 และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นให้ได้รับ 

เงินเดือน	 ชั้น	 ๒	 -	 ๓	 โดยให้เริ่มรับเงินเดือนในชั้น	 ๒	 และเมือ่อยู่ในชั้น	 ๒	 มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อนช้ัน 

เงินเดือนเป็นชั้น	๓

	 ๙
	 	 มาตรา	 ๓๐	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๒) 

พ.ศ.	๒๕๔๕
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	 	 (ค)		ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น	 ให้ได้รับเงินเดือน	 ชั้น	 ๑	 -	 ๓	 โดยให้เริ่มรับเงินเดือน 

ในชั้น	๑	เม่ืออยู่ในชั้น	๑	มาครบหน่ึงปีแล้วให้เลื่อนช้ันเงนิเดอืนเป็นช้ัน	๒	และเมื่ออยู่ในช้ัน	๒	มาครบเจด็ปีแล้ว

ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น	๓

	 ให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งตามต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้นับแต่วันทีไ่ด้รับ 

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

	 ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับค่าพาหนะเดินทาง	 ค่าทีพ่ัก	 และค่าใช้จ่ายอืน่ในกรณีเดินทาง 

ไปราชการ	ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

	 เพื่อประโยชน์ในการรับบ�าเหน็จบ�านาญ	 ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นข้าราชการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 ในการนี	้ ให้ส�านักงานศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การเกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง

	 ในกรณีทีส่มควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตรา 

และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราทีใ่ช้บังคับอยู่	 การปรับให้กระท�าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	และให้ถือว่า

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนและ 

เงินประจ�าต�าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี	้ทั้งนี้	 ในกรณีทีก่ารปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว 

หากท�าให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็น 

สิบบาท	และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
๑๐

  

	 ตุลาการศาลปกครองซึ่งด�ารงต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 เมือ่เทียบกับต�าแหน่งใดตามวรรคสอง	

(๑)	 (ข)	 หรือ	 (๒)	 (ก)	 (ข)	 หรือ	 (ค)	 แล้ว	 ให้ได้รับเงินเดือน	 การเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง 

รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอื่นตามต�าแหน่งนั้น
๑๑

  

 มาตรา ๓๐/๑
๑๒

 	ตลุาการศาลปกครองอาจได้รบัเงนิเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกจิ

ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.ศป.	ก�าหนด

	 ในกรณีทีม่ีเหตุจะต้องจัดให้มีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการ 

ส�านักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 มาตรา ๓๑  	 ให้	 ก.ศป.	 จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าทีข่องตุลาการ 

ศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป

	 ๑๐
	 มาตรา	 ๓๐	 วรรคหก	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๔)	 

พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๑๑

	 มาตรา	 ๓๐	 วรรคเจ็ด	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๖)	 

พ.ศ.	๒๕๕๔
	 ๑๒

	 มาตรา	 ๓๐/๑	 เพิ ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๔)	 

พ.ศ.	๒๕๕๐
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	 หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิสมรรถภาพในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่	ก.ศป.	ก�าหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

	 ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง	 ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ 

จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

 มาตรา ๓๒  	 ให้กรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้ใดได้รับ 

แต่งตั ้งเป็นตุลาการศาลปกครอง	 เพื ่อประโยชน์ในการรับบ�าเหน็จบ�านาญ	 ให้ถือเวลาราชการหรือ 

เวลาท�างานของผู้น้ันในขณะท่ีเป็นข้าราชการหรอืพนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นเวลาราชการ

ของตุลาการศาลปกครองผู้นัน้	 และให้น�ากฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	แล้วแต่กรณี	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๓  	 เครื่องแบบตลุาการศาลปกครองและระเบยีบการแต่งกายให้เป็นไปตามท่ี	ก.ศป.	

ประกาศก�าหนด

	 วันและเวลาท�างาน	 วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่	ก.ศป.	ประกาศก�าหนด

 มาตรา ๓๔ 		 ในการปฏบัิตหิน้าท่ี	ให้ตลุาการศาลปกครองเป็นเจ้าพนกังานในต�าแหน่งตลุาการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 

หมวด ๓

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
   

 มาตรา ๓๕
๑๓

 	 ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า	“ก.ศป.”	 

ประกอบด้วย

	 (๑)		ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ

	 (๒)		กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครองจ�านวนเก้าคน	ดังนี้

	 	 (ก)	 ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ�านวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด

	 	 (ข)		ตลุาการในศาลปกครองชั้นต้นจ�านวนสามคนซึ่งได้รบัเลอืกจากตลุาการในศาลปกครอง

ชั้นต้น

	 (๓)		กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ม่เป็นตุลาการศาลปกครองจ�านวนสามคน	

ดังนี้

	 	 (ก)		ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ�านวนสองคน

	 ๑๓
	 มาตรา	 ๓๕	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๗)	 

พ.ศ.	๒๕๕๗
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	 	 (ข)		ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีจ�านวนหนึ่งคน

	 ให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ	ก.ศป.	และให้	ก.ศป.	แต่งตั้งข้าราชการ

ฝ่ายศาลปกครองจ�านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๓๕/๑
๑๔

 กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 ๓๕	 วรรคหนึ่ง	 (๓)	 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปี

	 (๓)		ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

	 (๔)		ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 กรรมการการเลือกตั ้ง	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น

	 (๕)	 ไม่เป็นข้าราชการอัยการ	 ข้าราชการต�ารวจ	 ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม	 ตุลาการ 

ศาลทหาร	หรือทนายความ

	 (๖)		ไม่เป็นกรรมการ	ที่ปรึกษา	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือด�ารงต�าแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ

	 (๗)		ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

	 (๘)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

	 (๙)		ไม่เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ

	 (๑๐)	 ไม่เคยต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๑๑)	 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	 หรือคนวิกลจริต	 หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ

	 (๑๒)	ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	ข้าราชการการเมือง	สมาชิกสภาท้องถิ่น	

ผู้บริหารท้องถิ่น	กรรมการพรรคการเมือง	สมาชิกพรรคการเมือง	หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

	 (๑๓)	 ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที ่

ในต�าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

 มาตรา ๓๖
๑๕

 	การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	

(๒)	 ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ	 ในการนี้ให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองจัดท�าบัญช ี

รายชื่อบคุคลผู้มสีิทธิได้รับเลือก	 โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการ 

ในศาลปกครองชั้นต้นส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น	แล้วแต่กรณี	

และให้แจ้งก�าหนดวัน	เวลา	และสถานที่ที่จะท�าการเลือกไปด้วย

	 ๑๔
	มาตรา	๓๕/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 ๑๕
	 มาตรา	 ๓๖	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๗)	 

พ.ศ.	๒๕๕๗
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	 ให้มีคณะกรรมการด�าเนินการเลือก	 ประกอบด้วย	 เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง	 ตุลาการ 

ศาลปกครองสามคน	 และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน	 ซึ่งประธานศาล 

ปกครองสูงสุดเป็นผู้คัดเลือก	 เป็นกรรมการ	 มีหน้าทีใ่นการด�าเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการตุลาการ 

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง	การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก

	 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย

	 ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 ๓๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒) 

เข้ารับหน้าทีเ่มือ่ประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื ่อผู ้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการ 

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒ	ิ และให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองด�าเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก

ในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๗
๑๖

 	การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง

	 (๓)	(ก)	ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร	

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๕/๑	 จ�านวนสองเท่าของจ�านวนทีต่้องเลือกเสนอต่อ

วุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกต่อไป

	 ให้น�าความในมาตรา	 ๓๖	 วรรคสี	่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง	โดยอนุโลม

 มาตรา ๓๘
๑๗

 	การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	

(๓)	(ข)	ให้นายกรฐัมนตรเีป็นผู้เสนอชื่อบุคคลท่ีเหน็สมควรจะได้รบัเลอืกต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาลงมติ

	 ให้น�าความในมาตรา	 ๓๖	 วรรคสี	่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง	โดยอนุโลม

 มาตรา ๓๙
๑๘

		กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 ๓๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 

หรือ	 (๓)	 ให้อยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีโดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก	 แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน 

เกินสองวาระไม่ได้

	 ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 ๓๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 และ	 (๓)	 

จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน	ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ด�าเนนิการให้มกีารเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู ้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 ๓๕	 

วรรคหนึง่	 (๒)	 ใหม่	 โดยต้องแล้วเสร็จก่อนทีก่รรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้น 

จากต�าแหน่งตามวาระ

		 ๑๖	
มาตรา	 ๓๗	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๗)	 

พ.ศ.	๒๕๕๗
	 ๑๗	

มาตรา	 ๓๘	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๗)	 

พ.ศ.	๒๕๕๗
	 ๑๘	

มาตรา	 ๓๙	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๗)	 

พ.ศ.	๒๕๕๗
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	 (๒)		แจ้งต่อประธานวฒุสิภาหรอืนายกรฐัมนตร	ีแล้วแต่กรณี	เพื่อทราบ	ในกรณท่ีีเป็นการพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	(๓)

 มาตรา ๓๙/๑
๑๙

 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	

วรรคหนึง่	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 ว่างลงก่อนครบวาระ	 ให้ด�าเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อม	 เว้นแต่วาระการอยู่ใน

ต�าแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน	จะไม่ด�าเนินการเลือกซ่อมก็ได้

	 การด�าเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อมตามวรรคหนึ่ง	 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 กรณีต�าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	 วรรคหนึ่ง	 (๒) 

ให้ด�าเนินการเลือกซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง

	 (๒)	 กรณีต�าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	 วรรคหนึ่ง	 (๓) 

ให้แจ้งประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี	แล้วแต่กรณี	ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง

	 กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระ 

ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

	 ให้น�าความในมาตรา	 ๓๖	 วรรคสี	่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง	โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๐
๒๐

 	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 กรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	(๒)	และ	(๓)	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด

	 (๓)		พ้นจากต�าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น	 ในกรณี 

ที่เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	(๒)

	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	 ๓๕/๑	 ในกรณีทีเ่ป็นกรรมการตุลาการ 

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	(๓)

 มาตรา ๔๑ 		 การประชุมของ	ก.ศป.	ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้	 ให้รองประธาน 

ศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน	ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการใน	ก.ศป.	ว่างลง	ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	แต่ต้องมี

กรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม

	 ๑๙	
มาตรา	๓๙/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 ๒๐
	มาตรา	๔๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	

๒๕๕๗
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	 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก	 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียง 

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 ให้	ก.ศป.	มีอ�านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ

	 ให้	ก.ศป.	มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการใด	ๆ	ได้ตามความเหมาะสม

  มาตรา ๔๑/๑
๒๑

	 	 กรณีทีไ่ม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 ๓๕ 

วรรคหนึ่ง	 (๓)	 หรือมีแต่ไม่ครบสามคน	 ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครองจ�านวนไม่น้อยกว่าหกคน	 เห็นว่า

เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ	ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองจ�านวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ

และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้

หมวด ๔

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

  

ส่วนที่ ๑

การฟ้องคดีปกครอง
   

 มาตรา ๔๒			 ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	 หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 

โดยมิอาจหลีกเลีย่งได้อันเนือ่งจากการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าของหน่วยงานทางปกครองหรือ 

เจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี ่ยวกับสัญญาทางปกครอง	 หรือกรณีอื ่นใดทีอ่ยู่ในเขตอ�านาจศาล

ปกครองตามมาตรา	 ๙	 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น 

ต้องมีค�าบังคับตามที่ก�าหนดในมาตรา	๗๒	ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

	 ในกรณทีีม่กีฎหมายก�าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส�าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย 

ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ	 การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท�าได้ต่อเมื่อมีการด�าเนินการตามขั้นตอน 

และวิธีการดังกล่าว	 และได้มีการสัง่การตามกฎหมายนั้น	 หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร	 หรือ

ภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก�าหนด

 มาตรา ๔๓ 		 ในกรณีท่ีผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเหน็ว่ากฎหรอืการกระท�าใดของหน่วยงาน

ทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูให้มสีทิธเิสนอเรื่องพร้อมความเหน็ต่อศาลปกครองได้

ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ 

ฟ้องคดีตามมาตรา	๔๒

	 ๒๑
	มาตรา	๔๑/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๗
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 มาตรา ๔๔  	 การด�าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง	การร้องสอด	การเรียกบุคคล	หน่วยงาน
ทางปกครอง	 หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี	 การด�าเนินกระบวนพิจารณา	การรับฟัง 
พยานหลักฐาน	 และการพิพากษาคดีปกครอง	 นอกจากทีบ่ัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้	 ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
 มาตรา ๔๕ 		 ค�าฟ้องให้ใช้ถ้อยค�าสุภาพและต้องมี
	 (๑)		ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
	 (๒)		ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
	 (๓)		การกระท�าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคด	ีพร้อมท้ังข้อเท็จจรงิหรอืพฤตกิารณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระท�าดังกล่าว
	 (๔)		ค�าขอของผู้ฟ้องคดี
	 (๕)		ลายมือชื ่อของผู ้ฟ้องคดี	 ถ้าเป็นการยืน่ฟ้องคดีแทนผู ้อื ่นจะต้องแนบใบมอบฉันทะ 
ให้ฟ้องคดีมาด้วย
	 ค�าฟ้องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่ง	 หรือไม่ชัดเจน	 หรือไม่อาจเข้าใจได้	ให้ส�านักงาน 
ศาลปกครองให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้องนั้นให้ถูกต้อง	 ในการนี้ให้ถือ 
วันที่ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ
	 ในกรณีทีม่ีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน	 บุคคลเหล่านั้นอาจยืน่ค�าฟ้อง
ร่วมกันเป็นฉบับเดียว	 โดยจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการด�าเนินคดี 
ต่อไปก็ได้	ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าการกระท�าของผู้แทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคน
	 การฟ้องคดีไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมศาล	เว้นแต่การฟ้องคดขีอให้สัง่ให้ใช้เงนิหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ
อันสืบเนือ่งจากคดีตามมาตรา	 ๙	 วรรคหนึง่	 (๓)	 หรือ	 (๔)	 ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตรา 
ตามท่ีระบุไว้ในตาราง	๑	ท้ายประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	ส�าหรบัคดท่ีีมคี�าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์
อันอาจค�านวณเป็นราคาเงินได้

๒๒
  

	 ในการด�าเนินกระบวนพิจารณา	 คู่กรณีจะด�าเนินการทัง้ปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอ�านาจ 
ให้ทนายความหรือบุคคลอื่น	 ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ก�าหนดเพื่อฟ้องคดีหรือด�าเนินการแทนได้
 มาตรา ๔๕/๑

๒๓
 	การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา	๔๕	วรรคสี่	หากคู่กรณีใด

ยื่นค�าขอต่อศาลโดยอ้างว่า	 ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอทีจ่ะเสียค่าธรรมเนียมศาล	 หรือโดยสถานะของผู้ขอ 
ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร	ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอ 
ทีจ่ะรับฟ้องไว้พิจารณา	 หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรทีจ่ะอุทธรณ์ได้	 แล้วแต่กรณี 
และศาลได้ไต่สวนแล้วเห็นว่ามเีหตุตามค�าขอจริงก็ให้ศาลอนุญาตให้คู ่กรณนีัน้ด�าเนินคดี	 โดยยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้	ค�าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด

	 ๒๒
	 มาตรา	 ๔๕	 วรรคสี	่ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 ๒๓

	มาตรา	๔๕/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๘
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	 ในกรณีท่ีศาลมีค�าส่ังให้ยกเว้นค่าธรรมเนยีมศาลเฉพาะบางส่วน	หรอืมคี�าสัง่ให้ยกค�าขอ	ผูย่ื้นค�าขอ

มีสิทธิด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

	 (๑)		ยื่นค�าร้องขอให้พิจารณาค�าขอนัน้ใหม่	 เพื ่ออนุญาตให้ตนน�าพยานหลักฐานมาแสดง 

เพิ่มเตมิว่าไม่มีทรพัย์สินเพยีงพอท่ีจะเสียค่าธรรมเนยีมศาลได้จรงิ	หรอืโดยสถานะของผูข้อ	ถ้าไม่ได้รบัยกเว้น

ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร

	 (๒)		ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด

	 ในกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิตาม	 (๑)	หรือ	 (๒)	อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว	จะใช้สิทธิอีกประการหนึ่งมิได ้

	 การยืน่ค�าขอ	 การพิจารณาค�าขอ	 การขอให้พิจารณาใหม่	 การอุทธรณ์และการด�าเนินกระบวน

พิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวกับการขอด�าเนนิคดีตามวรรคหนึง่และวรรคสอง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ก�าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามมาตรา	๔๔

 มาตรา ๔๖ 		 ค�าฟ้องให้ยืน่ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีข่องศาลปกครอง	 ในการนี้อาจยืน่ค�าฟ้อง 

โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้	 และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ	 ให้ถือว่าวันทีส่่งค�าฟ้อง 

แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครอง

 มาตรา ๔๗  	 การฟ้องคดท่ีีอยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครองชัน้ต้น	ให้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครอง 

ชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิล�าเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น

	 การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครองสูงสุด	ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด

	 ในกรณีทีศ่าลปกครองใดพิพากษาว่าคดีทีฟ่ ้องต่อศาลปกครองนั ้นอยู่ในเขตอ�านาจของ 

ศาลปกครองอื่น	ให้ส่งค�าฟ้องนั้นไปให้ศาลปกครองที่มีเขตอ�านาจเพื่อพิจารณา	ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้น

มีความเห็นขัดแย้งกันในเรือ่งเขตอ�านาจศาล	 ให้ศาลปกครองทีร่ับค�าฟ้องไว้หลังสุดเสนอความเห็นต่อ 

ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค�าสั่งในเรื่องเขตอ�านาจศาล

	 การพิจารณาคดีที่ยืน่ไว้ต่อศาลปกครองใดจะต้องกระท�าในศาลปกครองนั้นตามวันเวลาท�าการ

เว้นแต่ในกรณีทีม่ีเหตุฉุกเฉินหรือจ�าเป็นหรือเพื่อความสะดวกของคู่กรณี	 ศาลปกครองจะสั่งให้ด�าเนินการ

พิจารณาในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได้

 มาตรา ๔๘  	 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานทีต่ั ้ง	 และวันเวลาท�าการ 

ตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา

	 ศาลปกครองแห่งหนึง่	 ๆ	 อาจมีสถานที่ท�าการเฉพาะการได้ตามจ�านวนที่เหมาะสมตามที ่

ประธานศาลปกครองสงูสดุจะได้ประกาศสถานทีต่ัง้และวันเวลาท�าการของสถานทีท่�าการเฉพาะการ 

ในราชกิจจานุเบกษา

	 ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ�านาจก�าหนดให้การยืน่ฟ้อง	 และการด�าเนินการ 

อย่างหนึง่อย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระท�า	 ณ	 สถานทีท่�าการเฉพาะการ 

ของศาลปกครองก็ได้

 มาตรา ๔๙  	 การฟ้องคดีปกครองจะต้องย ืน่ฟ ้องภายในเก ้าสิบวันนับแต่วันท ีรู่ ้หรือ 

ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี	 หรือนับแต่วันทีพ่้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันทีผู่้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอ 

ต่อหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัเพื่อให้ปฏบัิตหิน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดและไม่ได้รบัหนงัสอื
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ชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง	หรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัหรอืได้รบัแต่เป็นค�าชี้แจงท่ีผูฟ้้องคดเีหน็ว่าไม่มเีหตผุล	

แล้วแต่กรณี	เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๕๐			 ค�าสัง่ใดทีอ่าจฟ้องต่อศาลปกครองได้	 ให้ผู ้ออกค�าสั่งระบุวิธีการยืน่ค�าฟ้อง 

