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เป็นปีที่  ๕๒ ในรชักาลปจัจุบนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยที่ เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญตัขินึไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรฐัสภา

ดงัต่อไปน ี

 มาตรา  ๑    พระราชบญัญตันิเีรยีกวา่  “พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 

 มาตรา  ๒    พระราชบญัญตันิใีหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กาํหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื่น  ในส่วนที่บญัญตัไิวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญตันิ ี หรอืซึ่ งขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิใีหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิแีทน 

 มาตรา  ๔   ในพระราชบญัญตันิ ี

 “ขอ้มลูขา่วสาร” หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่ องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู  หรอืสิ่ งใดๆ  ไมว่า่

การสื่อความหมายนนัจะทาํไดโ้ดยสภาพของสิ่งนนัเองหรอืโดยผา่นวธิกีารใดๆ  และไมว่า่จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถา่ย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การ

บนัทกึโดยเครื่ องคอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีื่นใดที่ทาํใหส้ิ่ งที่บนัทกึไวป้รากฏได ้

 “ขอ้มลูขา่วสารของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคมุดูแลของ

หน่วยงานของรฐั    ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานของรฐัหรอืขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัเอกชน 



 “หน่วยงานของรฐั” หมายความวา่  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น  

รฐัวสิาหกจิ  ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ ไมเ่กี่ ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด ีองคก์ร

ควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 “เจา้หนา้ที่ของรฐั” หมายความวา่  ผูซ้ึ่ งปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของบคุคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงนิ  ประวตัสุิขภาพ  ประวตัอิาชญากรรม  หรอืประวตักิารทาํงาน  บรรดาที่มชีื่ อของผู ้

นนัหรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิ่ งบอกลกัษณะอื่นที่ทาํใหรู้ต้วัผูน้นัได ้ เช่น  ลายพมิพน์วิมอื  แผ่นบนัทกึ

ลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถา่ย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของผูท้ี่ถงึแก่

กรรมแลว้ดว้ย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 “คนต่างดา้ว” หมายความวา่  บคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยและไมม่ถีิ่นที่อยู่ 

ในประเทศไทย  และนติบิคุคลดงัต่อไปน ี

 (๑) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนที่มทีนุเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุน้ชนดิออกใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืวา่ใบ

หุน้นนัคนต่างดา้วเป็นผูถ้อื 

 (๒) สมาคมที่มสีมาชกิเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่างดา้ว 

 (๓) สมาคมหรอืมลูนธิทิี่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนข์องคนต่างดา้ว 

 (๔) นติบิคุคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรอืนติบิคุคลอื่นใดที่มผูีจ้ดัการหรอืกรรมการเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่าง

ดา้ว 

  นติบิคุคลตามวรรคหนึ่ ง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรอืกรรมการ สมาชกิ หรอืมทีนุในนติบิคุคลอื่น  ให ้

ถอืวา่ผูจ้ดัการหรอืกรรมการ  หรอืสมาชกิ  หรอืเจา้ของทนุดงักลา่วเป็นคนต่างดา้ว 

 มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิ ีและมอีาํนาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตันิ ี

 กฎกระทรวงนนั  เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัตงัสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการขนึในสงักดัสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ี มหีนา้ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ

วนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั  และใหค้าํปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี

 

 



หมวด  ๑ 

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 

 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนลีงพมิพใ์นราชกจิจา

นุเบกษา 

 (๑) โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดาํเนนิงาน 

 (๒) สรุปอาํนาจหนา้ที่ที่สาํคญัและวธิกีารดาํเนนิงาน 

 (๓) สถานที่ตดิต่อเพื่อขอรบัขอ้มลูขา่วสาร หรอืคาํแนะนาํในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

 (๔) กฎ  มตคิณะรฐัมนตร ี ขอ้บงัคบั  คาํส ัง่  หนงัสอืเวยีน  ระเบยีบ  แบบแผน นโยบาย หรอืการ

ตคีวาม  ทงัน ีเฉพาะที่จดัใหม้ขีนึโดยมสีภาพอย่างกฎ เพื่อใหม้ผีลเป็นการท ัว่ไปต่อเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 (๕) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารใดที่ ไดม้กีารจดัพมิพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแลว้ ถา้มกีารลงพมิพใ์นราช

กจิจานุเบกษาโดยอา้งองิถงึสิ่ งพมิพน์นัก็ใหถ้อืวา่เป็นการปฏบิตัติามบทบญัญตัวิรรคหนึ่ งแลว้ 

 ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวมและจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรอืจาํหน่าย

จ่ายแจก ณ ที่ทาํการของหน่วยงานของรฐัแห่งนนัตามที่ เหน็สมควร 

 มาตรา  ๘  ขอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งลงพมิพต์ามมาตรา  ๗ (๔)  ถา้ยงัไมไ่ดล้งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา  

จะนาํมาใชบ้งัคบัในทางที่ ไมเ่ป็นคณุแก่ผูใ้ดไมไ่ด ้ เวน้แต่ผูน้นัจะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสารนนัตามความเป็นจรงิมา

ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    

 มาตรา  ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสาร

ของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนไีวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้  ทงัน ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

คณะกรรมการกาํหนด 

 (๑) ผลการพจิารณาหรอืคาํวนิจิฉยัที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทงัความเหน็แยง้และคาํส ัง่ที่ เกี่ ยวขอ้ง

ในการพจิารณาวนิจิฉยัดงักลา่ว 

 (๒) นโยบายหรอืการตคีวามที่ ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีที่กาํลงัดาํเนนิการ 

 (๔) คู่มอืหรอืคาํส ัง่เกี่ ยวกบัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ของรฐั ซึ่งมผีลกระทบถงึสทิธหินา้ที่ของเอกชน 

 (๕) สิ่งพมิพท์ี่ ไดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 



 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรอืสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการ

จดัทาํบรกิารสาธารณะ 

 (๗) มตคิณะรฐัมนตร ี หรอืมตคิณะกรรมการที่แต่งตงัโดยกฎหมาย หรอืโดยมตคิณะรฐัมนตร ี ทงัน ี

ใหร้ะบรุายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 

 (๘) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารที่จดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหนึ่ ง  ถา้มสี่วนที่ตอ้งหา้มมใิหเ้ปิดเผยตามมาตรา  

๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕ อยู่ดว้ย  ใหล้บหรอืตดัทอนหรอืทาํโดยประการอื่นใดที่ ไมเ่ป็นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นนั 

 บคุคลไมว่า่จะมสี่วนไดเ้สยีเกี่ ยวขอ้งหรอืไมก่็ตาม ย่อมมสีทิธเิขา้ตรวจดู ขอสาํเนาหรอืขอสาํเนาที่มคีาํ

รบัรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งได ้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรฐัโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รยีกค่าธรรมเนยีมในการนนัก็ได ้ในการนใีหค้าํนงึถงึการช่วยเหลอืผูม้ี

รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ทงัน ีเวน้แต่จะมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น 

  คนต่างดา้วจะมสีทิธติามมาตรานเีพยีงใดใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๑๐  บทบญัญตัมิาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมก่ระทบถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะกาํหนดใหม้กีารเผยแพร่หรอืเปิดเผย ดว้ยวธิกีารอย่างอื่น 

   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาแลว้ หรอืที่จดัไวใ้ห ้

ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรอืที่มกีารจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้บคุคลใดขอขอ้มลู

ขา่วสารอื่นใดของราชการและคาํขอของผูน้นัระบขุอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งการในลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามควร ให ้

หน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบจดัหาขอ้มลูขา่วสารนนัใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้นัขอจาํนวน

มากหรอืบอ่ยครงัโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร  

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการใดมสีภาพที่อาจบบุสลายงา่ย  หน่วยงานของรฐัจะขอขยายเวลาในการจดัหา

ใหห้รอืจะจดัทาํสาํเนาใหใ้นสภาพอย่างหนึ่ งอย่างใด เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหายแก่ขอ้มลูขา่วสารนนัก็ได ้

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัจดัหาใหต้ามวรรคหนึ่ งตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารที่มอียู่แลว้ใน

สภาพที่พรอ้มจะใหไ้ด ้มใิช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํ วเิคราะห ์จาํแนก  รวบรวม  หรอืจดัใหม้ขีนีใหม ่เวน้แต่เป็น

การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มลูขา่วสารที่บนัทกึไวใ้นระบบการบนัทกึภาพหรอืเสยีง  ระบบคอมพวิเตอร ์ 

หรอืระบบอื่นใด  ทงัน ีตามที่คณะกรรมการกาํหนด  แต่ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็วา่กรณีที่ขอนนัมใิช่การ

แสวงหาผลประโยชนท์างการคา้  และเป็นเรื่ องที่จาํเป็นเพื่อปกป้องสทิธเิสรภีาพสาํหรบัผูน้นัหรอืเป็นเรื่ องที่จะ

เป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ  หน่วยงานของรฐัจะจดัหาขอ้มลูขา่วสารนนัใหก้็ได ้



 บทบญัญตัวิรรคสามไมเ่ป็นการหา้มหน่วยงานของรฐัที่จะจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการใดขนึใหม่

ใหแ้ก่ผูร้อ้งขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอาํนาจหนา้ที่ตามปกตขิองหน่วยงานของรฐันนัอยู่แลว้ 

 ใหน้าํความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มลูขา่วสารให ้

ตามมาตราน ีโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่มผูีย้ื่นคาํขอขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้า่ขอ้มลูขา่วสารที่

ขอจะอยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรอืส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนนัหรอืจะอยู่ในความ

ควบคมุดูแลของหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นกต็าม ใหห้น่วยงานของรฐัที่รบัคาํขอใหค้าํแนะนาํ เพื่อไปยื่นคาํขอต่อ

หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารนนัโดยไมช่กัชา้ 

 ถา้หน่วยงานของรฐัผูร้บัคาํขอเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํขอเป็นขอ้มลูขา่วสารที่จดัทาํโดยหน่วยงานของ