และระยะเวลาส�าหรับยื่นค�าฟ้องไว้ในค�าสั่งดังกล่าวด้วย

	 ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้ออกค�าสั่งใดในภายหลังว่า	ตนมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้นั้นด�าเนินการ

แจ้งข้อความซึง่พงึระบตุามวรรคหนึง่ให้ผูร้บัค�าส่ังทราบโดยไม่ชกัช้า	ในกรณนีี้ให้ระยะเวลาส�าหรบัย่ืนค�าฟ้อง

เริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้รับค�าสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว

	 ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาส�าหรับยืน่ค�าฟ้องมีก�าหนดน้อยกว่าหนึ่งปี	 

ให้ขยายเวลาส�าหรับยื่นค�าฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง

 มาตรา ๕๑
๒๔

	 การฟ้องคดีตามมาตรา	 ๙	 วรรคหนึ ่ง	 (๓)	 ให้ยื ่นฟ้องภายในหนึ ่งปี	 และ 

การฟ้องคดีตามมาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	(๔)	ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี	นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี	

แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี

 มาตรา ๕๒			 การฟ้องคดีปกครองทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	 หรือสถานะ 

ของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้

	 การฟ้องคดีปกครองทีย่ ืน่เมือ่พ้นก�าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว	 ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคด ี

ท่ีย่ืนฟ้องน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรอืมีเหตจุ�าเป็นอ่ืนโดยศาลเหน็เองหรอืคูก่รณีมีค�าขอ	ศาลปกครอง

จะรับไว้พิจารณาก็ได้

 มาตรา ๕๓  	 ในกรณีทีคู่ ่กรณีฝ ่ายหนึ ่งถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคด ี

ให้ศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท	 ผู้จัดการมรดก	 ผู้ปกครองทรัพย์มรดก	 หรือผู้สืบสิทธิของ 

คู่กรณีผู้นัน้จะมีค�าขอเข้ามาแทนทีคู่่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย	 หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีค�าขอเข้ามา	 โดยมีค�าขอ

เข้ามาเองหรือโดยทีศ่าลหมายเรียกให้เข้ามา	 เนือ่งจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีค�าขอ	 ค�าขอเช่นว่านี้จะต้อง

ยื่นภายในก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย

	 ถ้าไม่มีค�าขอของบุคคลดังกล่าว	 หรือไม่มีค�าขอของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	ภายในเวลาทีก่�าหนด

ตามวรรคหนึ่ง	ศาลปกครองจะมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดีนั้นก็ได้

 

	 ๒๔
	 มาตรา	 ๕๑	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๕)	 

พ.ศ.	๒๕๕๑
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ส่วนที่ ๒

การด�าเนินคดีปกครอง
   

 มาตรา ๕๔  	 ศาลปกครองสูงสดุต้องมตีลุาการในศาลปกครองสงูสดุอย่างน้อยห้าคนจงึจะเป็น

องค์คณะพิจารณาพิพากษา

	 ศาลปกครองชั ้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั ้นต้นอย่างน้อยสามคน	 จึงจะเป็น 

องค์คณะพิจารณาพิพากษา

 มาตรา ๕๕  	 การพิจารณาพิพากษาคดีต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ ้นไปโดยเร็ว	 แต่ต้องเปิด

โอกาสให้คูก่รณชีี้แจงและแสดงพยานหลกัฐานประกอบค�าชี้แจงของตนตามควรแก่กรณี	แต่การชี้แจงต้องท�า 

เป็นหนังสือ	เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล

	 คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานทีแ่ต่ละฝ่ายได้ยืน่ไว้ในส�านวน	 เว้นแต่กรณีใดมีกฎหมาย

คุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจ�าเป็นต้องไม่เปิดเผย	 เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การ

ด�าเนินงานของรัฐ	 แต่กรณีทีไ่ม่เปิดเผยดังกล่าว	 ศาลปกครองจะน�ามาใช้รับฟังในการพิจารณาพิพากษาคดี

ไม่ได้

	 ในการพิจารณาพิพากษาคดี	 ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเทจ็จริงได้ตามความ 

เหมาะสม	ในการน้ี	ศาลปกครองจะรบัฟังพยานบคุคล	พยานเอกสาร	พยานผูเ้ช่ียวชาญ	หรอืพยานหลกัฐานอ่ืน 

นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร

	 พยานบุคคลหรือพยานผู ้เชี ่ยวชาญที ่ศาลปกครองเรียกมาให้ถ้อยค�าหรือท�าความเห็นต่อ 

ศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

 มาตรา ๕๖ 		 เมือ่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด	 การจ่ายส�านวนคดีในศาลปกครองนั้น 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ	

ต้องจ่ายส�านวนคดีให้ตรงกับความเชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้

	 (๒)		ในกรณีทีม่ีการแบ่งพื้นทีร่ับผิดชอบคดีขององค์คณะ	 ต้องจ่ายส�านวนคดีทีม่ีมูลคดีเกิดขึ้น 

ในพื้นที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้

	 (๓)		ในกรณีที ่ไม่มีการจัดองค์คณะตาม	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 หรือมีการจัดไว้ลักษณะเดียวกัน 

หลายองค์คณะ	 หรือองค์คณะทีร่ับผดิชอบคดีดังกล่าวมีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็นจ�านวนมากซึง่หากจ่าย

ส�านวนคดีให้แก่องค์คณะนั้นจะท�าให้คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อความยตุิธรรม	 ให้จ่ายส�านวนคดี 

โดยใช้วิธีการใดที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายส�านวนคดีให้แก่องค์คณะใด

	 เมือ่องค์คณะในศาลปกครองใดได้รับส�านวนคดีแล้ว	 ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะนั้น	 แล้วแต่กรณี	 แต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง 

ในคณะของตนคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส�านวน	 เพื่อเป็นผู้ด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากค�าฟ้อง 

ค�าชี้แจงของคู่กรณี	 และรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง		ทั้งนี้	 โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผู้ช่วย 

ด�าเนินการตามที่ตุลาการเจ้าของส�านวนมอบหมาย
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	 เมือ่ได้มอบส�านวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของส�านวนคนใดแล้ว	 หรือได้จ่ายส�านวนคดีให้แก ่

องค์คณะใดแล้ว	ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส�านวนคดีหรือโอนส�านวนคดี	เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�าหนด

	 (๒)		เมือ่มีการคัดค้านตุลาการเจ้าของส�านวนส�าหรับกรณีเรียกคืนส�านวน	 หรือตุลาการ 

ศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน	หรือไม่ครบองค์คณะส�าหรับกรณีโอนส�านวน

	 (๓)		เมือ่ตุลาการเจ้าของส�านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็น

จ�านวนมากซึ่งจะท�าให้การพิจารณาคดีล่าช้า	 และตุลาการเจ้าของส�านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษา

ขอสละส�านวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่

 มาตรา ๕๗ 	 	ให้ตุลาการเจ้าของส�านวนท�าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา	ตลอดจนด�าเนินการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น

	 ในระหว่างการด�าเนินการของตุลาการเจ้าของส�านวนตามวรรคหนึ่ง	 ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณ ี

ได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย	 และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือ 

หกัล้างข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมายได้	เม่ือตุลาการเจ้าของส�านวนเหน็ว่าได้รวบรวมข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมาย

เพยีงพอแล้ว	ให้ตลุาการเจ้าของส�านวนท�าความเหน็เสนอให้องค์คณะพจิารณาพพิากษาเพื่อพจิารณาคดต่ีอไป

	 ในการให้โอกาสคู ่กรณีตามวรรคสอง	 ให้ตุลาการเจ้าของส�านวนก�าหนดให้คู ่กรณีแสดง 

พยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	 ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 

ให้ถือว่าคู่กรณทีีไ่ม่ได้แสดงพยานหลักฐานนัน้ไม่มพียานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเทจ็จริงตาม 

พยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง	 แล้วแต่กรณี	 และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามทีเ่ห็น

เป็นการยุติธรรม

	 ในกรณีทีห่น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐไม่ด�าเนินการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 

ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า	 ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชา	 ผู้ก�ากับดูแล 

ผู้ควบคุม	หรือนายกรัฐมนตรีเพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้	ทั้งนี้ 

โดยไม่เป็นการตัดอ�านาจที่ศาลจะมีค�าสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�านาจศาล

	 การปฏิบัติหน้าทีข่องตุลาการเจ้าของส�านวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็นไปตามทีก่�าหนด 

ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

 มาตรา ๕๘			 ก่อนวันนัง่พิจารณาคดี	 ให้ตุลาการเจ้าของส�านวนส่งมอบส�านวนคดีให้ผู้แถลง 

คดีปกครองพิจารณา	 และให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท�าสรุปข้อเทจ็จริง	 ข้อกฎหมาย	 และความเห็นของตน 

ในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา	 และให้มาชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะพิจารณา

พิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีนัน้	 และให้มสีิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อ 

พิพากษาคดีนั้นได้	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น

	 ในการนั ่งพิจารณาคดีใด	 ถ ้าผ ู้แถลงคดีปกครองเห็นว ่าข ้อเท็จจริงในการพิจารณาคดี 

เปลี่ยนแปลงไป	ให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท�าสรุปข้อเท็จจริง	ข้อกฎหมาย	และความเห็นของตนขึ้นใหม่เสนอ

ต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาต่อไป
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	 ให้อธบิดีศาลปกครองชั้นต้นหรอืประธานศาลปกครองสงูสดุแต่งตั้งผูแ้ถลงคดปีกครองจากตลุาการ

ศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น

	 ผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้

	 การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้แถลงคดีปกครองให้เป็นไปตามระเบียบของทีป่ระชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

	 บทบัญญัติในวรรคหนึง่มิให้ใช้บังคับกับคดีทีก่�าหนดในระเบียบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด

 มาตรา ๕๙ 	 ในการพิจารณาคดี	 ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี 

อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา

	 ก่อนการนัง่พิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส�านวนให้คู่กรณีทราบ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน	 ในการนีใ้ห้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค�าแถลง	 รวมทั้งน�าพยานหลักฐานมาสืบประกอบ

ค�าแถลงดังกล่าวเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริง	 หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา

ในวันนั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงด้วยวาจาก็ได้

 มาตรา ๖๐ 		 การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท�าโดยเปิดเผย

	 ในคดีเรื่องใดเพื่อรกัษาความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอันด	ีหรอืเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ	

ถ้าศาลปกครองเหน็สมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจรงิ	หรอืพฤตกิารณ์ต่าง	ๆ 	ท้ังหมดหรอืแต่บางส่วน

แห่งคดี	ซึ่งปรากฏจากค�าคู่ความหรือค�าแถลงของคู่กรณี	หรือค�าพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้ว	ศาลปกครอง

จะมีค�าสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้

	 (๑)		ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน	แล้วด�าเนินการพิจารณา

ไปโดยไม่เปิดเผย	หรือ

	 (๒)		ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง	ๆ	เช่นว่านั้น

	 ไม่ว่าศาลปกครองจะได้มคี�าสัง่ตามวรรคสองหรือไม่	 มใิห้ถือว่าการออกโฆษณาทัง้หมดหรือแต่

บางส่วนแห่งค�าพิพากษา	หรือย่อเรื่องแห่งค�าพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกต้องเป็นการผิดกฎหมาย	เว้นแต่

ในกรณีทีศ่าลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพื่อคุ้มครอง

ประโยชน์สาธารณะ	จะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งค�าพิพากษานั้นก็ได้

  มาตรา ๖๑ 		 ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึง่คนใดซึง่ได้รับมอบหมายจากองค์คณะมีอ�านาจ	

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มคี�าส่ังเรยีกให้หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงข้อเท็จจรงิหรอืให้

ความเหน็เป็นหนังสือเกี่ยวกบัการปฏบัิตงิานของหน่วยงานทางปกครองหรอืของเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกี่ยวข้อง

	 (๒)		มีค�าสัง่เรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐส่งวัตถุ	 เอกสาร	 หรือ 

พยานหลักฐานอืน่ที่เกี่ยวข้อง	 หรือให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	 หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ในหน่วยงานทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�าประกอบการพิจารณา

	 (๓)		มีค�าสั่งเรียกให้คู่กรณีมาให้ถ้อยค�าหรือน�าพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา

	 (๔)		มีค�าสั่งเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีมาให้ถ้อยค�า	หรือให้ส่งพยานหลักฐาน
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มาประกอบการพิจารณา

	 (๕)		ไต่สวนหรือมีค�าสัง่ในเรื่องใดทีม่ิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี		ทั้งนี้	 ตามทีก่�าหนดในระเบียบ 

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

	 ในกรณีจ�าเป็น	 ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง 

มีอ�านาจไปตรวจสอบสถานที่	บุคคล	หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

 มาตรา ๖๒ 		 ถ้าผู้ฟ้องคดีได้รับค�าสั ่งจากศาลปกครองให้มาให้ถ้อยค�าหรือแสดงพยาน 

หลักฐานแล้ว	 ไม่ด�าเนินการตามค�าสัง่นัน้ภายในระยะเวลาทีศ่าลปกครองก�าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	

ศาลปกครองจะสั่งให้จ�าหน่ายคดีเสียก็ได้

	 คดีที่ศาลปกครองได้สั่งจ�าหน่ายตามวรรคหนึ่ง	ถ้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครอง

มีค�าสัง่ให้จ�าหน่ายคดี	 ผู้ฟ้องคดีแสดงให้เป็นทีพ่อใจแก่ศาลปกครองได้ว่าการทีต่นไม่สามารถปฏิบัติตาม 

ค�าส่ังของศาลปกครองได้นัน้	 เป็นเพราะเหตสุุดวสัิยหรอืมเีหตอัุนสมควร	ศาลปกครองจะอนญุาตให้พจิารณาใหม่	

หรือฟ้องคดีใหม่ก็ได้

 มาตรา ๖๓  	 ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือผู้แถลงคดีปกครอง 

อาจถูกคัดค้านได้ตามเหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษาทีบั่ญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รวมทั้งเหตุอื่นใดอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจท�าให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม

	 การขอถอนตัวจากคดี	 การยืน่ค�าคัดค้าน	 การพิจารณาค�าคัดค้าน	 การสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านงดการ

ปฏิบัติหน้าที	่ และการสั่งให้ผู้อืน่เข้าปฏิบัติหน้าทีแ่ทน	 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

	 การสั่งให้ตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านงดการพิจารณาย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงการ 

กระท�าใดๆ	ของตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านที่ได้กระท�าไปแล้ว

 มาตรา ๖๔  	 นอกจากทีบ่ัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ให้น�าบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นการ

กระท�าละเมิดอ�านาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม	 และเมือ่มีการ

ละเมิดอ�านาจศาลให้ศาลปกครองมีอ�านาจสั่งลงโทษได้ดังนี้

	 (๑)		ตักเตือน	โดยจะมีค�าต�าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้

	 (๒)		ไล่ออกจากบริเวณศาล

	 (๓)		ลงโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 การสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�านาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าทีจ่�าเป็นตามพฤติการณ์ 

แห่งกรณี	 และหากเป็นการสัง่ลงโทษตาม	 (๓)	 ให้องค์คณะอืน่ทีม่ิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 

เป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ

 มาตรา ๖๕ 		 ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริต 

ด้วยวิธีการทางวิชาการ	ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล	หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
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 มาตรา ๖๖ 		 ในกรณทีีศ่าลปกครองเห็นสมควรก�าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ	 เพื่อ 

บรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี	 ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอจากบุคคล 

ดังกล่าวหรือไม่	ให้ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค�าสั่งไปยังหน่วยงาน 

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีเ่กี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่�าหนดโดยระเบียบ

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

	 การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง	 ให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย

 

ส่วนที่ ๓

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งคดีปกครอง
   

 มาตรา ๖๗ 		 การท�าค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระท�าโดยตุลาการ 

ศาลปกครองหลายคน	 ค�าพิพากษาหรือค�าสัง่นั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก	และในกรณี 

ที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท�าความเห็นแย้งไว้ในค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้น

 มาตรา ๖๘  	 ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดหรือ 

คดีใดโดยทีป่ระชุมใหญ่ก็ได้	 หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ให้วินิจฉัยปัญหาใด	หรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่

	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๖๓	ทีป่ระชุมใหญ่นั้นให้ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุกคน 

ท่ีอยู่ปฏบัิตหิน้าท่ี	แต่ต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ	และให้ประธาน

ศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานที่ประชุมใหญ่

	 ค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก	และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๖๙  	 ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ

	 (๑)		ชื่อผู้ยื่นค�าฟ้อง

	 (๒)		หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

	 (๓)		เหตุแห่งการฟ้องคดี

	 (๔)		ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง

	 (๕)		เหตุผลแห่งค�าวินิจฉัย

	 (๖)		ค�าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี

	 (๗)	 ค�าบังคับ	 ถ้ามี	 โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐที ่ต้องปฏิบัต ิ

ตามค�าบังคับไว้ด้วย

	 (๘)		ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าพิพากษา	ถ้ามี
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	 ค�าพิพากษาหรือค�าสัง่ตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองทีน่ั่งพิจารณา 

และพิพากษาคดีหรือมีค�าสั่งนั้น	 ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจ�าเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ 

ให้อธิบดีศาลปกครองชั ้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด	 แล้วแต่กรณี	 จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ใน 

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้นด้วย

	 เมือ่ศาลปกครองได้อ่านผลแห่งค�าพิพากษาหรือค�าสั ่งชี ้ขาดคดีปกครองในศาลปกครอง 

โดยเปิดเผยในวันใดแล้ว	 ให้ถือว่าวันทีไ่ด้อ่านนัน้เป็นวันทีศ่าลปกครองมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	 ในการนี ้

ให้ศาลปกครองแจ้งให้คู่กรณทีราบก�าหนดวันอ่านผลแห่งค�าพิพากษาหรือค�าสัง่นั้นเป็นการล่วงหน้าตาม

สมควร

	 ถ้าไม่มีคู ่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่งค�าพิพากษาหรือค�าสั ่งให้ศาลปกครอง 

งดการอ่านค�าพิพากษาหรอืค�าสัง่	แล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวนัท่ีบันทกึเป็นวนัท่ีศาลปกครองได้มีค�าพพิากษา

หรือค�าสั่ง

	 ให้ส�านักงานศาลปกครองจัดให้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั ่งชี้ขาดคดีปกครองไว้ทีศ่าลปกครอง 

เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส�าเนาทีม่ีการรับรองถูกต้องได้	 โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ้

ทั้งนี้ตามระเบียบที่	ก.ศป.	ก�าหนด

	 ให้ส�านักงานศาลปกครองพิมพ์เผยแพร่ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครองและ 

ความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา	๕๘

 มาตรา ๗๐ 		 ค�าพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีทีจ่ะต้องปฏิบัติตามค�าบังคับนับแต ่

วันที่ก�าหนดในค�าพิพากษาจนถึงวันที่ค�าพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย

	 ในกรณีทีเ่ป็นค�าพิพากษาของศาลปกครองชั ้นต้น	 ให้รอการปฏิบัติตามค�าบังคับไว้จนกว่า 

จะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์	 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณ์	 ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงทีสุ่ด	 แต่ถ้า

เป็นกรณีทีม่ีการอุทธรณ์และเป็นคดีทีก่�าหนดในระเบียบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

คู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยืน่ค�าขอต่อศาลปกครองชั้นต้น	 หรือศาลปกครองสูงสุด	 แล้วแต่กรณี	 โดยชี้แจง

เหตุผลอันสมควรทีข่อให้มีการปฏิบัติตามค�าบังคับ	 และให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาค�าขอและมีค�าสั่ง 

ตามที่เห็นสมควร		ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด
๒๕

 

 มาตรา ๗๑  	 ภายใต้บงัคับบทบญัญตัิว่าด้วยการอทุธรณ์ค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	 ค�าพิพากษา