รฐัแห่งอื่น และไดร้ะบหุา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบยีบที่กาํหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหส้่งคาํขอนนัใหห้น่วยงาน

ของรฐัผูจ้ดัทาํขอ้มลูขา่วสารนนัพจิารณาเพื่อมคีาํส ัง่ต่อไป 



  มาตรา  ๑๓  ผูใ้ดเหน็วา่หน่วยงานของรฐัไมจ่ดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๗ หรอืไมจ่ดัขอ้มลู

ขา่วสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรอืไมจ่ดัหาขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรอืฝ่าฝืน 

หรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ีหรอืปฏบิตัหินา้ที่ลา่ชา้หรอืเหน็วา่ตนไมไ่ดร้บัความสะดวกโดยไมม่เีหตอุนั

สมควร ผูน้นัมสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื่ องเกี่ ยวกบัการมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ตามมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  หรอืคาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบ

ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีที่มกีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  คณะกรรมการตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัคาํรอ้งเรยีน  ในกรณีที่มเีหตจุาํเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้ แต่ตอ้งแสดง

เหตผุลและรวมเวลาทงัหมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิหกสบิวนั 

 

หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารที่ ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา  ๑๔  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิจ์ะ

เปิดเผยมไิด ้

 มาตรา  ๑๕  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มลีกัษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดงัต่อไปน ีหน่วยงานของรฐัหรอื

เจา้หนา้ที่ของรฐัอาจมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยก็ได ้โดยคาํนงึถงึการปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั  

ประโยชนส์าธารณะ  และประโยชนข์องเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้งประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความม ัน่คงของประเทศ  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ   

และความม ัน่คงในทางเศรษฐกจิหรอืการคลงัของประเทศ 

 (๒) การเปิดเผยจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสื่อมประสทิธภิาพ  หรอืไมอ่าจสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์

ได ้ ไมว่า่จะเกี่ ยวกบัการฟ้องคด ี การป้องกนั  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรอืการรู ้

แหลง่ที่มาของขอ้มลูขา่วสารหรอืไมก่็ตาม 

 (๓) ความเหน็หรอืคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรฐัในการดาํเนนิการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด  แต่ทงันไีม่

รวมถงึรายงานทางวชิาการ  รายงานขอ้เทจ็จรงิ  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการทาํความเหน็หรอืคาํแนะนาํ

ภายในดงักลา่ว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติหรอืความปลอดภยัของบคุคลหนึ่ งบคุคลใด 



 (๕) รายงานการแพทยห์รอืขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลาํสทิธสิ่วนบคุคลโดย

ไมส่มควร 

 (๖) ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มกีฎหมายคุม้ครองมใิหเ้ปิดเผย  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่มผูีใ้หม้าโดยไม่

ประสงคใ์หท้างราชการนาํไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 

 (๗) กรณีอื่นตามที่กาํหนดใหพ้ระราชกฤษฎกีา 

 คาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการจะกาํหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบไุวด้ว้ยวา่ที่

เปิดเผยไมไ่ดเ้พราะเป็ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดและเพราะเหตใุด และใหถ้อืวา่การมคีาํส ัง่เปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารของราชการเป็นดลุพนิจิโดยเฉพาะของเจา้หนา้ที่ของรฐัตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา  แต่ผูข้ออาจ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารไดต้ามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิ ี

 มาตรา  ๑๖ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในทางปฏบิตัวิา่ขอ้มลูขา่วสารของราชการจะเปิดเผยต่อบคุคลใดได ้

หรอืไมภ่ายใตเ้งื่อนไขเช่นใด และสมควรมวีธิรีกัษามใิหร้ ัว่ไหลใหห้น่วยงานของรฐักาํหนดวธิกีารคุม้ครอง

ขอ้มลูขา่วสารนนั  ทงัน ีตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรกีาํหนดวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัเหน็วา่  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัแจง้ใหผู้น้นัเสนอ 

คาํคดัคา้นภายในเวลาที่กาํหนด แต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรที่ ผูน้นัอาจเสนอคาํคดัคา้นได ้ซึ่งตอ้งไมน่อ้ยกวา่สบิ

หา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้ 

 ผูท้ี่ ไดร้บัแจง้ตามวรรคหนึ่ ง  หรอืผูท้ี่ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของตน มสีทิธคิดัคา้นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนนัไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอืถงึเจา้หนา้ที่ของรฐั

ผูร้บัผดิชอบ 

 ในกรณีที่มกีารคดัคา้น  เจา้หนา้ที่ของรฐัผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาคาํคดัคา้นและแจง้ผลการพจิารณา

ใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไมช่กัชา้  ในกรณีที่มคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้น เจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นนัมไิดจ้นกวา่จะลว่งพน้กาํหนดเวลาอทุธรณต์ามมาตรา ๑๘  หรอืจนกวา่คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย

ขอ้มลูขา่วสารไดม้คีาํวนิจิฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ แลว้แต่กรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรอื

มาตรา  ๑๕  หรอืมคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นของผูม้ปีระโยชนไ์ดเ้สยีตามมาตรา ๑๗  ผูน้นัอาจอทุธรณต่์อ

คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้คาํส ัง่นนัโดยยื่นคาํ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการ 

 มาตรา  ๑๙  การพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยนนัไมว่า่จะเป็นการพจิารณาของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารหรอืศาลก็ได ้ จะตอ้งดาํเนนิกระบวนการ

พจิารณาโดยมใิหข้อ้มลูขา่วสารนนัเปิดเผยแก่บคุคลอื่นใดที่ ไมจ่าํเป็นแก่การพจิารณาและในกรณีที่จาํเป็นจะ

พจิารณาลบัหลงัคู่กรณีหรอืคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 มาตรา  ๒๐  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใด แมจ้ะเขา้ขา่ยตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายใด  ใหถ้อื

วา่เจา้หนา้ที่ของรฐัไมต่อ้งรบัผดิหากเป็นการกระทาํโดยสุจรติในกรณีดงัต่อไปน ี

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัไดด้าํเนนิการโดยถกูตอ้งตามระเบยีบตามมาตรา 

๑๖ 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัในระดบัตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมคีาํส ัง่ให ้

เปิดเผยเป็นการท ัว่ไปหรอืเฉพาะแก่บคุคลใด เพื่อประโยชนอ์นัสาํคญัยิ่ งกวา่ที่ เกี่ ยวกบัประโยชนส์าธารณะ  

หรอืชวีติ  ร่างกาย  สุขภาพ หรอืประโยชนอ์ื่นของบคุคล  และคาํส ัง่นนัไดก้ระทาํโดยสมควรแก่เหต ุ ในการนี

จะมกีารกาํหนดขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขในการใชข้อ้มลูขา่วสารนนัตามความเหมาะสมก็ได ้

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไมเ่ป็นเหตใุหห้น่วยงานของรฐัพน้จากความรบัผดิตาม

กฎหมายหากจะพงึมใีนกรณีดงักลา่ว 

 

หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารสว่นบคุคล 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนแ์ห่งหมวดน ี“บคุคล” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา 

ที่มสีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยแต่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  สาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิและหน่วยงานของรฐัแห่ง

อื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงื่อนไขที่มใิหน้าํบทบญัญตัวิรรคหนึ่ ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานดงักลา่วก็ได ้

 หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งนนั ตอ้งเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่ งการ

เปิดเผยประเภทขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓)  จะเป็นอปุสรรครา้ยแรงต่อการ

ดาํเนนิการของหน่วยงานดงักลา่ว 

 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบัการจดัระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลดงัต่อไปน ี

 (๑) ตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลเพยีงเท่าที่ เกี่ ยวขอ้ง และจาํเป็นเพื่อการดาํเนนิงานของ

หน่วยงานของรฐัใหส้าํเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ท่านนั  และยกเลกิการจดัใหม้รีะบบดงักลา่วเมื่อหมดความจาํเป็น 

 (๒) พยายามเก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกรณีที่จะกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบคุคลนนั 

 (๓) จดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอเกี่ยวกบัสิ่ งดงัต่อไปน ี

  (ก) ประเภทของบคุคลที่มกีารเก็บขอ้มลูไว ้

  (ข) ประเภทของระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล 

  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ

  (ง) วธิกีารขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสารของเจา้ของขอ้มลู 

  (จ) วธิกีารขอใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 

  (ฉ) แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลในความรบัผดิชอบใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอ 

 (๕) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล ตามความเหมาะสม  เพื่อ

ป้องกนัมใิหม้กีารนาํไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสมหรอืเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มลู 

 ในกรณีที่ เก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ลว่งหนา้หรอืพรอ้มกบัการขอขอ้มลูถงึวตัถปุระสงคท์ี่จะนาํขอ้มลูมาใช ้ ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ และ

กรณีที่ขอขอ้มลูนนัเป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มลูไดโ้ดยความสมคัรใจหรอืเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 

 หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบในกรณีมกีารใหจ้ดัส่งขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไปยงัที่

ใดซึ่ งจะเป็นผลใหบ้คุคลท ัว่ไปทราบขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ



 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของตนต่อ

หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นหรอืผูอ้ื่น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสอืของเจา้ของขอ้มลูที่ ใหไ้วล้ว่งหนา้

หรอืในขณะนนัมไิด ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน ี

 (๑) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานของตน เพื่อการนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัแห่ง

นนั 

 (๒) เป็นการใชข้อ้มลูตามปกตภิายในวตัถปุระสงคข์องการจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลนนั 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรฐัที่ทาํงานดว้ยการวางแผน หรอืการสถติ ิหรอืสาํมะโนต่างๆ ซึ่งมหีนา้ที่ตอ้ง

รกัษาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไวไ้มใ่หเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ื่น 

 (๔) เป็นการใหเ้พื่อประโยชนใ์นการศึกษาวจิยั โดยไมร่ะบชุื่ อหรอืส่วนที่ทาํใหรู้ว้า่เป็นขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่ เกี่ ยวกบับคุคลใด 

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากร หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง  

เพื่อการตรวจดูคณุค่าในการเก็บรกัษา 

 (๖) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย  การสบืสวน  การ

สอบสวน  หรอืการฟ้องคด ี ไมว่า่เป็นคดปีระเภทใดก็ตาม 

 (๗) เป็นการใหซ้ึ่ งจาํเป็น เพื่อการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติหรอืสุขภาพของบคุคล 

 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืบคุคลที่มอีาํนาจตามกฎหมายที่จะขอ

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว 

 (๙) กรณีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามวรรคหนึ่ ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหม้กีารจดัทาํ

บญัชแีสดงการเปิดเผยกาํกบัไวก้บัขอ้มลูขา่วสารนนั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บคุคลย่อมมสีทิธทิี่จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสาร

ส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตน  และเมื่อบคุคลนนัมคีาํขอเป็นหนงัสอื หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสาร

นนัจะตอ้งใหบ้คุคลนนัหรอืผูก้ระทาํการแทนบคุคลนนัไดต้รวจดูหรอืไดร้บัสาํเนาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลส่วน

ที่ เกี่ ยวกบับคุคลนนั  และใหน้าํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 การเปิดเผยรายงานการแพทยท์ี่ เกี่ ยวกบับคุคลใด  ถา้กรณีมเีหตอุนัควรเจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยต่อ

เฉพาะแพทยท์ี่บคุคลนนัมอบหมายก็ได ้

 ถา้บคุคลใดเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตนส่วนใดไมถ่กูตอ้งตามที่ เป็นจรงิ ใหม้สีทิธยิื่น

คาํขอเป็นหนงัสอืใหห้น่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วน

นนัได ้ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาคาํขอดงักลา่ว และแจง้ใหบ้คุคลนนัทราบโดยไมช่กัชา้ 



 ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารใหต้รงตามที่มคีาํขอ ใหผู้น้นัมี

สทิธอิทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้คาํส ัง่ไม่

ยนิยอมแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสาร  โดยยื่นคาํอทุธรณต่์อคณะกรรมการ  และไมว่า่กรณีใดๆ 

ใหเ้จา้ของขอ้มลูมสีทิธริอ้งขอใหห้น่วยงานของรฐัหมายเหตคุาํขอของตนแนบไวก้บัขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่

เกี่ ยวขอ้งได ้

 ใหบ้คุคลตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมสีทิธดิาํเนนิการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรานแีทน

ผูเ้ยาว ์ คนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืเจา้ของขอ้มลูที่ถงึแก่กรรมแลว้ก็ได ้

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวตัศิาสตร ์

___________ 

 

 มาตรา  ๒๖  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัไมป่ระสงคจ์ะเก็บรกัษาหรอืมอีายุครบ

กาํหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัที่ เสร็จสนิการจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารนนั ใหห้น่วยงานของรฐัส่งมอบใหแ้ก่หอ

จดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากรหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา เพื่อคดัเลอืกไว ้

ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 กาํหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการตามวรรคหนึ่ งใหแ้ยกประเภท   ดงัน ี

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื่อครบเจด็สบิหา้ปี 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สบิปี 

 กาํหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน ี

 (๑) หน่วยงานของรฐัยงัจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูขา่วสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชนใ์นการใช ้

สอย  โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามที่จะตกลงกบัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรม

ศิลปากร 

 (๒) หน่วยงานของรฐัเหน็วา่  ขอ้มลูขา่วสารนนัยงัไมค่วรเปิดเผย โดยมคีาํส ัง่ขยายเวลากาํกบัไวเ้ป็น

การเฉพาะราย คาํส ัง่การขยายเวลานนัใหก้าํหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 

แต่จะกาํหนดเกนิคราวละหา้ปีไมไ่ด ้

 การตรวจสอบหรอืทบทวนมใิหม้กีารขยายเวลาไมเ่ปิดเผยจนเกนิความจาํเป็น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



 บทบญัญตัติามมาตราน ีมใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของราชการตามที่คณะรฐัมนตรอีอกระเบยีบ

กาํหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัจะตอ้งทาํลายหรอือาจทาํลายไดโ้ดยไมต่อ้งเก็บรกัษา 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๗  ใหม้คีณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ    ประกอบดว้ยรฐัมนตร ีซึ่ง

นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธาน  ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี ปลดักระทรวงกลาโหม  ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ ปลดักระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  ปลดักระทรวงมหาดไทย  

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  

เลขาธกิารสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  และผูท้รงคณุวุฒอิื่นจากภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตงัอกี

เกา้คนเป็นกรรมการ 

 ใหป้ลดัสาํนกันายกรฐัมนตรแีต่งตงัขา้ราชการของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรคีนหนึ่ งเป็น

เลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมอีาํนาจหนา้ที่  ดงัต่อไปน ี

 (๑) สอดส่องดูแล และใหค้าํแนะนาํเกี่ ยวกบัการดาํเนนิงานของเจา้หนา้ที่ของรฐัและหน่วยงานของรฐั

ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี

 (๒) ใหค้าํปรกึษาแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั  เกี่ ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี

ตามที่ ไดร้บัคาํขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีา และการออกกฎกระทรวง หรอืระเบยีบของคณะรฐัมนตรี

ตามพระราชบญัญตันิ ี

 (๔) พจิารณาและใหค้วามเหน็เรื่ องรอ้งเรยีนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จดัทาํรายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ีเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นครงัคราวตาม

ความเหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยปีละหนึ่ งครงั 

 (๖)  ปฏบิตัหินา้ที่อื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิ ี

 (๗)  ดาํเนนิการเรื่ องอื่นตามที่คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 



 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งตงัตามมาตรา ๒๗  มวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ

สามปีนบัแต่วนัที่ ไดร้บัแต่งตงั  ผูท้ี่พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตงัใหมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งตงัตาม

มาตรา ๒๗  พน้จากตาํแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี  บกพร่อง  หรอืไมสุ่จรติต่อหนา้ที่  หรอื

หย่อนความสามารถ 

 (๔)  เป็นบคุคลลม้ละลาย 

 (๕)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (๖) ไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึที่ สุดใหจ้าํคกุ  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที่ ไดก้ระทาํโดย

ประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่ งหนึ่ งของจาํนวน

กรรมการทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ   ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัิ

หนา้ที่ ได ้ ใหก้รรมการที่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 การวนิจิฉยัชขีาดของที่ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ่ งใหม้เีสยีงหนึ่ งในการลงคะแนน  

ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขนึอกีเสยีงหนึ่ งเป็นเสยีงชขีาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเรยีกใหบ้คุคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรอืใหส้่งวตัถ ุ เอกสาร หรอื

พยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณาได ้

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัปฏเิสธวา่ไมม่ขีอ้มลูขา่วสารตามที่มคีาํขอไมว่า่จะเป็นกรณี

มาตรา ๑๑  หรอืมาตรา ๒๕  ถา้ผูม้คีาํขอไมเ่ชื่ อวา่เป็นความจรงิและรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๓  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเขา้ดาํเนนิการตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ เกี่ ยวขอ้งได ้และแจง้ผล

การตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

 หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการหรอืผูซ้ึ่ งคณะกรรมการมอบหมาย

เขา้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได ้ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารที่ เปิดเผยไดห้รอืไมก่็

ตาม 

 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตงัคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่ ง

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้าํความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 

 

 มาตรา  ๓๕  ใหม้คีณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  

ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตงัตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มอีาํนาจหนา้ที่พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณค์าํส ัง่มใิห ้

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และ

คาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา  ๒๕ 

 การแต่งตงัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  ใหแ้ต่งตงัตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มลูขา่วสารของราชการ  เช่น  ความม ัน่คงของประเทศ  เศรษฐกจิและการคลงั

ของประเทศ  หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ่ งๆ ประกอบดว้ยบคุคลตาม

ความจาํเป็น แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามคน  และใหข้า้ราชการที่คณะกรรมการแต่งตงัปฏบิตัหินา้ที่ เป็นเลขานุการ

และผูช่้วยเลขานุการ 

 ในกรณีพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานของรฐัแห่งใด กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารซึ่ งมาจากหน่วยงานของรฐัแห่งนนัจะเขา้ร่วมพจิารณาดว้ยไมไ่ด ้

 กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร จะเป็นเลขานุการหรอืผูช่้วยเลขานุการไมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๗  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาส่งคาํอทุธรณใ์หค้ณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสาร  โดยคาํนงึถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแต่ละ

สาขาภายในเจด็วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการไดร้บัคาํอทุธรณ ์

 คาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นที่ สุด และในการมคีาํวนิจิฉยัจะมี

ขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัที่ เกี่ ยวขอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบักรณีใดตามที่ เหน็สมควรก็

ได ้

 ใหน้าํความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาอทุธรณข์องคณะกรรมการวนิจิฉยั

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๘  อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร แต่ละสาขา  วธิี

พจิารณาและวนิจิฉยั  และองคค์ณะในการพจิารณาและวนิจิฉยั  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการ

กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



 มาตรา  ๓๙  ใหน้าํบทบญัญตัมิาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษที่ประกอบ

กบับทบญัญตัดิงักลา่วมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๗ 

บทกาํหนดโทษ 

_______________ 

 

 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามคาํส ัง่ของคณะกรรมการที่ส ัง่ตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวางโทษจาํคกุ

ไมเ่กนิสามเดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท  หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 มาตรา  ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขที่ เจา้หนา้ที่ของรฐักาํหนดตามมาตรา 

๒๐ ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กนิหนึ่ งปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท  หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 

 มาตรา  ๔๒  บทบญัญตัมิาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการที่ เกดิขนึก่อนวนัที่พระราชบญัญตันิใีชบ้งัคบั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไว ้

เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี   ทงัน ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการจะไดก้าํหนด 

 มาตรา  ๔๓  ใหร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที่ เกี่ ยวกบั