หรือค�าสั่งใดๆ	ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ในค�าพิพากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานทีใ่ดให้ใช้บังคับตลอดถึงบริวารของผู้นั้นทีอ่ยู่ 

ในสถานที่นั้นด้วย	เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอื่น

	 (๒)		ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ค�า้ประกันในศาลเพื่อการด�าเนินการใด	 ๆ	 ตามค�าพิพากษาหรือ 

ค�าสั่ง	ให้ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค�้าประกันใหม่

	 ๒๕
	 มาตรา	 ๗๐	 วรรคสอง	 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 

(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙
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	 ๒๖
	 มาตรา	 ๗๒	 วรรคสี	่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๘)	 

พ.ศ.	๒๕๕๙
	 ๒๗

	 มาตรา	 ๗๒	 วรรคห้า	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๘)	 

พ.ศ.	๒๕๕๙
	 ๒๘

	 มาตรา	 ๗๒	 วรรคหก	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที	่ ๘)	 

พ.ศ.	๒๕๕๙
  

	 (๓)		ค�าพิพากษาหรือค�าสัง่เกีย่วกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล	 หรือนิติบุคคล 

บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้	เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า

	 (๔)		ค�าพิพากษาหรือค�าสั ่งทีเ่กี ่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใดๆ	 คู ่กรณีทีเ่กี ่ยวข้องอาจอ้างกับ 

บุคคลภายนอกได้	เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า

 มาตรา ๗๒  	 ในการพิพากษาคดี	 ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดค�าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		สัง่ให้เพิกถอนกฎหรือค�าสัง่หรือสัง่ห้ามการกระท�าทัง้หมดหรือบางส่วน	 ในกรณทีีม่ ี

การฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม 

มาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	(๑)

	 (๒)		ส่ังให้หวัหน้าหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีเกี่ยวข้องปฏบิตัติามหน้าท่ีภายใน

เวลาท่ีศาลปกครองก�าหนด	ในกรณีท่ีมีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง	หรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัละเลยต่อหน้าท่ี

หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

	 (๓)		สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการ	โดยจะก�าหนด

ระยะเวลาและเงื่อนไขอืน่ๆ	 ไว้ด้วยก็ได้	 ในกรณีทีม่ีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิด 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

	 (๔)	 สัง่ให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าทีข่องบุคคลทีเ่กี ่ยวข้อง	 ในกรณีท่ีมีการฟ้อง	 ให้ศาล 

มีค�าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น

	 (๕)		สั่งให้บุคคลกระท�าหรือละเว้นกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

	 ในการมีค�าบังคับตามวรรคหนึง่	 (๑)	 ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง 

หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้	 หรือจะก�าหนดให้มีเงื ่อนไขอย่างใดก็ได้ 

ทั้งนี้	ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี

	 ในกรณีทีศ่าลปกครองมีค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้เพิกถอนกฎ	 ให้มีการประกาศผลแห่งค�าพิพากษา

ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา	และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น

	 วรรคสี่
	๒๖

		 (ยกเลิก)

	 วรรคห้	
๒๗

		 (ยกเลิก)

	 วรรคหก
๒๘

		 	(ยกเลิก)
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 มาตรา ๗๒/๑
๒๙

	 ในการพิพากษาคดี	 ให้ศาลปกครองมีค�าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทัง้หมด 

หรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี

 มาตรา ๗๓ 		 การคัดค้านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น	 ให้ยืน่อุทธรณ์ 

ต่อศาลปกครองชั ้นต้นทีม่ีค�าพิพากษาหรือค�าสัง่ภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้มีค�าพิพากษา 

หรือค�าสั่ง	ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก�าหนดเวลาดังกล่าว	ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด

	 ค�าพิพากษาหรือค�าสัง่ตามวรรคหนึง่ให้หมายความรวมถึง	 ค�าสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอ�านาจศาล

หรือค�าสั่งอื่นใดที่ท�าให้คดีเสร็จเด็ดขาด

	 ในกรณทีีศ่าลปกครองสูงสุดเห็นว่าค�าอทุธรณ์ใดมีข้อเทจ็จริงหรือข้อกฎหมายทีไ่ม่เป็น 

สาระอันควรได้รับการวินิจฉัย	ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้

	 ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๗๔  	 เมื่อมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองต่างชั้นกันในประเด็น

แห่งคดีอย่างเดียวกัน	ขัดหรือแย้งกันให้ถือตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองสูงสุด

	 ถ้าค�าพิพากษาหรือค�าสัง่อันเป็นทีสุ่ดของศาลปกครองชั้นต้นด้วยกันมีการขัดหรือแย้งกัน 

ในประเดน็แห่งคดอีย่างเดียวกนั	คู่กรณีหรอืบุคคลภายนอกผูม้ส่ีวนได้เสยีจะย่ืนค�าร้องขอต่อศาลปกครองสงูสดุ

เพือ่ให้มีค�าสัง่ก�าหนดว่าจะให้ถอืตามค�าพพิากษาหรอืค�าสั่งใด	ค�าสั่งของศาลปกครองสงูสดุเช่นว่านี้ให้เป็นท่ีสดุ

 มาตรา ๗๕  	 ในกรณีทีศ่าลปกครองได้ม ีค�าพิพากษาหรือค�าสั ่งชี ้ขาดคดีปกครองเสร็จ 

เด็ดขาดแล้ว	 คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มสี่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีค�าขอ 

ให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค�าสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ศาลปกครองฟังข้อเทจ็จริงผดิพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่	 อนัอาจท�าให้ข้อเทจ็จริง 

ที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญ

	 (๒)	 คู ่กรณทีีแ่ท้จริงหรือบคุคลภายนอกนัน้มิได้เข้ามาในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดี 

หรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกระบวนพิจารณา

	 (๓)	มีข้อบกพร่องส�าคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ท�าให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม

	 (๔)	 ค�าพิพากษาหรือค�าสัง่นัน้ได้ท�าขึ ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด	 และต่อมา 

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั ้นเปลี ่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญซึ่งท�าให้ผลแห่งค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง 

ขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

	 การยื่นค�าขอตามวรรคหนึ่ง	ให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงเหตุนั้น

ในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา	โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น

	 การยื ่นค�าขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค�าสั ่งใหม่ต้องกระท�าภายในเก้าสิบวันนับแต ่

วันที่ผู้นัน้ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งใหม่ได้	 แต่ไม่เกินห้าปีนับแต ่

ศาลปกครองได้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งชี้ขาด

	 ๒๙
	มาตรา	๗๒/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙
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	 ๓๐
	มาตรา	๗๕/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 ๓๑
	มาตรา	๗๕/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 ๓๒
	มาตรา	๗๕/๓	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 ๓๓
	มาตรา	๗๕/๔	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙

 มาตรา ๗๕/๑
๓๐

 การบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครอง	 ให้น�าบทบัญญัต ิ

ว่าด้วยการบงัคบัคดีตามค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่	และบทบัญญตัว่ิาด้วยค่าฤชาธรรมเนยีมตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง	 และค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว	 มาใช้บังคับ

โดยอนุโลมกับการบังคับคดีปกครอง		ทั้งนี้	เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้และหลักกฎหมายทั่วไป

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

	 ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอี�านาจออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

และเง่ือนไขเพ่ือปฏบิติัการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง	และเพื่อบงัคบัตามค�าพพิากษาหรอืค�าสั่งของศาลปกครอง

 มาตรา ๗๕/๒
๓๑

			ให้เจ้าพนักงานบังคับคดซีึ่งศาลปกครองแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ทีม่ีคุณสมบัติตามที่	 ก.ศป.	 ก�าหนด	 มีหน้าทีป่ฏิบัติตามทีบ่ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ้และระเบียบ 

ของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค�าพิพากษา 

หรือค�าสั่งของศาลปกครอง

	 ในการบังคับคดีปกครองตามวรรคหนึ่ง	 เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมอบหมายให้เอกชนหรือ 

บุคคลอืน่ปฏิบัติการแทนภายใต้การก�ากับดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้		ทั้งนี้	 ตามระเบียบของ 

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

 มาตรา ๗๕/๓
๓๒

 เม่ือความปรากฏแก่ศาลปกครอง	หรอืคูก่รณีย่ืนค�าขอ	หรอืเจ้าพนกังานบังคบัคดี

รายงานต่อศาลปกครองว่า	คู่กรณียังไม่ปฏบัิติตามค�าบังคบัของศาลปกครองหรอืมข้ีอขัดข้องในการปฏบัิตติาม

ค�าบังคบัของศาลปกครอง	ให้ศาลปกครองมีอ�านาจพจิารณาหรอืไต่สวนและมีค�าสัง่ก�าหนดวธิกีารด�าเนนิการ

ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	หรือมีค�าสั่งใด	ๆ	เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว

 มาตรา ๗๕/๔
๓๓

	 	 เมือ่ปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐมิได้ปฏิบัติตาม 

ค�าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน	 หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร	 ให้ศาลปกครองไต่สวน 

หรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอทีจ่ะรับฟังได้ว่าการ 

ทีม่ิได้ปฏิบัติตามค�าบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ศาลปกครองอาจมีค�าส่ังให้หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีไม่ปฏบิตัติามค�าบงัคบั	ช�าระค่าปรบั

ต่อศาลปกครองตามจ�านวนทีส่มควร	 ครัง้ละไม่เกินห้าหมืน่บาท		ทั้งนี้	 ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา 

ผู้ก�ากับดูแลผู้ควบคุม	 หรือนายกรัฐมนตรี	 เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที	่ หรือสั่งการ	 หรือลงโทษ 

ทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ

	 ค�าส่ังปรบัตามวรรคหน่ึงให้จดัท�าโดยองค์คณะ	และให้น�าเงนิค่าปรบัดงักล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ

	 ในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งทีใ่ห้ช�าระค่าปรับตามวรรคหนึ่ง	 ศาลปกครอง 

อาจมีค�าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้
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	 ให้น�าความในมาตรานีไ้ปใช้บังคับกับกรณทีีห่น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐมิได้ 

ปฏิบัติตามค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการใด	ๆ	เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว

ก่อนการพิพากษาคดีตามมาตรา	๖๖	หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร	ด้วยโดยอนุโลม

	 ทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอี�านาจออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้

 

หมวด ๕

ส�านักงานศาลปกครอง
  
 มาตรา ๗๖  	 ให้มีส�านักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนญู	
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 มาตรา ๗๗  	 ส�านักงานศาลปกครองมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
	 (๒)		ด�าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามค�าสั่งของศาลปกครอง
	 (๓)		ด�าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค�าบังคับของศาลปกครอง
	 (๔)		ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของศาลปกครอง
	 (๕)		วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
	 (๖)		จัดพิมพ์และเผยแพร่ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครอง
	 (๗)	 จัดให้ม ีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู ้ของตุลาการศาลปกครอง	 ข ้าราชการ 
ฝ่ายศาลปกครอง	 และเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐทีเ่กี่ยวข้อง	 ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน	การบริหารราชการแผ่นดิน	และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน
	 (๘)		ปฏิบัติการอืน่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี	้ หรือตามทีม่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็น 
อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานศาลปกครอง
 มาตรา ๗๘ 	 	ให้มีเลขาธิการส�านักงานศาลปกครองเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด	มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป	ซึ่งราชการของส�านักงานศาลปกครอง	
และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส�านักงานศาลปกครอง	 โดยมีรองเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง 
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
	 การแต่งตั้งเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง	 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคล 
ทีเ่หมาะสมจะด�ารงต�าแหน่ง	 โดยความเห็นชอบของ	 ก.ศป.	 เสนอต่อนายกรัฐมนตรี	 และให้นายกรัฐมนตร ี
น�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไป
	 ในกิจการของส�านักงานศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก	 ให้เลขาธิการส�านักงาน 
ศาลปกครองเป็นผูแ้ทนของส�านักงานศาลปกครอง	เพื่อการนี้	เลขาธกิารส�านกังานศาลปกครองจะมอบหมาย
ให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้		ทั้งนี้	 ต้องเป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการข้าราชการ 

ฝ่ายศาลปกครองก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 มาตรา ๗๙ 		 ให้มพีนักงานคดีปกครองท�าหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส�านวนในการ 

ด�าเนินคดีปกครองตามทีตุ่ลาการเจ้าของส�านวนมอบหมาย	 และปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ในส�านักงานศาลปกครอง

ตามที่เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองมอบหมาย

	 ในการปฏิบัติหน้าทีเ่กี ่ยวกับการด�าเนินคดีปกครองตามทีตุ่ลาการเจ้าของส�านวนมอบหมาย 

ให้พนักงานคดีปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต�าแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๘๐ 		 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครองในระดับต่าง	 ๆ	

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	ก.ศป.	ก�าหนด

	 ให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส�านักงาน 

ศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานคดีปกครอง

 มาตรา ๘๑ 	 	ให้ม ีคณะกรรมการคณะหนึ ่ง	 เรียกว่า	“คณะกรรมการข้าราชการฝ่าย 

ศาลปกครอง”	ประกอบด้วย	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 เป็นประธาน	 รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

คนที่หนึ่ง	อธิบดีศาลปกครองกลาง	 เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง	ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในระดับ 

ไม่ต�า่กว่าต�าแหน่งที	่ ก.ศป.	 ก�าหนด	จ�านวนสามคนซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองด้วยกัน 

ตามวิธีการที	่ ก.ศป.	 ประกาศก�าหนด	 โดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	เป็นกรรมการ

	 ให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ	 และ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๘๒  	 กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองท่ีได้รบัเลอืกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง	

ให้อยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี	และอาจได้รับเลือกใหม่ได้	แต่จะอยู่ในต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

	 ถ้าต�าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ	 ให้ด�าเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวันนับแต่วันทีต่�าแหน่ง 

ว่างลง	เว้นแต่วาระการอยู่ในต�าแหน่งของกรรมการผูน้ั้นจะเหลอืไม่ถึงเก้าสบิวนัจะไม่ด�าเนนิการเลอืกซ่อมกไ็ด้

	 กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน

 มาตรา ๘๓			 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)		ตาย

	 (๒)		ลาออก

	 (๓)		พ้นจากการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

	 (๔)		คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ�านวนกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทั้งหมดให้พ้นจากต�าแหน่ง	เนื่องจากกระท�าการหรอืมีพฤตกิารณ์

ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
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 มาตรา ๘๔  	 ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ�านาจออกระเบียบ	 หรือ 
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	การบริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	การเงิน	และทรัพย์สิน	และ
การด�าเนินการอื่นของส�านักงานศาลปกครองโดยเฉพาะในเรื่อง	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		การแบ่งส่วนราชการภายในของส�านักงานศาลปกครองและอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ดังกล่าว
	 (๒)	 การก�าหนดคุณสมบัติ	 การคัดเลือก	 การบรรจุ	 การแต่งตั ้ง	 การทดลองปฏิบัติหน้าที ่
ราชการ	 การย้าย	 การเลือ่นต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่ง	 การเลื่อนขั้นเงินเดือน	 การออกจากราชการ 
การสัง่พักราชการ	 การสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 วินัย	 การสอบสวน	 และการลงโทษทางวินัย 
การร้องทุกข์	และการอุทธรณ์การลงโทษส�าหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
	 (๓)		การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในต�าแหน่งของข้าราชการฝ่าย 
ศาลปกครอง
	 (๔)	 การก�าหนดวันเวลาท�างาน	 วันหยุดราชการตามประเพณี	 วันหยุดราชการประจ�าปี	 และ 
การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
	 (๕)		การก�าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
	 (๖)		การจ้างและการแต่งต้ังบคุคลเพื่อเป็นผูเ้ชี่ยวชาญหรอืเป็นผูช้�านาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครอง	รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
	 (๗)		การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด�าเนินกิจการใด	ๆ	ตามแต่จะมอบหมาย
	 (๘)		การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส�านักงานศาลปกครอง
	 (๙)		การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
	 (๑๐)	การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
	 (๑๑)	 การก�าหนดวิธีการและเงื ่อนไขในการจ้างลูกจ้างส�านักงานศาลปกครอง	 รวมทัง้ 
การก�าหนดเครื ่องแบบและการแต่งกาย	 การก�าหนดวันเวลาท�างาน	 วันหยุดราชการตามประเพณ ี
วนัหยุดราชการประจ�าปี	การลาหยุดราชการ	และการจดัสวสัดกิารหรอืการสงเคราะห์อ่ืนของลกูจ้างส�านกังาน
ศาลปกครอง
	 (๑๒)	 การก�าหนดกิจการอื ่นท ีอ่ย ู่ ในอ �านาจและหน้าท ีข่องคณะกรรมการข ้าราชการ 
ฝ่ายศาลปกครอง
	 ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง	 ให้ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
เป็นผู้ลงนาม	และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 มาตรา ๘๕  	 การก�าหนดต�าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน	 เงินประจ�าต�าแหน่ง	 และ 
เงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง	 ให้น�ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนในส่วนทีเ่กี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม		ทั้งนี้	 ค�าว่า	“ก.พ.” 
ให้หมายถึงคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 มาตรา ๘๖  	 อัตราเงินเดือน	 อัตราเงินประจ�าต�าแหน่ง	 และการให้ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง	
และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง	 ให้น�าบทบัญญัติทีใ่ช้บังคับ 

แก่ข้าราชการพลเรือนในกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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 มาตรา ๘๗ 		 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง	 และการแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่ง	ให้ผู้มีอ�านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

	 (๑)		การบรรจุและแต่งตั้งรองเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง	 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด 

คัดเลือกบุคคลทีเ่หมาะสมจะด�ารงต�าแหน่ง	 โดยความเห็นชอบของ	 ก.ศป.	 เสนอต่อนายกรัฐมนตรี	 และ 

ให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไป

	 (๒)		การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอื่นนอกจาก	(๑)	ให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง

เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 มาตรา ๘๘  	 การโอนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งตั ้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐอืน่หรือพนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือการโอนข้าราชการ

ในหน่วยงานของรัฐอืน่หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองอาจกระท�าได้ถ้าเจ้าตัวสมคัรใจโดยผู้มอี�านาจสั่งบรรจุท�าความตกลงกับ 

เจ้าสังกัด	และได้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองก�าหนดโดยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการข้าราชการหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น	ๆ	แล้วแต่กรณี

	 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีโ่อนมาเป็น

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึง่	 ให้ด�ารงต�าแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�า

ต�าแหน่งเท่าใด	ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผูพ้จิารณาก�าหนด	แต่เงนิเดอืนท่ีจะให้ได้รบั

จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครองท่ีมีคณุวฒุ	ิความสามารถ	และความช�านาญงานในระดบัเดยีวกนั

	 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ	 ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�างานของผู้ทีโ่อนมาเป็น

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึง่ในขณะทีเ่ป็นข้าราชการ	 หรือพนักงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

	 การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการทีอ่ยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

มาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระท�ามิได้

 มาตรา ๘๙ 		 ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

 มาตรา ๙๐  	 เมื่อส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท�าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน 

ทุกประเภทของศาลปกครองและส�านักงานศาลปกครองแล้ว	 ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อ 

สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรี	โดยไม่ชักช้า

 มาตรา ๙๑ 	 ให้ส�านักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อ 

จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของศาลปกครองและส�านักงานศาลปกครองไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี	หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	แล้วแต่กรณี	ในการนี้	คณะรัฐมนตรี

อาจท�าความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและส�านักงานศาลปกครองไว้ในรายงาน

การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เพิ่มเติมด้วยก็ได้
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 มาตรา ๙๒  	 ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย	การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง	

หรือในการพิจารณาเรื ่องใดเกี่ยวกับส�านักงานศาลปกครองหรือศาลปกครอง	 ถ้าเลขาธิการส�านักงาน 

ศาลปกครองร้องขอคณะรัฐมนตรี	 ทีป่ระชุมร่วมกันของรัฐสภา	 สภาผู ้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 หรือ 

คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องอาจอนุญาตให้เลขาธิการส�านักงานศาลปกครองหรือผู้ซึ่งเลขาธิการส�านักงาน

ศาลปกครองมอบหมายมาชี้แจงได้

 มาตรา ๙๓  	 ให้ส �านักงานศาลปกครองจัดท�ารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง 

และของส�านักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง

บทเฉพาะกาล
   

 มาตรา ๙๔ 		 ในวาระเริ่มแรก	ให้จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ศาลปกครองขอนแก่น	 ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น	 โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ ์

จังหวัดขอนแก่น	และจังหวัดมหาสารคาม

	 (๒)	 ศาลปกครองชุมพร	 ตั ้งอย ู่ ในจังหวัดชุมพร	 โดยมีเขตตลอดท้องท ีจ่ังหวัดชุมพร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดเพชรบุรี	และจังหวัดระนอง

	 (๓)		ศาลปกครองเชียงใหม่	 ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีเขตตลอดท้องทีจ่ังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดล�าปาง	และจังหวัดล�าพูน

	 (๔)		ศาลปกครองนครราชสีมา	ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา	โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ	

และจังหวัดนครราชสีมา

	 (๕)		ศาลปกครองนครศรีธรรมราช	 ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยมีเขตตลอดท้องที ่

จังหวัดกระบี่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัดพังงา	จังหวัดภูเก็ต	และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 (๖)		ศาลปกครองบุรีรัมย์	 ตัง้อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์	 โดยมีเขตตลอดท้องทีจ่ังหวัดบุรีรัมย์	 และ 

จังหวัดสุรินทร์

	 (๗)	 ศาลปกครองพิษณุโลก	 ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก	 โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดก�าแพงเพชร	

จังหวัดตาก	จังหวัดนครสวรรค์	จังหวัดพิจิตร	จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดเพชรบูรณ์	และจังหวัดสุโขทัย

	 (๘)		ศาลปกครองแพร่	 ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่	 โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดน่าน	 จังหวัดพะเยา	

จังหวัดแพร่	และจังหวัดอุตรดิตถ์

	 (๙)		ศาลปกครองยะลา	 ตัง้อยู่ในจังหวัดยะลา	 โดยมเีขตตลอดท้องทีจ่ังหวัดนราธิวาส	 

จังหวัดปัตตานี	และจังหวัดยะลา

	 (๑๐)	 ศาลปกครองระยอง	 ตั ้งอยู่ในจังหวัดระยอง	 โดยมีเขตตลอดท้องทีจ่ังหวัดจันทบุรี	 

จังหวัดฉะเชิงเทรา	จังหวัดชลบุรี	จังหวัดตราด	จังหวัดปราจีนบุรี	จังหวัดระยอง	และจังหวัดสระแก้ว

	 (๑๑)	 ศาลปกครองลพบรุี	 ตัง้อยู่ในจังหวัดลพบุรี	 โดยมีเขตตลอดท้องทีจ่ังหวัดนครนายก	 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดลพบุรี	จังหวัดสระบุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	และจังหวัดอ่างทอง
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	 (๑๒)	 ศาลปกครองสกลนคร	 ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร	 โดยมีเขตตลอดท้องทีจ่ังหวัดนครพนม	

จังหวัดมุกดาหาร	และจังหวัดสกลนคร

	 (๑๓)		ศาลปกครองสงขลา	ตั้งอยู่ในจงัหวดัสงขลา	โดยมเีขตตลอดท้องท่ีจงัหวดัตรงั	จงัหวดัพทัลงุ	

จังหวัดสงขลา	และจังหวัดสตูล

	 (๑๔)		ศาลปกครองสุพรรณบุร	ีต้ังอยู่ในจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีโดยมเีขตตลอดท้องท่ีจงัหวดักาญจนบรุี	

จังหวัดชัยนาท	จังหวัดสุพรรณบุรี	และจังหวัดอุทัยธานี

	 (๑๕)	 ศาลปกครองอุดรธานี	 ตั ้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี	 โดยมีเขตตลอดท้องทีจ่ังหวัดเลย	 

จังหวัดหนองคาย	จังหวัดหนองบัวล�าภู	และจังหวัดอุดรธานี

	 (๑๖)		ศาลปกครองอุบลราชธานี	ต้ังอยู่ในจงัหวดัอุบลราชธาน	ีโดยมเีขตตลอดท้องท่ีจงัหวดัยโสธร	

จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดศรีสะเกษ	จังหวัดอุบลราชธานี	และจังหวัดอ�านาจเจริญ

 มาตรา ๙๕			 ในกรณีทีม่ ีการจัดตั ้งและเปิดท�าการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา	 ๘	 

เพิ่มเติมในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา	 ๙๔	 บรรดาคดีของเขตท้องที ่

ศาลปกครองในภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นใหม่	 ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาค

ตามมาตรา	๙๔	ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต่อไป

 มาตรา ๙๖ 		 ภายในระยะเวลาห ้าป ีนับแต ่วันท ีพ่ระราชบัญญัตินี ้ใช ้บังคับ	 ม ิให ้น�า 

มาตรา	๒๑	วรรคหนึ่ง	(๓)	มาใช้บังคับกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหว่างนั้น

	 ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ทีไ่ด้รับหรือมีสิทธ ิ

ได้รับบ�านาญปกติแล้วในขณะแต่งตั้ง	ให้น�าความในมาตรา	๓๒	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  มาตรา ๙๗ 		 การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเมือ่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 ประกอบด้วยข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาสองคนซึ่งได้รับเลือกโดยทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ผู้พิพากษาในศาลฎีกาสองคน 

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาและได้รับเลือกโดยที ่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	 ผู ้แทน 

คณะกรรมการข้าราชการอัยการหน่ึงคน	ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนหนึ่งคน	ผูแ้ทนคณะกรรมการ 

สภาทนายความหนึง่คน	 ผู้แทนคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง 

ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสองคน	และผู้แทนคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง

ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ	 และให้กรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ่ง 

เป็นประธานกรรมการ

	 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคนหนึ่งท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร

 มาตรา ๙๘ 			ให้คณะกรรมการคัดเลือกตลุาการในศาลปกครองสงูสดุคดัเลอืกบุคคลผูม้คีณุสมบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินีแ้ละมีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมทีจ่ะแต่งตั้งเป็นตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดไม่เกินยีส่ิบสามคน	 และให้น�าความในมาตรา	 ๑๕	 วรรคหนึ่ง	 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้	ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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	 ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดท�าบัญชีรายชื่อบุคคลทีจ่ะคัดเลือก 

จากผู้ที่สนใจสมัครและผู้ทีส่ถาบันหรือองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ทีม่ีคุณสมบัติตามมาตรา	 ๑๓	 (๔)	 เสนอขึ้น	 

และให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณ์ที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถ 

ทีเ่หมาะสมส�าหรับต�าแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื ่อสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ 

เหมาะสมทีสุ่ดตามจ�านวนที่ก�าหนดในวรรคหนึ่ง	 ในการนี้ให้เปิดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลทีจ่ะคัดเลือก 

และรายชื่อบคุคลท่ีได้รบัการคดัเลอืกให้ทราบท่ัวไป	และเชญิชวนให้บคุคลในวงการกฎหมายและการบรหิาร

ราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นและน�ามาพิจารณาก่อนน�ารายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในชั้นทีสุ่ดเสนอต่อ 

นายกรัฐมนตรีเพื่อด�าเนินการต่อไป

	 เมือ่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ให ้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป ็นอ ันพ้นจากหน้าท ี่ 	 และให้ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยกันเอง	 เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด 

หนึ่งคน	รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน	และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดสี่คน	และให้น�า

ความในมาตรา	๑๕	วรรคสอง	และวรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๙๙  	 ในระยะเริ่มแรกให้ท ีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ ่งได ้รับ 

แต่งตั ้งตามมาตรา	 ๙๘	 คัดเลือกรายชือ่บคุคลผู ้ม ีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั ้งเป็น 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น	 รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นศาลละหนึง่คน	 และตุลาการศาลปกครองชัน้ต้น 

อีกไม่เกินหนึง่ร้อยสามสิบคน	 และให้ด�าเนินการตามมาตรา	 ๙๘	 วรรคสอง	 โดยอนุโลมก่อนเสนอรายชื่อ 

ให้นายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

 มาตรา ๑๐๐ 		เมือ่มีการแต่งต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา	 ๙๘	 และตุลาการ 

ในศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา	 ๙๙	 แล้ว	 ให้วุฒิสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และประธานศาลปกครองสูงสุด 

ด�าเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน

  มาตรา ๑๐๑ 		ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที	่ ๓๐	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มิให้น�ามาตรา	 ๓๐	 

วรรคสอง	 มาใช้บังคับ	 และให้ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น	 และ 

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นได้รับเงินเดือนในขั้นต�่าของต�าแหน่ง	แต่ถ้าผู้ที่โอนมาเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า

ขั้นต�่าของต�าแหน่ง	การให้ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็นไปตามที่	ก.ศป.	ก�าหนด

 มาตรา ๑๐๒ 		ในกรณทีีผู่้โอนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการอยู่แล้วก่อนวันทีบ่ทบัญญัติหมวด	 ๓	 

แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ใช้บังคับ	 แต่มิได้สมัครเป็นสมาชิก 

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 ให้มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ
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 มาตรา ๑๐๓ 		เมื่อได้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา	 ๙๘	 และมาตรา	 ๙๙	 แล้ว 

ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดวันเปิดท�าการศาลปกครองสูงสุด 

ศาลปกครองกลาง	 และศาลปกครองในภูมิภาค	 ส�าหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางต้องเปิด

ท�าการไม่เกินหนึง่ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ส�าหรับศาลปกครองในภูมิภาค 

ตามมาตรา	 ๙๔	 ให้ด�าเนินการเปิดท�าการตามความจ�าเป็นโดยค�านึงถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง 

ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม		แต่ทั้งนี้	ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล

	 ในระหว่างท่ีเปิดท�าการศาลปกครองในภมูภิาคตามมาตรา	๙๔	ยังไม่ครบทุกแห่งให้ท่ีประชมุใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ�านาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ก�าหนดให้ศาลปกครองในภูมิภาค 

ที่เปิดท�าการแล้วมีเขตอ�านาจในจังหวัดใดที่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมได้ตามที่สมควร

	 เมื่อได้มปีระกาศวันเปิดท�าการศาลปกครองกลางแล้ว	 บรรดาเรือ่งทีร่้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือทีม่ีค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว 

แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ	 ให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง	 และถ้าศาลปกครองกลาง 

เห็นว่าเป็นคดีตามมาตรา	๙	ก็ให้พิจารณาและมีค�าพิพากษาต่อไป

	 เพื่อความสะดวกในการด�าเนินคดีปกครองของผู้ร้องทุกข์	 ถ้าได้มีการเปิดท�าการศาลปกครอง 

ในภมิูภาคแล้ว	เม่ือเหน็สมควร	ศาลปกครองกลางจะโอนคดนีั้นไปยังศาลปกครองในภมิูภาคท่ีมเีขตอ�านาจกไ็ด้

	 การด�าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองทีโ่อนมาตามวรรคสาม	 ให้เป็นไป

ตามระเบียบทีท่ีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�าหนด		ทั้งนี้	 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่ง 

พระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๐๔ 		ในระหว่างทีย่ังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม 

มาตรา	 ๘๔	 ให้น�ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

โดยอนุโลม	 โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ�านาจหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนตามกฎหมายดังกล่าว

	 ในระยะเริม่แรก	 ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองท�าการคัดเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

ด้วยกันเองจ�านวนสามคนเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยไม่ชักช้า	 ในระหว่างทีย่ังไม่มี 

การแต่งตัง้ต�าแหน่งใดซึง่เป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยต�าแหน่ง	ให้คณะกรรมการข้าราชการ 

ฝ่ายศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเท่าที่มีอยู่

 มาตรา ๑๐๕ 		บรรดาคดีทีไ่ด้ยืน่ฟ้องหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอื่นอยู่แล้ว 

ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ	 และมีลักษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี ้	 ให้ศาลนั ้น 

ด�าเนินกระบวนพิจารณาและมีค�าพิพากษาต่อไปจนคดีนั้นถึงที่สุด

 มาตรา ๑๐๖ 		ส ิทธิ ร ้ อ งท ุกข ์ ต ่ อคณะกรรมการวินิ จฉั ยร ้ อ งท ุกข ์ ตามมาตรา 	 ๑๑	 

แห่งพระราชบัญญัติ	ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	พ.ศ.	๒๕๓๙	ในคดท่ีีไม่อยู่ในอ�านาจของศาลปกครอง 

ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
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 มาตรา ๑๐๗ 		ในวาระเริ ่มแรกก่อนทีส่�านักงานศาลปกครองจะได้รับงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี	 ให้	 ก.ศป.	 จัดท�าแผนงานในการด�าเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดตั ้งและ 

การบริหารงานของส�านักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินการและการบริหารงานตามแผนงานดังกล่าว

	 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป	 เพื ่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามแผนงานที่	ก.ศป.	เสนอตามความจ�าเป็น

 

 

					ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

														ชวน		หลีกภัย

														นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึน้	 เพือ่ให้มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีทีม่ีข้อพิพาททางกฎหมายปกครอง

ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ	 หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่

ของรฐัด้วยกนั	เกีย่วกบัการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าท่ีหน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัต้องปฏบิตั ิ

ตามกฎหมาย	 หรือเนือ่งจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าทีห่น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมาย	 ซึ่งตามอ�านาจหน้าทีข่องศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่อง 

ทีเ่กี่ยวข้องกับการออกกฎหรือค�าสัง่ทางปกครอง	 การกระท�าละเมิดในทางปกครอง	 หรือการท�าสัญญา

ทางปกครอง	 อันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน	 และโดยทีร่ะบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจ�าเป็นต้อง 

มีกระบวนการเป็นพเิศษต่างจากคดีปกติทัว่	ๆ 	ไป	เพราะผลแห่งค�าพพิากษาอาจกระทบถงึการบรหิารราชการ

แผ่นดิน	 หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน	 ในขณะเดียวกัน

เอกชนจะอยู่ในฐานะเสยีเปรยีบท่ีไม่อาจทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรฐัได้	ในการพจิารณาจงึจ�าเป็นต้องใช้ 

ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงทีแ่ท้จริง	 และต้องมีตุลาการทีม่ีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถ

ตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	 และประชาชนทัว่ไปซึ ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่ง 

จากค�าพิพากษาของศาลปกครอง	 รวมทัง้ต้องมีหน่วยงานธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ		ฉะนั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง

บัญชี	๑

ศาลปกครองสูงสุด	 ๔	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ๖๕,๙๒๐	 ๕๐,๐๐๐

	 ๓	 รองประธานศาลปกครองสูงสุด	 ๖๓,๘๖๐	 ๔๒,๕๐๐

	 	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

	 	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองชั้นต้น	 	 อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

	 	 รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

	 	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

	 	 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

	 ๒	 รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น	 ๖๐,๘๗๐	 ๔๑,๕๐๐

	 	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

	 	 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

	 ๑	 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น	 ๕๘,๙๑๐	 ๓๐,๐๐๐	

ชั้นศาล
ชั้น

เงินเดือน
ต�าแหน่ง

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง
(บาท)

ชั้นศาล
ชั้น

เงินเดือน
ต�าแหน่ง

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง
(บาท)
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง

บัญชี	๒

ศาลปกครองสูงสุด	 ๔	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ๗๕,๕๙๐	 ๕๐,๐๐๐

	 ๓	 รองประธานศาลปกครองสูงสุด	 ๗๓,๒๔๐	 ๔๒,๕๐๐

	 	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

	 	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองชั้นต้น	 	 อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

	 	 รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

	 	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

	 	 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

	 ๒	 รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น	 ๖๙,๘๑๐	 ๔๑,๕๐๐

	 	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

	 	 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

	 ๑	 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น	 ๖๗,๕๖๐	 ๓๐,๐๐๐	

ชั้นศาล
ชั้น

เงินเดือน
ต�าแหน่ง

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง
(บาท)

ชั้นศาล
ชั้น

เงินเดือน
ต�าแหน่ง

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง
(บาท)

ชั้นศาล
ชั้น

เงินเดือน
ต�าแหน่ง

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง
(บาท)

ชั้นศาล
ชั้น

เงินเดือน
ต�าแหน่ง

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง
(บาท)
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พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า	

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  	 พระราชบัญญัตน้ีิเรยีกว่า	“พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐”

 มาตรา ๒ 
๑
 	 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓  	 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี ่ยวกับพัสดุ	 การจัดซื ้อจัดจ้าง	 หรือการบริหารพัสดุ 

ในกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ข้อบัญญัติ	และข้อก�าหนดใด	ๆ	ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้

บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔ 		 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “การจัดซื ้อจัดจ้าง”	 หมายความว่า	 การด�าเนินการเพื ่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ	 จ้าง	 

เช่า	แลกเปลี่ยน	หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 “พัสดุ”	หมายความว่า	สินค้า	งานบริการ	งานก่อสร้าง	งานจ้างที่ปรึกษา	และงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง	รวมทั้งการด�าเนินการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 “สินค้า”	หมายความว่า	วสัด	ุครภุณัฑ์	ทีด่นิ	สิ่งปลกูสร้าง	และทรพัย์สนิอ่ืนใด	รวมท้ัง		งานบรกิาร

ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย	แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น

	 ๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนที่	๒๔	ก/หน้า	๑๓/๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐



782 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

	 “งานบริการ”	หมายความว่า	งานจ้างบริการ	งานจ้างเหมาบริการ	งานจ้างท�าของและการรับขน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	 แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง

ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	 การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

งานจ้างทีป่รึกษา	 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	 และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์

	 “งานก่อสร้าง”	หมายความว่า	งานก่อสร้างอาคาร	งานก่อสร้างสาธารณูปโภค	หรือสิ่งปลูกสร้าง

อื่นใด	และการซ่อมแซม	ต่อเติม	ปรับปรุง	รื้อถอน	หรือการกระท�าอื่นที่มีลักษณะท�านองเดียวกันต่ออาคาร	

สาธารณูปโภค	 หรือสิง่ปลูกสร้างดังกล่าว	 รวมทั้งงานบริการทีร่วมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย	 แต่มูลค่าของ 

งานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

	 “อาคาร”	หมายความว่า	ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบคุคลอาจเข้าอยู่หรอืใช้สอยได้	เช่น	อาคารท่ีท�าการ	

โรงพยาบาล	 โรงเรียน	 สนามกีฬา	 หรือสิง่ปลูกสร้างอย่างอืน่ทีม่ีลักษณะท�านองเดียวกัน	 รวมทัง้สิ่งก่อสร้าง 

อืน่	ๆ 	ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส�าหรบัอาคารนั้น	ๆ 	เช่น	เสาธง	รัว้	ท่อระบายน�้า	หอถงัน�้า	ถนน	ประปา	

ไฟฟ้า	หรือสิ่งอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร	เช่น	เครื่องปรับอากาศ	ลิฟท์	หรือเครื่องเรือน

	 “สาธารณูปโภค”	 หมายความว่า	 งานอันเกี ่ยวกับการประปา	 การไฟฟ้า	 การสื ่อสาร	 

การโทรคมนาคม	 การระบายน�า้	 การขนส่งทางท่อ	 ทางน�้า	 ทางบก	 ทางอากาศ	 หรือทางราง	 หรือการอืน่								

ที่เกี่ยวข้องซึ่งด�าเนินการในระดับพื้นดิน	ใต้พื้นดิน	หรือเหนือพื้นดิน

	 “งานจ้างทีป่รึกษา”	 หมายความว่า	 งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น 

ผู้ให้ค�าปรกึษาหรอืแนะน�าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวศิวกรรม	สถาปัตยกรรม	ผงัเมือง	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	

การเงิน	 การคลัง	 สิง่แวดล้อม	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 สาธารณสุข	 ศิลปวัฒนธรรม	 การศึกษาวิจัย	 หรือ 

ด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ

	 “งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”	 หมายความว่า	 งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

	 “การบริหารพัสดุ”	 หมายความว่า	 การเก็บ	 การบันทึก	 การเบิกจ่าย	 การยืม	 การตรวจสอบ 

การบ�ารุงรักษา	และการจ�าหน่ายพัสดุ

	 “ราคากลาง”	 หมายความว่า	 ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส�าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยืน่ข้อเสนอ 

ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล�าดับ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	ราคาที่ได้มาจากการค�านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก�าหนด

	 (๒)	ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท�า

	 (๓)	ราคามาตรฐานที่ส�านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก�าหนด

	 (๔)	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

	 (๕)	ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

	 (๖)	ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น	ๆ
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	 ในกรณีทีม่ีราคาตาม	 (๑)	 ให้ใช้ราคาตาม	 (๑)	 ก่อน	 ในกรณีทีไ่ม่มีราคาตาม	 (๑)	 แต่มีราคา 

ตาม	(๒)	หรือ	(๓)	ให้ใช้ราคาตาม	(๒)	หรือ	(๓)	ก่อน	โดยจะใช้ราคาใดตาม	(๒)	หรือ	(๓)	ให้ค�านึงถึงประโยชน ์

ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ	ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม	(๑)	(๒)	และ	(๓)	ให้ใช้ราคาตาม	(๔)	(๕)	หรือ	(๖)	

โดยจะใช้ราคาใดตาม	(๔)	(๕)	หรือ	(๖)	ให้ค�านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ

	 “เงินงบประมาณ”	 หมายความว่า	 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ	 เงินซึง่หน่วยงานของรัฐ 

ได้รบัไว้โดยได้รบัอนุญาตจากรฐัมนตรใีห้ไม่ต้องน�าส่งคลงัตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมาย

ว่าด้วยเงินคงคลัง	 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 

และเงนิ	ภาษอีากร	ค่าธรรมเนียม	หรอืผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย

หรือทีร่าชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย	 และให้หมายความรวมถึงเงินกู้	 เงินช่วยเหลือ 

และเงินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	องค์การมหาชน	 องค์กรอิสระ	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

หน่วยธุรการของศาล	 มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ากับของรัฐสภา 

หน่วยงานอิสระของรัฐ	และหน่วยงานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 “เจ้าหน้าท่ี”	หมายความว่า	ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจ้างหรอืการบรหิารพสัด	ุหรอืผูท่ี้ได้รบั

มอบหมายจากผู้มีอ�านาจให้ปฏบัิตหิน้าท่ีเกี่ยวกบัการจดัซือ้จดัจ้างหรอืการบรหิารพสัดขุองหน่วยงานของรฐั

	 “คณะกรรมการนโยบาย”	หมายความว่า	คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐ

	 “คณะกรรมการวินิจฉัย”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

	 “คณะกรรมการราคากลาง”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการราคากลางและขึ ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการ

	 “คณะกรรมการ	ค.ป.ท.”	หมายความว่า	คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

	 “คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 

ข้อร้องเรียน

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕  	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มี

อ�านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑

บททั่วไป

 มาตรา ๖  	 เพื ่อให้การปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงิน 

งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ	 และป้องกันปัญหาการทุจริต 

ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้	 และกฎกระทรวง	 ระเบียบ	 และประกาศ 

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

	 เพื ่อให้การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 หน่วยงานของรัฐใน 

ต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐทีต่ั ้งอยู่ในต่างประเทศ	 หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง	เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว	หากรัฐวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบรหิารพสัดข้ึุนใช้เองท้ังหมดหรอืแต่บางส่วน	กใ็ห้กระท�าได้	โดยต้องด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้	 เว้นแต่ในต่างประเทศทีห่น่วยงาน

ของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ	 หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น

ของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง	 จะก�าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา	๕๖	เป็นอย่างอื่นก็ได้

	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม	 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการนโยบาย	และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๗  	 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

	 (๑)		การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

	 (๒)	 การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อ

รัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

	 (๓)		การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวจัิยและพฒันา	เพื่อการให้บรกิารทางวชิาการของสถาบันอุดมศกึษา	

หรือการจ้างที่ปรึกษา	ทั้งนี้	ที่ไม่สามารถด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้

	 (๔)		การจัดซื ้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู ้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ	 องค์การ 

ระหว่างประเทศ	 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 องค์การต่างประเทศทัง้ในระดับรัฐบาลและทีม่ิใช่ 

ระดับรัฐบาล	 มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ	 ทีส่ัญญาหรือข้อก�าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ 

ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

	 (๕)		การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ	 องค์การระหว่าง

ประเทศ	 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 องค์การต่างประเทศทัง้ในระดับรัฐบาลและทีม่ิใช่ระดับรัฐบาล 

มลูนธิิหรือเอกชนต่างประเทศ	 ทีส่ัญญาหรือข้อก�าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก�าหนดไว้เป็นอย่าง

อื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ	ซึ่งจ�านวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา
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	 (๖)	 การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีเ่ป็นหน่วยงานของรัฐโดย 
ใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค	โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ
	 การจัดซื้อจัดจ้างตาม	 (๑)	 (๒)	 และ	 (๓)	 ทีไ่ด้รับยกเว้นมิให้น�าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา	 โดยประกาศ 
ดงักล่าวจะก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัเสนอเรื่องการจดัซื้อจดัจ้างใดตาม	(๑)	(๒)	หรอื	(๓)		ต่อคณะกรรมการ
นโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้
	 การยกเว ้นมิให ้น �าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช ้บังคับแก่การจัดซือ้จัดจ ้างใด 
ทัง้หมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง	 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการนโยบาย
	 กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้	โดยอย่างน้อย	ต้องมีหลักการ
ตามมาตรา	๘	วรรคหนึ่ง
	 การจัดซื้อจัดจ้างตาม	(๖)	นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องด�าเนินการตามวรรคสี่แล้ว	 ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีเ่ป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
 มาตรา ๘  	 การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดขุองหน่วยงานของรฐัต้องก่อให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ	และต้องสอดคล้องกับหลักการ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		คุ้มค่า	 โดยพัสดุทีจั่ดซือ้จัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะทีต่อบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ	มีราคาที่เหมาะสม	และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
	 (๒)		โปร่งใส	 โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท�าโดยเปิดเผย	 เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน	 มีระยะเวลาทีเ่หมาะสม
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ	 มีหลักฐานการด�าเนินงานชัดเจน	 และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
	 (๓)		มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พสัดลุ่วงหน้าเพื่อให้การจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดเุป็นไปอย่างต่อเนื่องและมกี�าหนดเวลาที่เหมาะสม 
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
	 (๔)		ตรวจสอบได้	 โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
	 ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ	 หากการจัดซื ้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว	 แต่ไม่มีผลต่อการ 
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ	หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน	หรือมีเหตุผลหรือความจ�าเป็นอื่น	การจัดซื้อจัดจ้าง
นั้นย่อมไม่เสียไป
	 ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึง่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
นโยบาย	คณะกรรมการวนิิจฉัย	คณะกรรมการราคากลาง	คณะกรรมการ	ค.ป.ท.	และคณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ์	โดยอนุโลม
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 มาตรา ๙  	 การก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะท�าการจัดซื้อจัดจ้าง	 ให้หน่วยงาน 

ของรัฐค�านึงถึงคุณภาพ	 เทคนิค	 และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น	 และห้ามมิให้ก�าหนด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยีห่้อใดยี่ห้อหนึ่ง	 หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

เว้นแต่พัสดุทีจ่ะท�าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั ้นมียีห่้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห่้อใด 

ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

 มาตรา ๑๐ 		 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๖๖	 ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยืน่ 

ข้อเสนอในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู ้ยืน่ข้อเสนอ	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ 

ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยืน่ข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือ 

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	 หรือการด�าเนินการ

ตามกฎหมาย

 มาตรา ๑๑  	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี	 และประกาศเผยแพร่ 

ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลางและของหน่วยงานของรฐัตามวธิกีารที่กรมบญัชกีลางก�าหนด	

และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น	เว้นแต่

	 (๑)		กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ		ทั้งนี้	ตามมาตรา	๕๖	(๑)	(ค)	

หรือ	(ฉ)

	 (๒)		กรณีที่มวีงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงหรอืมีความจ�าเป็นต้องใช้พสัดุ

โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด		ทั้งนี้	ตามมาตรา	๕๖	(๒)	(ข)	(ง)	หรือ	(ฉ)

	 (๓)		กรณีท่ีเป็นงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงนิค่าจ้างตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงหรอืท่ีมคีวามจ�าเป็น

เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ		ทั้งนี้	ตามมาตรา	๗๐	(๓)	(ข)	หรือ	(ฉ)

	 (๔)		กรณีทีเ่ป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทีม่ีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือทีเ่กี่ยวกับ

ความมั่นคงของชาติตามมาตรา	๘๒	(๓)

	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และรายละเอียดการจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหนึ ่งและ 

การเปลี่ยนแปลงแผน	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๒  	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา	 รายละเอียด 

วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ	 เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 

เมื่อมีการร้องขอการจัดท�าบันทึกรายงานผลการพิจารณา	 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	

และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๓  	 ในการจัดซื ้อจัดจ้าง	 ผู ้ที่มีหน้าที่ด�าเนินการต้องไม่เป็นผู ้มสี ่วนได้เสียกับ 

ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

	 ในกรณีทีป่รากฏในภายหลังว่าผู ้ทีม่ีหน้าทีด่�าเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู ้มีส่วนได้เสียกับ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคูส่ญัญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจดัซื้อจดัจ้าง	หรอืเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

การจัดซื้อจัดจ้าง	แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ	การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
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 มาตรา ๑๔ 		 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อหน่วยงานของรัฐ	 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐได้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือ 

ผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ	การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

 มาตรา ๑๕ 		 ผู้มีอ�านาจอนุมัติสัง่ซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๒

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
 

 มาตรา ๑๖  	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 ให้หน่วยงานของรัฐจัด 

ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้

 มาตรา ๑๗ 		 ในการด�าเนนิการตามมาตรา	 ๑๖	 คณะกรรมการ	 ค.ป.ท.	 อาจก�าหนด 

ให้ม ีการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื ้อจัดจ้าง

ภาครัฐตามมาตรา	 ๑๘	 ก็ได้	 	 ทั้งนี้	 การจัดซื้อจัดจ้างทีต่้องจัดท�าข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไป 

ตามทีค่ณะกรรมการ	 ค.ป.ท.	 ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา	 โดยอย่างน้อยให้ค�านึงถึงวงเงิน 

ของการจัดซื ้อจัดจ้างมาตรการป้องกันการทุจริต	 การจัดซื ้อจัดจ้างทีม่ีความเสี ่ยงต่อการทุจริต	 และ 

ความคล่องตัวในการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

	 คณะกรรมการ	 ค.ป.ท.	 อาจก�าหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซื้อจัดจ้างภาครฐักไ็ด้		ทัง้นี	้ตามท่ีคณะกรรมการ	ค.ป.ท.ประกาศก�าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๘  	 ข ้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร ่วมมือป ้องกันการท ุจริตในการ 

จัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ	 ให้จัดท�าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและ 

ผู้ประกอบการทีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอ	 โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการ 

ทีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระท�าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	 และให้มีผู้สังเกตการณ ์

ซึ่งมีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	หรือประสบการณ์	ที่จ�าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น	ๆ	เข้าร่วมสังเกตการณ์

ในการจัดซือ้จัดจ้างตัง้แต่ขัน้ตอนการจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดของพัสดุทีจ่ะท�าการ 

จัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ	 โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็น 

กลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น	 แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการ	ค.ป.ท.	ทราบด้วย

	 แนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการ	 แบบของข้อตกลงคุณธรรม	 การคัดเลือก 

ผู้สังเกตการณ์	และการจัดท�ารายงานตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ	ค.ป.ท.	ประกาศก�าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา
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 มาตรา ๑๙	 ผ ู้ประกอบการท ีอ่ย ู่ ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื อ้จัดจ ้างตามที ่

คณะกรรมการ	 ค.ป.ท.	 ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา	 หากประสงค์จะเข้ายืน่ข้อเสนอกับหน่วยงาน 

ของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้	ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทาง

ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม

	 มาตรฐานขั้นต�า่ของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ 

ต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ	ค.ป.ท.	ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓

คณะกรรมการ

 

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 

 มาตรา ๒๐ 		 ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกอบด้วย

	 (๑)		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 	 ซึ่งรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ

	 (๒)	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	 ได ้แก ่	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา	ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ 

อัยการสูงสุด	อธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น	ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 (๓)		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

จากสภาวิศวกร	 สภาสถาปนิก	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

แห่งละหนึง่คน	 ในส่วนทีเ่หลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม	

สถาปัตยกรรม	การเงิน	การคลัง	การบริหารจัดการ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หรือด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย

	 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ	 และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 

ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจ�านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๒๑  	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		มีสัญชาติไทย

	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปี

	 (๓)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

	 (๔)		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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	 (๕)		ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด										

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (๖)		ไม่เป็นข้าราชการการเมือง	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น	กรรมการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นในพรรคการเมือง	หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

	 (๗)	ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ

 มาตรา ๒๒ 		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี	 และอาจได้รับ 

แต่งตั้งอีกได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

	 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึง่	 ให้ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวนั	ในระหว่างท่ียังมิได้แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวฒุขิึ้นใหม่	ให้กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึ่งพ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระน้ันอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึ่งได้รบัแต่งตั้งใหม่เข้ารบัหน้าท่ี

 มาตรา ๒๓  	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการผูท้รงคณุวฒุพ้ินจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (๑)	ตาย

	 (๒)	ลาออก

	 (๓)	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๒๑

	 (๔)	คณะรัฐมนตรีให้ออก	เพราะหย่อนความสามารถ	บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่	หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย

	 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระหรอืมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ในระหว่างทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	 ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น 

หรือแต่งตั้งแทนต�าแหน่งทีว่่าง	 ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งนั้นด�ารงต�าแหน่งได้เท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิทีแ่ต่งตั้งไว้แล้วนัน้	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีการแต่งตั้งแทนต�าแหน่งทีว่่าง	 หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

	 ในกรณีทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 ให้คณะกรรมการนโยบาย 

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง

 มาตรา ๒๔ 		 ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)		เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

	 (๒)		เสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 (๓)		ก�ากับดูแลการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 

ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)		วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา	๑๐๔	รวมทั้งตีความและวินิจฉัย

ปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

	 (๕)		ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

	 (๖)		ก�าหนดแนวทาง	 วิธีปฏิบัติ	 แบบหรือตัวอย่าง	 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตาม 

ความในพระราชบัญญัตินี้
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	 (๗)		จัดท�ารายงานเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง	

	 (๘)	 ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชบัญญัตินี้	 หรือตามทีร่ัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

มอบหมาย

	 ในการปฏบิติัตามอ�านาจหน้าท่ีตามวรรคหนึง่	คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้อง

หรือบุคคลอืน่ใดมาแสดงความคิดเห็น	 ชี้แจง	 หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง	 เพื่อประกอบการ

พิจารณาได้

	 ผลการด�าเนินการตาม	 (๔)	 (๕)	 (๖)	 และ	 (๗)	 ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

 มาตรา ๒๕ 		 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม	ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบัิติ

หน้าที่ได้	ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวนิิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งทีป่ระชุม

พิจารณา	 ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องนั้น	 ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ 

หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสยีโดยตรงหรอืโดยอ้อมในเรื่องซึ่งท่ีประชมุพจิารณาหรอืไม่	ให้ท่ีประชมุพจิารณา

ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรกี�าหนด	ซึ่งในระหว่างท่ีประชมุพจิารณาเรื่องดงักล่าว	ประธานกรรมการหรอืกรรมการ 

ผู้นัน้เมือ่ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากทีป่ระชุม	 และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย

ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน	 แล้วแต่กรณี	 ทีไ่ม่ใช่ผู ้ต้องออกจากทีป่ระชุม 

เพราะเหตุดังกล่าว

 มาตรา ๒๖  	 คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ท�าการใด	 ๆ 

แทนได้	และให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๒๕	มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

 มาตรา ๒๗  	 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	

ประกอบด้วย

	 (๑)		ปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นประธานกรรมการ

	 (๒)	 	กรรมการโดยต�าแหน่ง	ได้แก่	อธบิดกีรมบัญชีกลาง	ผูแ้ทนส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี	

ผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้แทนส�านักงบประมาณ	 ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	 ผู ้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 และ 

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

	 (๓)		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน	 ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้	 ความเชีย่วชาญ	 หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม	 สถาปัตยกรรม	 การเงิน	 การคลัง	 

การบริหารจัดการ	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี หรือด้านอื่น	 ๆ	 ทีเ่กี ่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ 

ด�าเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย

	 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ ่งเป็นกรรมการ 

และเลขานุการ	และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๒๘  	 ให้น �าบทบัญญัติมาตรา	 ๒๑	 มาตรา	 ๒๒	 และมาตรา	 ๒๓	 มาใช้บังคับ 

กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่	๒	ของหมวด	๓	คณะกรรมการ	โดยอนุโลม

 มาตรา ๒๙  	 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ต่อคณะกรรมการนโยบาย

	 (๒)		ให ้ค�าปรึกษาแนะน�าแก ่ เจ ้าหน ้าท ีห่รือหน่วยงานของรัฐเกี ่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 (๓)	 ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 กฎกระทรวง 

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

	 (๔)	 ยกเว้นหรือผ่อนผนัการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบทีอ่อกตามความใน 

พระราชบัญญัตินี้

	 (๕)	 เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

เป็นผู้ทิ้งงาน	และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน	รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี

ในการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน

	 (๖)		จัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ 

คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 (๗)		ปฏิบัติหน้าทีอ่ ืน่ตามที ่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี ้หรือตามทีค่ณะกรรมการนโยบาย 

รัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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	 ผลการด�าเนนิการตาม	 (๒)	 (๓)	 (๔)	 และ	 (๖)	 ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

	 การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม	 (๓)	 ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา	 ๘	 

มาตรา	 ๑๓	 หรือมาตรา	 ๑๔	 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 

วนัท่ีได้รบัข้อหารอื	และให้คณะกรรมการวนิิจฉัยมอี�านาจสัง่ระงบัการจดัซื้อจดัจ้างไว้ก่อนได้หากเหน็สมควร	

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการวินิจฉัยได้มีค�าวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๘	 

มาตรา	 ๑๓	 หรือมาตรา	 ๑๔	 มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ	 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจ 

สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น	เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

 มาตรา ๓๐  	 คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�าการใด	ๆ 	แทนได้

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๒๕	 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ 

โดยอนุโลม

 มาตรา ๓๑  	 คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�า	หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

 

 มาตรา ๓๒ 		 ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	ประกอบด้วย

	 (๑)		อธิบดีกรมบัญชีกลาง	เป็นประธานกรรมการ

	 (๒)		กรรมการโดยต�าแหน่ง	 ได้แก่	 ผู ้แทนกระทรวงกลาโหม	 ผู ้แทนกระทรวงการคลัง 

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	 ผู ้แทนกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้แทนส�านักงบประมาณ	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 ผู ้แทนกรมชลประทาน 

ผู้แทนกรมทางหลวง	 ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท	 ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	 และผู้แทนส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน

	 (๓)		กรรมการผูท้รงคุณวฒุจิ�านวนไม่น้อยกว่าเจด็คนแต่ไม่เกนิสบิเอ็ดคน	ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั

แต่งตั้งจากสภาวศิวกร	สภาสถาปนิก	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

แห่งละหนึง่คน	 ในส่วนทีเ่หลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ 

หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง

	 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ ่งเป็นกรรมการ 

และเลขานุการ	และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๓๓  	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	และมาตรา	๒๓	มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่	๓	ของหมวด	๓	คณะกรรมการ	โดยอนุโลม
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 มาตรา ๓๔  	 ให้คณะกรรมการราคากลางมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลาง

	 (๒)		ก�ากับดูแลการก�าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		ให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐัเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการก�าหนดราคากลาง

	 (๔)		ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลาง

	 (๕)		ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ก�าหนดราคากลางตาม	(๑)

	 (๖)	 พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีทีเ่ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการก�าหนดราคากลาง

	 (๗)		ออกประกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงือ่นไขในการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 

ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

	 (๘)		จัดท�ารายงานเกีย่วกบัปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิการก�าหนดราคากลางของหน่วยงาน

ของรฐั	และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการท่ีมีสิทธเิป็นผูย่ื้นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรฐัเสนอคณะกรรมการ

นโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 (๙)		ปฏิบัติหน้าทีอ่ ืน่ตามที ่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี ้หรือตามทีค่ณะกรรมการนโยบาย 

รัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 ผลการด�าเนินการตาม	(๑)	 (๔)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	และ	(๘)	ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

	 ประกาศตาม	(๑)	และ	(๗)	ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๕  	 คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนด 

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 เมือ่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

 มาตรา ๓๖ 		 คณะกรรมการราคากลางมอี�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ท�าการใด	 ๆ	 

แทนได้	 	 ทั้งนี้	 ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ	 เช่น	 งานก่อสร้าง	 ยาและเวชภัณฑ์	

หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๒๕	 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลางและ 

คณะอนุกรรมการ	โดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

 

 มาตรา ๓๗  	 ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต	ประกอบด้วย

	 (๑)		ปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นประธานกรรมการ

	 (๒)		กรรมการโดยต�าแหน่ง	 ได้แก่	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 ผู ้แทนส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ผู้แทนส�านักงบประมาณ 

ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 และผู้แทนส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 (๓)		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน	 ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง

แต่งตัง้จากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึน้โดยมวีัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทจุริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม

และจริยธรรม	 	 ทั้งนี้	 องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยทีม่ีผลงานเป็นทีย่อมรับ 

และได้ด�าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

	 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ ่งเป็นกรรมการ 

และเลขานุการ	และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๓๘			 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	และมาตรา	๒๓	มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่	๔	ของหมวด	๓	คณะกรรมการ	โดยอนุโลม

 มาตรา ๓๙			 ให้คณะกรรมการ	ค.ป.ท.	มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ก�าหนดแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

	 (๒)		ก�าหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์

	 (๓)		คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

	 (๔)		คัดเลือกผู ้สังเกตการณ์เพื ่อเข้าร ่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

	 (๕)		ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี ่ยวกับแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงาน 

โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม	(๑)

	 (๖)	 ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 

ในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม	(๑)

	 (๗)		พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีทีเ่ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและ 

วิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม	(๑)

	 (๘)		จัดท�ารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ข้าร่วมโครงการความร่วมมือ 

ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 (๙)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้
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	 ผลการด�าเนินการตามวรรคหนึง่	 ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

 มาตรา ๔๐  	 คณะกรรมการ	 ค.ป.ท.	 มีอ�านาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�าการใด	 ๆ 

แทนได้

	 ให้น�าบทบญัญตัิมาตรา	 ๒๕	 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ	 ค.ป.ท.	 และ 

คณะอนุกรรมการ	โดยอนุโลม

ส่วนที่ ๕

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 

 มาตรา ๔๑  	 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน	ประกอบด้วย

	 (๑)		ปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นประธานกรรมการ

	 (๒)		กรรมการโดยต�าแหน่ง	ได้แก่	อธบิดกีรมบัญชีกลาง	ผูแ้ทนส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี	

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ผู้แทนส�านักงบประมาณ	 ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	 ผู้แทน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 และผู้แทนส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน

	 (๓)		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน	 ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง

แต่งตั้งจากสภาวศิวกร	สภาสถาปนิก	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

แห่งละหนึง่คน	 ในส่วนทีเ่หลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม	

สถาปัตยกรรม	การเงิน	การคลัง	การบริหารจัดการ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หรือด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

	 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและ

เลขานุการ	และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มาตรา ๔๒ 		 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	และมาตรา	๒๓	มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่	๕	ของหมวด	๓	คณะกรรมการ	โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๓ 		 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา	๑๑๙

	 (๒)		พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีทีเ่ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 

ของพระราชบัญญัตินี้	กฎกระทรวง	หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

	 (๓)		จัดท�ารายงานเกี่ยวกบัปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิการพจิารณาอทุธรณ์และข้อร้องเรยีน

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 (๔)		ปฏิบัติหน้าทีอ่ ืน่ตามที ่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี ้หรือตามทีค่ณะกรรมการนโยบาย 

รัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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	 ผลการด�าเนินการตาม	(๑)	(๒)	และ	(๓)	ให้ประกาศในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

	 การย่ืนข้อร้องเรยีนและการพจิารณาข้อร้องเรยีนตาม	(๒)	ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรฐัมนตรกี�าหนด

ในกรณทีีพิ่จารณาข้อร้องเรียนตาม	 (๒)	 แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตินี้	 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

มีอ�านาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้	เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

	 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท�าการตามหน้าที่โดยสุจริต	ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง	ทางอาญา	หรือทางปกครอง

 มาตรา ๔๔ 		 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อท�า 

การใด	ๆ	แทนได้

	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๒๕	 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

และคณะอนุกรรมการ	โดยอนุโลม

	 ให ้น �าบทบัญญัติมาตรา	 ๔๓	 วรรคห้า	 มาใช ้บังคับกับการกระท�าการตามหน้าท ีข่อง 

คณะอนุกรรมการ	โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๕ 		 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจเรียกให้เจ้าหน้าทีท่ี ่เกี ่ยวข้องหรือ 

บุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�า	หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

หมวด ๔
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

 มาตรา ๔๖			 ให้กรมบญัชกีลางมีหน้าท่ีในการดแูลและพฒันาระบบการจดัซื้อจดัจ้างผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลาง	เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้

 มาตรา ๔๗			 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าทีจ่ัดท�าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื ่อให้ 

หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น	 และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

	 การก�าหนดราคาอ้างอิงของพสัดุต้องค�านงึถงึราคาตลาดของพสัดนุั้น	และการก�าหนดราคาอ้างอิง

ของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้

	 กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง	อย่างน้อยปีละสองครั้ง

 มาตรา ๔๘  	 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม	 วิเคราะห์	 และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามพระราชบัญญัตินี	้ และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการ

นโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 รายงานตามวรรคหนึง่	 เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว	 ให้ประกาศในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

 มาตรา ๔๙  	 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าทีใ่นการก�าหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 

เพ่ือส่งเสริมและพฒันาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้		ทั้งนี้	กรมบัญชีกลางจะด�าเนินการเองหรือจะด�าเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้

	 ให้เจ้าหน้าทีซ่ึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทีป่ฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นท�านองเดียวกัน	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ในกรณีทีเ่ป็นข้าราชการพลเรือน	 ให้เจ้าหน้าทีซ่ึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทีป่ฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นต�าแหน่งทีม่เีหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนและในการก�าหนดให้ได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ	 ให้ค�านึงถึงภาระหน้าที่

และคุณภาพของงาน	 โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอืน่ทีไ่ด้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษด้วย		

ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 (๒)		ในกรณีท่ีไม่เป็นข้าราชการพลเรอืน	ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งที่ปฏบัิตงิาน

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นต�าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลของหน่วยงานของรฐัท่ีเจ้าหน้าที่น้ันสังกดัอยู่และมสีทิธไิด้รบัเงนิเพิ่มส�าหรบัต�าแหน่งท่ีมีเหตพุเิศษ

ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้	 หรือเป็นต�าแหน่งทีม่ีสิทธิได้รับเงินอืน่ท�านองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่	 แล้วแต่กรณี	 	 ทั้งนี้	 ในการก�าหนดให้ได้ 

รับเงนิเพ่ิมส�าหรับต�าแหน่งท่ีมีเหตุพเิศษหรอืเงินอ่ืนท�านองเดยีวกนัให้เปรยีบเทียบกบัเงนิเพิ่มส�าหรบัต�าแหน่ง

ที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นท�านองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน

 มาตรา ๕๐			 ให ้กรมบัญชีกลางม ีหน้าท ีป่ฏิบัติงานธุรการ	 งานประชุม	 งานวิชาการ 

การศึกษาหาข้อมูล	 และกิจการต่าง	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย	 คณะกรรมการวินิจฉัย 

คณะกรรมการราคากลาง	 คณะกรรมการ	 ค.ป.ท.	 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	 และคณะอนุกรรมการ 

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว	รวมทั้งให้มีอ�านาจหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๕

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 

 มาตรา ๕๑			 ให้คณะกรรมการราคากลางมีอ�านาจประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ให้งานก่อสร้างในสาขาใด	เป็นงานก่อสร้างท่ีผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผูย่ื้นข้อเสนอ

ต่อหน่วยงานของรฐัได้	ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผูท่ี้ได้ขึ้นทะเบยีนไว้กบักรมบญัชกีลาง

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา	ให้งานก่อสร้างในสาขาใดท่ีผูป้ระกอบการ

งานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง	 ต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงิน

เท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้

	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีจ่ะเข้าร่วม 

เป็นผูย้ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรฐัตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศก�าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา	 	 ทั้งนี้	 จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

ได้ตลอดเวลา

 มาตรา ๕๒  	 ในกรณีที่เห็นสมควร	คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก�าหนดในราชกิจจา

นุเบกษา	ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง	เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม

เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้	 ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

ก็ได้

	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นทีจ่ะเข้าร่วมเป็นผู้ยืน่ 

ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการราคากลางประกาศก�าหนดใน 

ราชกิจจานุเบกษา		ทั้งนี้	จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา

 มาตรา ๕๓  	 ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา	 ๕๑	 

และผู้ประกอบการพัสดุอืน่ตามมาตรา	 ๕๒	 ทีไ่ด้ขึ ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลาง	และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

	 ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอืน่ 

ตามวรรคหนึง่ไว้แล้ว	 หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู ้ประกอบการประเภทนั้นอีก 

และให้หน่วยงานของรฐัก�าหนดคณุสมบัตผู้ิมีสิทธเิข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา	๕๑	หรอืมาตรา	๕๒	ในประกาศ

เชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย

	 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของผูป้ระกอบการท่ีมีสทิธขิอข้ึนทะเบียน	การตรวจสอบคณุสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม	 การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน	 และอัตราค่าธรรมเนียม 

การขอขึ้นทะเบียน	 รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีทีก่รมบัญชีกลาง

ไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๖
การจัดซื้อจัดจ้าง

 มาตรา ๕๔  	 บทบัญญัติในหมวดน้ีให้ใช้บังคบักบัการจดัซื้อจดัจ้างพสัด	ุยกเว้นงานจ้างท่ีปรกึษา

และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

 มาตรา ๕๕			 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท�าได้โดยวิธี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป	 ได้แก่	 การทีห่น่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทัว่ไป 

ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

	 (๒)		วิธีคัดเลือก	 ได้แก่	 การทีห่น่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบัติ 

ตรงตามเงื่อนไขทีห่น่วยงานของรัฐก�าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายืน่ข้อเสนอ	 เว้นแต่ในงานนั้น 

มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่าสามราย

	 (๓)		วิธีเฉพาะเจาะจง	 ได้แก่	 การทีห่น่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเงื ่อนไขทีห่น่วยงานของรัฐก�าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายืน่ข้อเสนอ	 หรือให้เข้ามาเจรจาต่อ 

รองราคา	รวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุกบัผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงนิเลก็น้อยตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความในมาตรา	๙๖	วรรคสอง

 มาตรา ๕๖ 		 การจดัซื้อจดัจ้างพสัด	ุให้หน่วยงานของรฐัเลอืกใช้วธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไปก่อน	

เว้นแต่

	 (๑)		กรณีดังต่อไปนี้	ให้ใช้วิธีคัดเลือก

	 	 (ก)		ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว	 แต่ไม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ	 หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ 

คัดเลือก

	 	 (ข)		พัสดุท ีต่ ้องการจัดซื ้อจัดจ ้างม ีคุณลักษณะเฉพาะเป ็นพิเศษหรือซับซ ้อนหรือ 

ต้องผลิต	จ�าหน่าย	ก่อสร้าง	หรอืให้บรกิารโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมอืโดยเฉพาะ	หรอืมคีวามช�านาญเป็นพเิศษ	

หรือมีทักษะสูง	และผู้ประกอบการนั้นมีจ�านวนจ�ากัด

	 	 (ค)		มีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พสัดนุั้นอนัเนือ่งมาจากเกดิเหตกุารณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้	

ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท�าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ

	 	 (ง)		เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน	หรือมีข้อจ�ากัดทางเทคนิคที่จ�าเป็นต้องระบุยี่ห้อ

เป็นการเฉพาะ

	 	 (จ)		เป็นพัสดุทีจ่�าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ	 หรือด�าเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหว่างประเทศ

	 	 (ฉ)		เป็นพสัดท่ีุใช้ในราชการลับ	หรอืเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรฐั

หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

	 	 (ช)		เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุทีจ่�าเป็นต้องถอดตรวจ	 ให้ทราบความช�ารุดเสียหายเสียก่อน 

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้	 เช่น	 งานจ้างซ่อมเครื่องจักร	 เครื ่องมือกล	 เครื ่องยนต์	 เครื ่องไฟฟ้า	 หรือ 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
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	 	 (ซ)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 (๒)		กรณีดังต่อไปนี้	ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

	 	 (ก)		ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคัดเลือก	 หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว	 แต่ไม่มีผู้ยืน่ 

ข้อเสนอ	หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

	 	 (ข)		การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต	จ�าหน่าย	ก่อสร้าง	หรือให้บริการทั่วไป	และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 	 (ค)		การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีม่ีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	 หรือ 

การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุจากผูป้ระกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหรอืตวัแทนผูใ้ห้บรกิารโดยชอบด้วยกฎหมาย

เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

	 	 (ง)		มีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุนั ้นโดยฉุกเฉิน	 เนื ่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ	 

หรือเกดิโรคตดิต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ	และการจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไป

หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

	 	 (จ)		พัสดุทีจ่ะท�าการจัดซื ้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี ่ยวพันกับพัสดุทีไ่ด้ท�าการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไว้ก่อนแล้ว	 และมีความจ�าเป็นต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการ 

ใช้พัสดุนัน้	 โดยมูลค่าของพัสดุทีท่�าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุทีไ่ด้ท�าการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไว้ก่อนแล้ว

	 	 (ฉ)		เป็นพัสดุทีจ่ะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ	 องค์การระหว่างประเทศ	 หรือ 

หน่วยงานของต่างประเทศ

	 	 (ช)	เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ�าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง

	 	 (ซ)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 	 รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม	 (๑)	 (ซ)	หรือ	 (๒)	 (ซ)	 ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุนตาม	 มาตรา	๖๕	(๔)	ก็ได้	หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม	(๒)	(ซ)	เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา	 ๖๕	 (๔)	 แล้ว	 เมือ่หน่วยงานของรัฐจะท�าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้ 

วิธีเฉพาะเจาะจงตาม	(๒)	(ซ)	ก่อน

	 ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมทีต่ ้องปฏิบัติในต่างประเทศจะท�า 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง	โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้

	 รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก�าหนดรายละเอียดอืน่ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่ง 

เพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

 มาตรา ๕๗  	 รายละเอียดของวธิกีารจดัซื้อจดัจ้างพสัดใุนหมวดนี้ด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๕๘ 		 เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม	 หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจท�าการ 

จดัซื้อจดัจ้างพสัดใุห้กบัหน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืน	ๆ 	กไ็ด้	ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรฐัผูท้�าการ

จัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา
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	 การด�าเนินการตามวรรคหนึง่	 ต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นส�าคัญ		
ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
 มาตรา ๕๙ 		 เพื ่อประโยชน์ในการจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ท่ีจะท�าการจดัซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสารเชญิชวน	ก่อนท�าการจดัซื้อจดัจ้างพสัดดุ้วยวธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไป	
หน่วยงานของรัฐอาจจดัให้มีการรบัฟังความคดิเหน็ร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดของพสัดทีุจ่ะท�าการ
จัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีด
ของพัสดุทีจ่ะท�าการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน	 เพื่อน�าไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน	 ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
 มาตรา ๖๐  	 ก่อนด�าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา	๕๕	หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มแีบบรูปรายการงานก่อสร้างซึง่หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการจัดท�าเอง	 หรือด�าเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด	๘	งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	ก็ได้
	 ในกรณีทีต่้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้	 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย	 	 ทั้งนี้	 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบ 
รวมก่อสร้าง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
 มาตรา ๖๑  	 ในการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั ้ง	 ให้ผู ้มีอ�านาจแต่งตั ้งผู ้รับผิดชอบการ 
จัดซื้อจัดจ้างนั้น	ซึ่งจะกระท�าโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้
	 องค์ประกอบและองค์ประชุมซึง่กระท�าโดยคณะกรรมการ	 และหน้าทีข่องผู้รับผิดชอบการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
	 ค่าตอบแทนผู้รบัผิดชอบการจัดซือ้จัดจ้างตามวรรคหนึง่	ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก�าหนด
 มาตรา ๖๒  	 การจัดซื้อจัดจ้างตามวธิกีารตามมาตรา	๕๕	(๑)	ให้หน่วยงานของรฐัจดัท�าประกาศ 
และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทัว่ไปว่าหน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด 
วัน	เวลา	สถานที่ยื่นข้อเสนอ	และเงื่อนไขอื่น	ๆ
	 ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึง่	 ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการทีก่รมบัญชีกลางก�าหนด	 และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น		ในการนี้	หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้
	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และรายละเอียดการจัดท�าประกาศและเอกสารเชิญชวน	 รวมทั้งระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
	 การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา	๕๕	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าหนังสือ 
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
 มาตรา ๖๓  	 ภายใต้บงัคับมาตรา	 ๖๒	 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล 
ราคากลางและการค�านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ 

ที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
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 มาตรา ๖๔  	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๕๑	 และมาตรา	 ๕๒	 ผู ้ท ีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอในการ 
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ	อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		มีความสามารถตามกฎหมาย
	 (๒)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
	 (๓)		ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
	 (๔)		ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา	๑๐๖	วรรคสาม
	 (๕)		ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา	๑๐๙
	 (๖)		คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอืน่ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา
	 ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็นเงือ่นไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ทีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอ
ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
 มาตรา ๖๕  	 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา	 ๕๕	 (๑)	 หรือ	 (๒) 
ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ	 และวัตถุประสงค์ของการ 
ใช้งานเป็นส�าคัญ	โดยให้ค�านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
	 (๒)		มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
	 (๓)		บริการหลังการขาย
	 (๔)		พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
	 (๕)		การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
	 (๖)		ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่	 ในกรณีทีก่�าหนดให้มีการยืน่ข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
	 (๗)		เกณฑ์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 พัสดุทีร่ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม	 (๔)	 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 
ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
	 ให้รัฐมนตรีออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง	
ซึ่งอย่างน้อยต้องก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้	 ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา	และต้องก�าหนดน�า้หนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชดัเจน	แต่หากหน่วยงานของรฐัไม่อาจเลอืกใช้เกณฑ์
อืน่ประกอบและจ�าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก	 ให้ใช้เกณฑ์ราคา	 รวมทัง้การให้คะแนน
พร้อมด้วยเหตผุลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์		ทัง้นี	้ในกรณท่ีีไม่สามารถออกระเบยีบก�าหนดหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกบัการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอของพสัดทุุกประเภทได้	จะก�าหนดกรณตีวัอย่างของพสัดปุระเภทหนึ่ง
ประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น	ๆ	ก็ได้
	 เมือ่พิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ทีห่น่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว	 การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล�าดับตามคะแนน	 ข้อเสนอใดทีม่ีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอ 

ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย



803พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

	 ให้หน่วยงานของรฐัประกาศเกณฑ์ท่ีใช้ในการพจิารณาคดัเลอืกและน�า้หนกัของแต่ละเกณฑ์ไว้ใน
ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน	แล้วแต่กรณี	ด้วย
	 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีม่ีลักษณะท่ีจะต้องค�านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ	 หรือคุณสมบัต ิ
ของผู้ยืน่ข้อเสนอ	 หรือกรณีอืน่ทีท่�าให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง	 หน่วยงาน 
ของรัฐอาจก�าหนดให้มีการยืน่ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ตามวรรคหนึ่งก็ได้		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
 มาตรา ๖๖  	 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก�าหนด	และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
	 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระท�าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ตามมาตรา	 ๑๑๗	 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณ์	 เมือ่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้	 เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีความจ�าเป็นเร่งด่วนตาม 
มาตรา	 ๕๖	 (๑)	 (ค)	 หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	 หรือการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเล็กน้อย 
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา	๙๖	วรรคสอง
 มาตรา ๖๗  	 ก่อนลงนามในสัญญา	 หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ด�าเนินการไปแล้วได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		หน่วยงานของรัฐนัน้ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณทีจ่ะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	 หรือ 
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท�าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
	 (๒)		มีการกระท�าทีเ่ข้าลักษณะผู้ยืน่ข้อเสนอทีช่นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือทีไ่ด้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่	 หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	
หรือสมยอมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา	 หรือส่อว่ากระท�าการทุจริตอื่นใด 
ในการเสนอราคา		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
	 (๓)		การท�าการจัดซื ้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
	 (๔)		กรณีอื่นในท�านองเดียวกับ	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	ทั้งนี้	ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกการจดัซื้อจดัจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสทิธิ์ของหน่วยงานของรฐั	ผูย่ื้นข้อเสนอในการจดัซื้อจดัจ้าง
ที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด	ๆ	จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
	 เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง	ให้หน่วยงานของรฐัแจ้งให้ผูป้ระกอบการซึ่งมารบัหรอืซื้อเอกสาร
เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
	 ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป	มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม	(๒)
	 ประกาศตามวรรคหนึง่	 ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด	 และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย	 ณ	 สถานที ่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น	 	 ในการนี้	 หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น

ด้วยก็ได้
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 มาตรา ๖๘  	 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้	

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๗
งานจ้างที่ปรึกษา

 มาตรา ๖๙  	 งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระท�าได้โดยวิธี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		วธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไป	ได้แก่	การท่ีหน่วยงานของรฐัเชญิชวนท่ีปรกึษาท่ัวไปท่ีมีคณุสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

	 (๒)	 วิธีคัดเล ือก	 ได้แก่	 การที ่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะทีป่รึกษาทีม่ีคุณสมบัติ 

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายืน่ข้อเสนอ	 เว้นแต่ในงานนั้น 

มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่าสามราย

	 (๓)		วธิเีฉพาะเจาะจง	ได้แก่	การท่ีหน่วยงานของรฐัเชิญชวนท่ีปรกึษาท่ีมีคณุสมบัตติรงตามเงื่อนไข

ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ	หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

 มาตรา ๗๐	 	 งานจ้างทีป่รึกษา	 ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ ่งตามมาตรา	 ๖๙	 

ตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		งานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป	 ให้ใช้กับงานทีไ่ม่ซับซ้อน	 งานทีม่ีลักษณะ 

เป็นงานประจ�าของหน่วยงานของรัฐ	 หรืองานทีมี่มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ	 และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ 

ท�างานนั้นได้เป็นการทั่วไป

	 (๒)		งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	ให้กระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว	 แต่ไม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ	 หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ 

คัดเลือก

	 	 (ข)		เป็นงานทีซ่ับซ้อน	 ซับซ้อนมาก	 หรือทีม่ีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะทีจ่ะด�าเนินการโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

	 	 (ค)		เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ�านวนจ�ากัด

	 	 (ง)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 (๓)		งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ให้กระท�าได้ในกรณี	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	ใช้ทัง้วธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไปและวธิคีดัเลอืก	หรอืใช้วธิคีดัเลอืกแล้ว	แต่ไม่มผีูย่ื้นข้อเสนอ	

หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

	 	 (ข)	งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 	 (ค)	 เป็นงานทีจ่�าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท�าต่อจากงานที่ได้ท�าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค

	 	 (ง)	 เป็นงานจ้างทีม่ีที่ปรึกษาในงานทีจ่ะจ้างนั้นจ�านวนจ�ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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	 	 (จ)	เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว

	 	 (ฉ)	เป็นงานทีมี่ความจ�าเป็นเร่งด่วนหรอืที่เกี่ยวกบัความม่ันคงของชาต	ิหากล่าช้าจะเสยีหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

	 	 (ช)	กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 	 ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจประกาศในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

ก�าหนดกรณีตัวอย่างของงานทีไ่ม่ซับซ้อนตาม	 (๑)	 หรืองานทีซั่บซ้อน	 ซับซ้อนมาก	 หรือทีม่ีเทคนิค 

เฉพาะตาม	(๒)	(ข)

	 รฐัมนตรอีาจออกระเบียบเพื่อก�าหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างท่ีปรกึษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเตมิ

ได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

 มาตรา ๗๑ 		 รายละเอียดของวธิกีารจดัซ้ือจดัจ้างส�าหรบังานจ้างท่ีปรกึษาในหมวดนี้ด้วยวธิกีาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง	ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรฐัมนตรกี�าหนด

 มาตรา ๗๒  	 ให้น�าบทบัญญัตมิาตรา	๕๘	มาใช้บงัคบักบังานจ้างท่ีปรกึษาตามหมวดนี้โดยอนโุลม

 มาตรา ๗๓  	 ทีป่รึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ	 ต้องเป็นทีป่รึกษา 

ทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลทีป่รึกษา	 กระทรวงการคลัง	 เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล 

ทีป่รึกษา	 กระทรวงการคลัง	 ว่าไม่มีทีป่รึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานทีจ่้างนั้น	 หรือเป็นงานจ้างทีป่รึกษา 

ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ

	 วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	การเพิกถอนรายชื่อออกจาก

ทะเบียน	และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน	รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณา

อุทธรณ์ในกรณีทีศู่นย์ข้อมูลที่ปรึกษา	 กระทรวงการคลัง	 ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นทีป่รึกษา	 ให้เป็นไปตาม 

ทีก่�าหนดในกฎกระทรวง		ทัง้นี	้ในการออกกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกบัคณุสมบตัหิรอืลกัษณะต้องห้ามของท่ีปรกึษา	

ให้ค�านึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย

	 ในกรณีที่เห็นสมควร	 รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนทีป่รึกษา 

ไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้

 มาตรา ๗๔  	 ในการด�าเนินงานจ้างทีป่รึกษาแต่ละครั้ง	 ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษา	เพื่อรับผิดชอบในการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น

	 องค์ประกอบ	องค์ประชุม	และหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษา	ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างทีป่รึกษาตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามทีก่ระทรวง 

การคลังก�าหนด

 มาตรา ๗๕  	 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	 ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการโดยค�านึงถึง 

ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นส�าคัญ	โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา

	 (๒)		วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
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	 (๓)		จ�านวนบุคลากรที่ร่วมงาน

	 (๔)		ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

	 (๕)		ข้อเสนอทางด้านการเงิน

	 (๖)		เกณฑ์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ประเภทของทีป่รึกษาทีร่ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม	 (๔)	 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด 

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๗๖  	 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา	๖๙	(๑)	หรือ	(๒)	นอกจาก

ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา	๗๕	แล้ว	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น�้าหนัก	

ดังต่อไปนี้ด้วย

	 (๑)	 กรณีงานจ้างทีป่รึกษาเพื่อด�าเนินงานประจ�า	 งานทีม่ีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ

อยู่แล้ว	 หรืองานทีไ่ม่ซับซ้อน	 ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและ 

ให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต�่าสุด

	 (๒)	 กรณีงานจ้างทีป่รึกษาทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานทีซั่บซ้อน 

ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ยื่นข้อเสนอทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายทีไ่ด ้

คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

	 (๓)	 กรณีงานจ้างทีป่รึกษาทีม่ีความซับซ้อนมาก	 ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอ 

ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

	 รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 

ทีป่รึกษาประเภทใดหรือก�าหนดรายละเอียดอืน่ของงานจ้างทีป่รึกษาตามวรรคหนึ ่งเพิ ่มเติมได้ตาม 

ความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

 มาตรา ๗๗  	 การจัดท�าประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนทีป่รึกษาให้เข้าร่วมการยื่น 

ข้อเสนอ	 และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๖๒	 และมาตรา	 ๖๖ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๗๘  	 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างทีป่รึกษาทีไ่ม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด ๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

 

 มาตรา ๗๙  	 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระท�าได้โดยวิธี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

	 (๒)	วิธีคัดเลือก

	 (๓)	วิธีเฉพาะเจาะจง

	 (๔)	วิธีประกวดแบบ

 มาตรา ๘๐  	 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	 ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน

 มาตรา ๘๑  	 วิธีคัดเลือก	 เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทีห่น่วยงานของรัฐ 

เชิญชวนผู้ให้บริการทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทีห่น่วยงานของรัฐก�าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายืน่ 

ข้อเสนอ	 เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่าสามราย	 	ทั้งนี้	 ให้กระท�าได้

ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว	แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ	หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

	 (๒)		เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

	 (๓)		เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด	เช่น	รูปแบบสิ่งก่อสร้าง	ซึ่งหน่วยงานของรัฐ

ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก�าหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

	 (๔)	กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๘๒  	 วิธีเฉพาะเจาะจง	 เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทีห่น่วยงาน 

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว	 ตามที่คณะกรรมการ

ด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ		ทั้งนี้	ให้กระท�า

ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)		ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก	หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว	แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ	

หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

	 (๒)		ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 (๓)		เป็นงานทีม่ีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือทีเ่กี่ยวกับความมัน่คงของชาติ	 หากล่าช้าจะเสียหาย 

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

	 (๔)		เป็นงานทีจ่�าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท�าต่อจากงานทีไ่ด้ท�าไว้แล้ว	 เนื่องจากเหตุผล 

ทางเทคนิค

	 (๕)	กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 มาตรา ๘๓  	 วธิปีระกวดแบบ	เป็นงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรฐั

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ	เพื่อออกแบบ

งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ	เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ	หรืองานอื่น

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๘๔  	 เพื ่อประโยชน์ในการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตาม 

มาตรา	๘๐	มาตรา	๘๑	มาตรา	๘๒	และมาตรา	๘๓	รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก�าหนดรายละเอียดอื่น

ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

 มาตรา ๘๕  	 รายละเอยีดของวิธีการจัดซือ้จัดจ้างส�าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 

งานก่อสร้างในหมวดนีด้้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๘๖  	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 ๕๘	 มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 

งานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม

 มาตรา ๘๗  	 ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	 ผู้ให้บริการ 

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม	แล้วแต่กรณี

	 ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคล	ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น	ๆ	ด้วย

 มาตรา ๘๘  	 ผู้ให้บรกิารงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างท่ีเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น		ทั้งนี้	ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๘๙  	 ในการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั ้ง	 ให้ผู ้มี

อ�านาจแต่งตั ้งคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	 เพื่อรับผิดชอบในการ 

ด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น

	 องค์ประกอบ	 องค์ประชุม	 และหน้าทีข่องคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด

 มาตรา ๙๐ 		 ในการพิจารณาคัดเลอืกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๙๑  	 การจัดท�าประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยืน่ข้อเสนอ	 และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๖๒	และมาตรา	๖๖	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๙๒  	 รายละเอียดวิธีการและขั ้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด ๙
การท�าสัญญา

 

 มาตรา ๙๓ 		 หน่วยงานของรัฐต้องท�าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของส�านักงานอัยการสูงสุด		ทั้งนี้	แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

	 การท�าส ัญญารายใดถ้าจ�าเป ็นต้องมขี ้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญา 

ตามวรรคหนึ่ง	 โดยมีสาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ 

กใ็ห้กระท�าได้		เว้นแต่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมปัีญหาในทางเสยีเปรยีบหรอืไม่รดักมุพอ	กใ็ห้ส่งร่างสญัญา

นั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

	 ในกรณีที่ไม่อาจท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้	 และจ�าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม ่

ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้ส�านักงานอัยการสงูสุดพจิารณาให้ความเหน็ชอบก่อน	เว้นแต่การท�าสญัญาตามแบบ

ที่ส�านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว	ก็ให้กระท�าได้

	 ในกรณีจ�าเป็นต้องท�าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ	 ให้ท�าเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดท�า 

ข้อสรุปสาระส�าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา	 เว้นแต่การท�าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาทีค่ณะกรรมการ 

นโยบายก�าหนด

	 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา 

ให้ส �านกังานอัยการสงูสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม	 หรือตาม 

มาตรา	 ๙๗	 วรรคหนึง่	 แล้วแต่กรณี	 ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบในภายหลังได้	เมื่อส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อส�านักงาน

อัยการสูงสุดพจิารณาเหน็ชอบแต่ให้แก้ไขสญัญา	ถ้าหน่วยงานของรฐัแก้ไขสญัญานั้นให้เป็นไปตามความเหน็

ของส�านักงานอัยการสูงสุดแล้ว	ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์

	 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง	 หน่วยงานของรัฐ 

ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุด	 หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา

ตามความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุด	 หากข้อสัญญาทีแ่ตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข

ตามความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง 

ตามมาตรา	๑๐๔	ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ

 มาตรา ๙๔ 		 การท�าสัญญาของหน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ	จะท�าสญัญาเป็นภาษาอังกฤษ

หรือภาษาของประเทศทีห่น่วยงานของรัฐนัน้ตั้งอยู่	 โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน 

ของรัฐก็ได้

 มาตรา ๙๕  	 สัญญาทีท่�าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู ่สัญญาไปจ้างช่วง 

ให้ผู้อืน่ท�าอีกทอดหนึ่ง	 ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน	 เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนทีไ่ด้รับอนุญาตจาก 

หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคูสั่ญญาแล้ว	ถ้าคูสั่ญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดงักล่าว	ต้องก�าหนดให้มีค่าปรบั

ส�าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
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 มาตรา ๙๖ 		 หน่วยงานของรัฐอาจจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท�าตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา	๙๓	ก็ได้	เฉพาะในกรณี	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา	๕๖	(๑)	(ค)	หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจงตามมาตรา	๕๖	(๒)	(ข)	(ง)	หรอื	(ฉ)	หรือการจ้างท่ีปรกึษาโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา	๗๐	(๓)	(ข)
	 (๒)		การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
	 (๓)		กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ
	 (๔)	การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
	 (๕)	กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา
	 ในกรณีทีก่ารจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 จะไม่ท�าข้อตกลง 
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้	แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
	 ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก�าหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 
หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
 มาตรา ๙๗  	 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้	 เว้นแต่ในกรณ ี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
	 (๑)		เป็นการแก้ไขตามมาตรา	๙๓	วรรคห้า
	 (๒)		ในกรณีทีม่ีความจ�าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง	 หากการแก้ไขนั้นไม่ท�าให้หน่วยงาน 
ของรัฐเสียประโยชน์
	 (๓)		เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
	 (๔)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ในกรณีการแก้ไขสญัญาท่ีหน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมีปัญหาในทางเสยีประโยชน์หรอืไม่รดักมุพอ
ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
	 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	 หากมคีวามจ�าเป็นต้องเพิม่หรือลดวงเงิน	 หรือเพิม่หรือ 
ลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท�างาน	ให้ตกลงพร้อมกันไป
	 ในกรณีทีม่ ีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื ่อเพิ ่มวงเงิน	 เมื ่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงเดิมและวงเงินทีเ่พิ่มขึน้ใหม่แล้ว	 หากวงเงินรวมดังกล่าวมผีลท�าให้ผู้มอี�านาจอนุมตัิสัง่ซือ้หรือ 
สัง่จ้างเปลีย่นแปลงไป	 จะต้องด�าเนินการให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั ่งซื ้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าว 
เป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
	 ในกรณีทีม่ีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน	 ให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั ่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
 มาตรา ๙๘ 		 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส�าคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ทีไ่ด้ลงนามแล้ว	 รวมทัง้การแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
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 มาตรา ๙๙  	 รายละเอียดวิธีการและขั ้นตอนการท�าสัญญาทีไ่ม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๑๐
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

 มาตรา ๑๐๐ 		ในการด�าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง	 ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

	 องค์ประกอบ	 องค์ประชุม	 และหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	 ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 ในกรณีทีก่ารจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น	 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้	 และให้น�า

บทบัญญัติมาตรา	๙๖	วรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ผู้รับผิดชอบการบริหารสญัญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม	

ซึ่งไม่ใช่ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ	 ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด

 มาตรา ๑๐๑  	งานจ้างก่อสร้างท่ีมีขั้นตอนการด�าเนนิการเป็นระยะ	ๆ 	อันจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุ

งานอย่างใกล้ชิด	 หรือมีเงือ่นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน	 ให้มีผู้ควบคุมงานซึง่แต่งตัง้ 

โดยผู้มีอ�านาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น

	 การแต่งตั้ง	คุณสมบัติ	และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด

 มาตรา ๑๐๒ 		การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู ่สัญญา	 หรือการขยายเวลาท�าการตามสัญญา 

หรอืข้อตกลง	ให้อยู่ในดลุพนิิจของผู้มีอ�านาจท่ีจะพจิารณาได้ตามจ�านวนวนัท่ีมเีหตเุกดิขึ้นจรงิ	เฉพาะในกรณี	

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

	 (๒)		เหตุสุดวิสัย

	 (๓)		เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

	 (๔)		เหตุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา	 หรือการขยายเวลาท�าการตามสัญญา

หรือข้อตกลง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๐๓  	ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลกิสญัญาหรอืข้อตกลงต่อไปนี้	ให้อยู่ในดลุพนิจิของผูมี้อ�านาจ

ที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

	 (๑)		เหตุตามที่กฎหมายก�าหนด



812 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

	 (๒)	 เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท�างานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

	 (๓)		เหตุอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

	 (๔)		เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 การตกลงกับคู่สัญญาทีจ่ะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง	 ให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณ ี

ทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบ 

ของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

	 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง	หรือการบอกเลิกสัญญา 

หรือข้อตกลงนัน้เป็นกรณีทีห่น่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ	 แล้วแต่กรณี	 หากคู่สัญญาเห็นว่า	 หน่วยงาน 

ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย	 คู่สัญญาจะยืน่ค�าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย

ก็ได้	 	 ในการนี	้ หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค�าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค�าขอนั้นโดยไม่ชักช้า 

เม่ือหน่วยงานของรฐัมีหนงัสอืแจ้งผลการพจิารณาเป็นเช่นใดแล้ว	หากคูส่ญัญายังไม่พอใจในผลการพจิารณา 

ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป	 	 ทั้งนี้	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ 

ระยะเวลาในการพิจารณาค�าขอของหน่วยงานของรัฐ	 ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีก�าหนดซึง่อย่างน้อย

ต้องก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและการก�าหนดวงเงิน 

ค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 มาตรา ๑๐๔			ในกรณีท ีส่ ัญญาหรือข ้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ ้างเกิดจากกรณ ี

ทีห่น่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศที่ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัตินี้	 ในส่วนทีไ่ม่เป็นสาระส�าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง	 หาท�าให้สัญญาหรือข้อตกลง 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นโมฆะไม่

	 ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง	

ก�าหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง	 หรือทีไ่ม่เป็น 

สาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง

	 ในกรณีทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง	 ให้คู่สัญญา 

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 มาตรา ๑๐๕ 		รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุทีไ่ม่ได้

บัญญัติไว้ในหมวดนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด ๑๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

 

 มาตรา ๑๐๖ 		เพื ่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ	 ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอ 

ทีจ่ะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง	 ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นส�าคัญ

	 ผู้ประกอบการรายใดทีม่ีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด	 จะถูกระงับการยืน่ข้อเสนอ 

หรือท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว	จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 หลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามวรรคหนึ่ง	วรรคสอง	และ

วรรคสาม	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๐๗  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา	 ๑๐๖	 ให้เป็น 

ส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ

 มาตรา ๑๐๘ 		ในกรณีทีเ่ห็นสมควร	 รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดการประเมินผล 

การปฏิบัติงานอืน่นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้	 เพื่อประโยชน ์

ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น	และให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๑๐๖	วรรคสามและวรรคสี่	มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อื่นโดยอนุโลม

หมวด ๑๒
การทิ้งงาน

 

 มาตรา ๑๐๙  	ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท�าการ 

ดังต่อไปนี	้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 ให้ถือว่าผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู ่สัญญานั้นกระท�าการอันมีลักษณะ 

เป็นการทิ้งงาน

	 (๑)		เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท�าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก�าหนด

	 (๒)		คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงทีห่น่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้	

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

	 (๓)		เมือ่ปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท�าการอันมีลักษณะ 

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	หรือกระท�าการโดยไม่สุจริต

	 (๔)		เมือ่ปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของทีป่รึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 

หรือควบคมุงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง	ผิดพลาด	หรอืก่อให้เกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัอย่างร้ายแรง
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	 (๕)	 	 เมือ่ปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 

งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๘๘

	 (๖)		การกระท�าอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ�านาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน	 และให้แจ้ง

เวียนรายชื่อผู้ทิง้งานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง	

รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย

	 ในกรณีท่ีนติิบคุคลเป็นผูท้ิง้งาน	ถ้าการกระท�าดงักล่าวเกดิจากหุน้ส่วนผูจ้ดัการ	กรรมการผูจ้ดัการ	

ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น	 ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 

ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิง้งาน	 และการแจ้งเวียนรายชื่อ 

ผู้ทิ้งงาน	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๑๐ 		ผู้ที่ถูกสัง่ให้เป็นผู้ทิง้งานตามมาตรา	 ๑๐๙	 อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน 

การเป็นผู้ทิ้งงานได้	โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง

	 (๒)		มีการช�าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย	และ

	 (๓)		ได้พ้นก�าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิง้งานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็น 

ผู้ทิ้งงาน	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๑๑ 		เมือ่ได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิง้งานตามมาตรา	 ๑๐๙	 แล้ว	 ห้ามหน่วยงาน 

ของรัฐท�าการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ	 กรรมการผู้จัดการ	

ผู้บรหิาร	หรอืผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกจิการของนติบิคุคลนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้มีการเพกิถอนการเป็น

ผู้ทิ้งงานตามมาตรา	๑๑๐	แล้ว

หมวด ๑๓

การบริหารพัสดุ

 มาตรา ๑๑๒ 		ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุทีอ่ยู่ในความครอบครอง 

ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม	คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

 มาตรา ๑๑๓ 		การด�าเนินการตามมาตรา	 ๑๑๒	 ซึ่งรวมถึงการเก็บ	 การบันทึก	 การเบิกจ่าย 

การยืม	การตรวจสอบ	การบ�ารุงรักษา	และการจ�าหน่ายพัสดุ	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด ๑๔
การอุทธรณ์

 มาตรา ๑๑๔  	ผู้ซึง่ได้ยืน่ข้อเสนอเพือ่ท�าการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ

อุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีก่�าหนดในพระราชบัญญัตินี	้ กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศทีอ่อกตามความใน 

พระราชบัญญัตินี	้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา 

กับหน่วยงานของรัฐ

 มาตรา ๑๑๕  	ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้

	 (๑)		การเลอืกใช้วิธีการจัดซือ้จัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซือ้จัดจ้างตาม 

พระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ

	 (๒)		การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา	๖๗

	 (๓)		การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี	้ กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศทีอ่อกตาม 

พระราชบัญญัตินีใ้นส่วนทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ	 เอกสาร	 หรือหนังสือเชิญชวน

ของหน่วยงานของรัฐ

	 (๔)		กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๑๖  	การอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์

	 ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึง่	ตอ้งใช้ถ้อยค�าสภุาพ	และระบุขอ้เทจ็จริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน	พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย

	 ในกรณีท่ีเหน็สมควร	รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดวธิกีารอทุธรณ์เป็นอย่างอื่นหรอืรายละเอยีด

เกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้

 มาตรา ๑๑๗ 		ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยืน่อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั ้นภายในเจ็ดวันท�าการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

 มาตรา ๑๑๘			ให้หน่วยงานของรฐัพจิารณาและวนิจิฉยัอทุธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในเจด็วนัท�าการ

นับแต่วันทีไ่ด้รับอุทธรณ์	 ในกรณีทีเ่ห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด�าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก�าหนดเวลา 

ดังกล่าว

	 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์	 ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน 

ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา	๑๑๙	ภายในสามวันท�าการนับแต่

วันที่ครบก�าหนดตามวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๑๑๙ 		เมือ่ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา	 ๑๑๘	 ให้คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับรายงานดังกล่าว 

หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก�าหนดนัน้	 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไป	

ได้ไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันทีค่รบก�าหนดเวลาดังกล่าว	 และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และ 

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ
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	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์เห็นว่าอทุธรณ์ฟังขึน้และมีผลต่อการจัดซือ้จัดจ้าง 

อย่างมีน ัยส �าคัญ	 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั ่งให ้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการให้ม ีการ 

จัดซื้อจัดจ้างใหม่	 หรือเริ ่มจากขั้นตอนใดตามทีเ่ห็นสมควร	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ	 ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อท�า 

การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

	 การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

	 ในกรณีที่พ้นก�าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว	 คณะกรรมการพิจารณา

อทุธรณ์ยงัพิจารณาไม่แล้วเสร็จ	 ให้ยตุิเรือ่ง	 และให้คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ	พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

	 ผู้อุทธรณ์ผู ้ใดไม่พอใจค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	 หรือการยุติเรื ่องตาม 

วรรคส่ี	และเหน็ว่าหน่วยงานของรัฐต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหาย	ผูน้ั้นมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลเพื่อเรยีกให้หน่วยงาน 

ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้	 แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างทีห่น่วยงานของรัฐ 

ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว

หมวด ๑๕
บทก�าหนดโทษ

 มาตรา ๑๒๐  	ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าทีห่รือเป็นผู ้มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการเกี ่ยวกับการ 

จดัซ้ือจดัจ้างหรือการบรหิารพสัดุ	ปฏบัิติหรอืละเว้นการปฏบัิตหิน้าท่ีในการจดัซื้อจดัจ้างหรอืการบรหิารพสัดุ

ตามพระราชบัญญัตินี	้ กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ 

เพือ่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้หนึง่ผู ้ใด	 หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีใ่นการจัดซือ้จัดจ้าง 

หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี ้	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศทีอ่อกตามความใน 

พระราชบัญญัตินี ้โดยทุจริต	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั ้งแต่หนึ ่งปีถึงสิบปี	 หรือปรับตั ้งแต่สองหมืน่บาท 

ถึงสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง	 ผู้นั้นต้องระวางโทษตาม 

ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๑๒๑			ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั ่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา	 ๓๑	 หรือ 

ค�าสัง่ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา	 ๔๕	 และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์	 แล้วแต่กรณี	 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค�าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	ให้ด�าเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป
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บทเฉพาะกาล

 มาตรา ๑๒๒ 		ให้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 และบรรดาระเบียบ 

ข้อบังคับ	ประกาศ	ข้อบัญญัติ	และข้อก�าหนดใด	ๆ	เกี่ยวกับพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง	หรือการบริหารพัสดุของ

หน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	๒๕๓๕	หรอื

ระเบียบส�านักนายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยการพสัดดุ้วยวธิกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	๒๕๔๙	แล้วแต่กรณี	รวมทัง้ 

มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วกับพัสดุ	 การจัดซือ้จัดจ้าง	 หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ	 ยงัคงใช้ 

บงัคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินีจ้นกว่าจะมกีฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศ 

ในเรื่องนั้น	ๆ	ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 การด�าเนินการออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง	ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	หากไม่สามารถด�าเนินการได้	ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล

ที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

 มาตรา ๑๒๓  	ในกรณทีีไ่ม่อาจน�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 

หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 หรือ 

บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ข้อบัญญัติ	 และข้อก�าหนดใด	 ๆ	 เกี่ยวกับพัสดุ	 การจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอืน่ทีไ่ม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	๒๕๓๕	หรอืระเบียบส�านักนายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยการพสัดดุ้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์	

พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 แล้วแต่กรณี	 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวกับพัสดุ	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 หรือการบริหารพัสดุ 

ของหน่วยงานของรัฐ	 มาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา	 ๑๒๒	 การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 

ในเรื่องนัน้ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 มาตรา ๑๒๔ 		ในกรณ ีที ่คณะกรรมการนโยบายย ังม ิได ้ ออกประกาศตามความใน 

มาตรา	 ๗	 วรรคสอง	 หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา	 ๗	 วรรคสองแล้ว 

แต่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา	 ๗	 วรรคสี่	 การจัดซื้อจัดจ้างตาม 

มาตรา	 ๗	 (๑)	 (๒)	 และ	 (๓)	 ให้เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 

และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว ่าด ้วยการพัสดุด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙ 

และบรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ข้อบัญญตัิ	 หรือข้อก�าหนดใด	 ๆ	 เกีย่วกับพัสดุ	 การจัดซือ้จัดจ้าง 

หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอืน่ทีไ่ม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	๒๕๓๕	หรอืระเบียบส�านักนายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยการพสัดดุ้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์	

พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 แล้วแต่กรณี	 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวกับพัสดุ	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 หรือการบริหารพัสดุ 

ของหน่วยงานของรัฐ	 จนกว่าจะมีประกาศทีอ่อกตามความในมาตรา	 ๗	 วรรคสอง	 หรือกฎหรือระเบียบ 

ที่ออกตามความในมาตรา	๗	วรรคสี่	แล้วแต่กรณี	ใช้บังคับ
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	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา	 ๗	 วรรคสอง	 แล้ว	 
แต่หน่วยงานของรัฐใดยงัมไิด้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา	 ๗	 วรรคสี่	 หากหน่วยงานของรัฐนัน้ 
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา	 ๗	 วรรคสี่	 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา	๗	วรรคสอง	ใช้บังคับ	การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา	๗	(๑)	
(๒)	หรือ	(๓)	แล้วแต่กรณี	ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา ๑๒๕  	ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการก�าหนดราคากลางและการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการทีม่ีสิทธิเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอต่อหน่วยงาน 
ของรัฐตามมาตรา	๓๔	(๑)	และ	(๗	)	ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
	 ในระหว่างทีย่ังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง	 ให้น�าหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการ
ค�านวณราคากลางงานก่อสร้างทีค่ณะกรรมการก�ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง 
ซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้หรือหลักเกณฑ์อืน่ของหน่วยงานของรัฐได้ก�าหนดไว้ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้
ใช้บังคับ	 มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี ้
จนกว่าจะมีประกาศตามวรรคหนึ่ง	 และให้คณะกรรมการก�ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลาง 
งานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้ง	 ยังคงปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตาม 
พระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
 มาตรา ๑๒๖			ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะกรรมการ	ค.ป.ท.	 ประกาศก�าหนดแนวทางและวิธีการ 
ในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ	 แบบของข้อตกลง
คุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์	 การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง	 และการคัดเลือก 
ผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา	๓๙	(๑)	(๒)	(๓)	และ	(๔)	ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
	 ในระหว่างการด�าเนินการตามวรรคหนึง่	 ให้น�าแนวทางการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์	
การคัดเลือกโครงการการจัดซื ้อจัดจ้าง	 และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ทีค่ณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้ก�าหนดไว้ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 มาใช้บังคับโดย 
ให้ถือเป็นแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ	แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผูส้งัเกตการณ์	การคดัเลอืกโครงการการจดัซื้อจดัจ้าง 
และการคัดเลอืกผู ้สังเกตการณ์ตามมาตรา	 ๓๙	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 และ	 (๔)	 และให้คณะกรรมการ 
ความร่วมมือป้องกนัการทุจรติซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตั้ง	ยังคงปฏบิตัหิน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ	ค.ป.ท. 
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
 มาตรา ๑๒๗  	ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วย 
การพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 ตามระเบียบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 รวมทัง้คณะกรรมการ 
ตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ข้อบัญญัติ	 หรือข้อก�าหนดใด	 ๆ	 ของหน่วยงานของรัฐอืน่ทีไ่ม่อยู่ภายใต้
บงัคับของระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 แล้วแต่กรณี	 ยงัคงปฏิบัติหน้าที ่ต่อไป 
จนกว่าคณะกรรมการนโยบาย	 คณะกรรมการวินิจฉัย	 หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	 แล้วแต่กรณี	

ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
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	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าทีแ่ล้ว	 แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง	

ระเบียบ	 หรือประกาศทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้หน้าทีใ่นการตีความและวินิจฉัย 

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 และบรรดาระเบียบ 

ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ข้อบัญญัติ	 และข้อก�าหนดใด	 ๆ	 เกี่ยวกับพัสดุ	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 หรือการบริหารพัสดุ

ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	

หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ยังคงเป็น 

ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	รวมทั้ง

คณะกรรมการตามระเบยีบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ข้อบัญญัติ	 หรือข้อก�าหนดใด	 ๆ	 ของหน่วยงานของรัฐนั้น 

เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	หรือข้อก�าหนดดังกล่าว	

ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินีห้รือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่	 ให้เป็นหน้าทีข่อง 

คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้

	 ให้น�าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีทีค่ณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ							

ค.ป.ท.	 ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว	 แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดย

อนุโลม

 มาตรา ๑๒๘ 		การจัดซื ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุทีไ่ด ้ด�าเนินการตามระเบียบส�านัก 

นายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสด ุ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๔๙	หรือระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ข้อบัญญัติ	หรือข้อก�าหนดใด	ๆ 

เกี่ยวกบัพัสด	ุการจดัซื้อจดัจ้าง	หรอืการบรหิารพสัดขุองหน่วยงานของรฐัอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคบัของระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสด ุ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 แล้วแต่กรณ	ี รวมทัง้มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี ่ยวกับพัสดุ 

การจัดซื ้อจัดจ้าง	 หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับและ 

การตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ	 ให้ด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสด	ุ 

พ.ศ.	๒๕๓๕	หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๔๙ 

หรือระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ข้อบัญญัติหรือข้อก�าหนดใด	 ๆ	 เกี ่ยวกับพัสดุ	 การจัดซื ้อจัดจ้าง	 

หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว	รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง	

หรอืการบรหิารพสัดุของหน่วยงานของรฐัต่อไป	เว้นแต่ในกรณีท่ีการจดัซื้อจดัจ้างหรอืการบรหิารพสัดดุงักล่าว 

ยงัไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพือ่ให้ 

ผู้ประกอบการเข้ายืน่ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื ้อจัดจ้างหรือ 

การบริหารพัสดุดังกล่าว	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้นหรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ครั้งใหม่	แล้วแต่กรณี	ให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา ๑๒๙ 		ในวาระเริ ่มแรก	 ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการ 

ทีม่ีคุณสมบัติเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา	๕๑	 วรรคหนึ่ง	 ให้แล้วเสร็จ 

โดยเร็วนบัแต่วันทีค่ณะกรรมการราคากลางก�าหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา	 ๕๑	 วรรคหนึง่ 

หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางก�าหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือก�าหนดให้ต้องใช้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา	๕๑	วรรคสอง	แล้วแต่กรณี

	 ในระหว่างทีก่ารขึ้นทะเบียนผู ้ประกอบการทีม่ีคุณสมบัติเป็นผู ้ยืน่ข้อเสนอในงานก่อสร้าง 

ของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ	 ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม 

มาตรา	 ๕๑	 วรรคหนึง่	 หรือวรรคสอง	 แล้วแต่กรณี	 เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดท�าบัญช ี

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีม่ีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว	 ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้หน่วยงาน 

ของรัฐนัน้ใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีม่ีคุณสมบัติเบื้องต้นทีห่น่วยงานของรัฐได้จัดท�าไว้แล้วต่อไป	

โดยให้ถือเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบัติเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงาน 

ของรัฐตามมาตรา	 ๕๑	 วรรคหนึง่	 จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยืน่ 

ข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา	๕๓	วรรคหนึ่ง

 มาตรา ๑๓๐ 		รายชื่อทีป่รึกษาทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลทีป่รึกษา	 กระทรวงการคลัง 

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้ถือว่า

เป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา	กระทรวงการคลัง	ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๓๑  	รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้

	 การด�าเนินการเพื่อสัง่ให้เป็นผู้ทิง้งานด้วยเหตุแห่งการกระท�าอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบส�านักนายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยการพสัดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก่อนวนัท่ีพระราชบัญญตันิี้ใช้บังคบั		ให้ด�าเนนิการ 

เพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระท�าอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๓๒			ให้กระทรวงการคลัง	 กรมบัญชีกลาง	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ส�านักงาน	 ก.พ. 

ส�านักงบประมาณ	 และหน่วยงานอืน่ทีเ่กี ่ยวข้องร่วมกันจัดท�าโครงสร้างกรมบัญชีกลาง	 กรอบอัตรา 

ก�าลังข้าราชการและพนักงานราชการ	 และก�าหนดงบประมาณ	 รวมทัง้การด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็น 

เพื่อรองรบัการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีของกรมบญัชกีลางตามพระราชบญัญตันิี	้ภายในหกสบิวนันบัแต่

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

		ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา

									นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต	ุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เพื่อให้การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน	 โดยการก�าหนดเกณฑ  ์

มาตรฐานกลาง	 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ	 โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล 

ต่อสาธารณชนให้มากทีส่ ุด	 เพื ่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

มีการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทีค่�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า 

ในการใช้จ่ายเงนิมีการวางแผนการด�าเนินงานและมีการประเมนิผลการปฏบัิตงิานซึ่งจะท�าให้การจดัซื้อจดัจ้าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 รวมทัง้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชน 

มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐซึง่เป็นมาตรการหนึง่เพือ่ป้องกันปัญหาการทจุริต 

และประพฤติมชิอบในการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ	 ประกอบกับมาตรการอืน่	 ๆ	 เช่น	 การจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 อันจะเป็นการ

สร้างความเชื่อมัน่ให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป 

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้