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าที่ ไมข่ดัหรอืแยง้ต่อพระราชบญัญตันิ ี เวน้แต่ระเบยีบที่

คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้าํหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

หมายเหต ุ:-  เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน ีคอื ในระบอบประชาธปิไตย  การใหป้ระชาชน

มโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิการต่างๆ ของรฐัเป็นสิ่งจาํเป็น  เพื่อที่



ประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ  อนัเป็นการ

ส่งเสรมิใหม้คีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิ่ งขนึ  สมควรกาํหนดใหป้ระชาชนมสีทิธไิดรู้ข้อ้มลูขา่วสาร

ของราชการ  โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไมต่อ้งเปิดเผยที่แจง้ชดัและจาํกดัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารที่หากเปิดเผยแลว้จะ

เกดิความเสยีหายต่อประเทศชาตหิรอืต่อประโยชนท์ี่สาํคญัของเอกชน   ทงัน ีเพื่อพฒันาระบอบ

ประชาธปิไตยใหม้ ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธหินา้ที่ของตนอย่างเตม็ที่  เพื่อที่จะปกปกั

รกัษาประโยชนข์องตนไดอ้กีประการหนึ่ งดว้ย  ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสทิธสิ่วนบคุคลในส่วนที่ เกี่ ยวขอ้ง

กบัขอ้มลูขา่วสารของราชการไปพรอ้มกนั  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิ ี

 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 
 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับการจัดหาพัสดุ  ดังนี้ 

(๑) กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ  เช่น  ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  (เช่น  กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา) 

(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
(๓) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง  เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา  ตามมาตรา  ๙  (๘)  

และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ตามมาตรา  ๙  (๘) 
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ

ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจดัหาพัสดุของหน่วยงาน 
(๘) รายงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน  รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่เก่ียวข้อง 
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(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน  ที่จัดทําโดยหน่วยงาน

หรือหน่วยงานภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ 
(๖) รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เก่ียวข้อง 
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงาน 

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
(๓) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

ตามแผนงานและโครงการที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี 
(๔) ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๕) คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน  เช่น  

รายงานประจําปีของหน่วยงาน  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน  ดังนี้ 

(๑) แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ  จําแนกตามแผนงาน

และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

ในภาพรวมของหน่วยงาน  รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
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(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  เอกสารหรือประกาศที่เก่ียวข้อง  

รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน  และผลการประเมิน

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
(๔) หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
(๖) รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ

รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีของหน่วยงาน 
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน  จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน 
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 

ของหน่วยงาน   
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานท่ีจัดทําโดยผู้ควบคุม 

หรือผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๗ การดําเนินการตามข้อ  ๑ - ข้อ  ๖  ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น  
ทั้งในรูปแบบหนังสือ  เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  ณ  สถานที่ 
ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

วิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  
และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป2นป3ที่ ๔๖ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,า

ฯ ให,ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด,วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๐ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๕) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน,า ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๘) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๘ เร่ือง แก,ไขเพ่ิมเติม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธL 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๓/๑๒  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต,องเป2นไปเพ่ือประโยชนLสุข

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ,มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป2น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให,แก�ท,องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต,องการของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผู,รับผิดชอบต�อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข,าดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติ
หน,าท่ีต,องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหน,าท่ีของส�วนราชการ ต,องใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอย�างย่ิงให,คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู,ปฏิบัติงาน การมีส�วนร�วมของประชาชน การ
เปOดเผยข,อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต�
ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชนLในการดําเนินการให,เป2นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑLและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให,ส�วนราชการและข,าราชการ
ปฏิบัติก็ได, 

 
มาตรา ๔  ให,จัดระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน ดังน้ี 
(๑) ระเบียบบริหารราชการส�วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการส�วนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการส�วนท,องถ่ิน 
 
มาตรา ๕  การแบ�งราชการออกเป2นส�วนต�าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัติน้ี 

ให,กําหนดตําแหน�งและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส�วนราชการน้ัน ๆ ไว,
ด,วย 

การบรรจุและการแต�งต้ังบุคคลให,ดํารงตําแหน�งหน,าท่ีราชการต�าง ๆ ให,เป2นไปตาม
กฎหมาย 

 
มาตรา ๖  ให,นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

ส�วนท่ี ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส�วนกลาง 

                                                 
๒ มาตรา ๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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มาตรา ๗  ให,จัดระเบียบบริหารราชการส�วนกลาง ดังน้ี 
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท�ากระทรวง 
(๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม�

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป2นกระทรวง 
ส�วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป2นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘๓  การจัดต้ัง การรวม หรือการโอนส�วนราชการตามมาตรา ๗ ให,ตราเป2น

พระราชบัญญัติ 
การจัดต้ังทบวงโดยให,สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให,ระบุการสังกัดไว,

ในพระราชบัญญัติด,วย 
การจัดต้ังกรมหรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรม ซึ่งไม�สังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให,ระบุการไม�สังกัดไว,ในพระราชบัญญัติด,วย 
 
มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนส�วนราชการตามมาตรา ๗ ไม�ว�าจะมีผลเป2น

การจัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�หรือไม� ถ,าไม�มีการกําหนดตําแหน�งหรืออัตราของข,าราชการหรือลูกจ,าง
เพ่ิมข้ึนให,ตราเป2นพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให,ระบุอํานาจหน,าท่ีของส�วนราชการ การโอน
อํานาจหน,าท่ีตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย ซึ่งส�วนราชการหรือเจ,าพนักงานท่ีมีอยู�เดิม การโอน
ข,าราชการและลูกจ,าง งบประมาณรายจ�าย รวมท้ังทรัพยLสินและหน้ีสินเอาไว,ด,วย แล,วแต�กรณี 

ให,สํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหน,าท่ี
ตรวจสอบดูแลมิให,มีการกําหนดตําแหน�งหรืออัตราของข,าราชการหรือลูกจ,างของส�วนราชการท่ีจัดต้ัง
ข้ึนใหม� หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหน่ึง เพ่ิมข้ึนจนกว�าจะครบกําหนดสามป3นับแต�วันท่ีพระ
ราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช,บังคับ 

 
มาตรา ๘ ตรี๕  การเปลี่ยนช่ือส�วนราชการตามมาตรา ๗ ให,ตราเป2นพระราช

กฤษฎีกา และในกรณีที่ช่ือตําแหน�งของข,าราชการในส�วนราชการน้ันเปลี่ยนไปให,ระบุการเปลี่ยนช่ือไว,
ในพระราชกฤษฎีกาด,วย 

บทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข,อบังคับ เทศบัญญัติหรือข,อบัญญัติท,องถ่ิน
อ่ืน ประกาศ หรือคําสั่งใดท่ีอ,างถึงส�วนราชการหรือตําแหน�งของข,าราชการท่ีได,ถูกเปลี่ยนช่ือตามวรรค
                                                 

๓ มาตรา ๘ แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หน่ึง ให,ถือว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข,อบังคับ เทศบัญญัติหรือข,อบัญญัติท,องถ่ินอ่ืน 
ประกาศหรือคําสั่งน้ันอ,างถึงส�วนราชการหรือตําแหน�งของข,าราชการท่ีได,เปลี่ยนช่ือน้ัน 

 
มาตรา ๘ จัตวา๖  การยุบส�วนราชการตามมาตรา ๗ ให,ตราเป2นพระราชกฤษฎีกา 
เม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบส�วนราชการตามวรรคหน่ึงแล,ว ให,งบประมาณรายจ�ายท่ี

เหลืออยู�ของส�วนราชการน้ันเป2นอันระงับไป สําหรับทรัพยLสินอ่ืนของส�วนราชการน้ันให,โอนให,แก�ส�วน
ราชการอ่ืนหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ีรัฐมนตรีซึ่งเป2นผู,รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หน่ึงกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหน้ีสินของ
ส�วนราชการน้ันให,เป2นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ข,าราชการหรือลูกจ,างซึ่งต,องพ,นจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหน�ง อันเน่ืองมาแต�
การยุบส�วนราชการตามวรรคหน่ึง นอกเหนือจากสิทธิประโยชนLท่ีพึงได,รับตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข,อบังคับอ่ืนแล,ว ให,ข,าราชการหรือลูกจ,างได,รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงด,วย 

ในกรณีท่ีส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐประสงคLจะรับโอน
ข,าราชการหรือลูกจ,างตามวรรคสามก็ให,กระทําได,โดยมิให,ถือว�าข,าราชการหรือลูกจ,างผู,น้ันได,พ,นจาก
ราชการตามวรรคสาม แต�ทั้งน้ีต,องกระทําภายในสามสิบวันนับแต�พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผล
ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๘ เบญจ๗  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ท่ีมีผล

เป2นการแก,ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีจัดต้ังส�วนราชการ กฎหมายว�าด,วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห,า ของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ให,ระบุให,ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว�าบทบัญญัติใดถูกแก,ไข
เพ่ิมเติมหรือยกเลิกเป2นประการใดในกฎหมายน้ัน 

 
มาตรา ๘ ฉ๘  การแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือส�วนราชการ

ท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรม ให,ออกเป2นกฎกระทรวงและให,ระบุอํานาจหน,าท่ีของแต�ละ
ส�วนราชการไว,ในกฎกระทรวงด,วย 

ให,รัฐมนตรีเจ,าสังกัดของส�วนราชการตามวรรคหน่ึงเป2นผู,ออกกฎกระทรวงแบ�งส�วน
ราชการดังกล�าว กฎกระทรวงน้ันเม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 

                                                 
๖ มาตรา ๘ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๘ มาตรา ๘ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๘ สัตต๙  ให,สํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือนและสํานัก
งบประมาณร�วมกันเสนอความเห็นต�อคณะรัฐมนตรีในการแบ�งส�วนราชการภายในและในการกําหนด
อํานาจหน,าท่ีของแต�ละส�วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล�าวให,สํานักงาน
คณะกรรมการข,าราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให,
สอดคล,องเสนอไปในคราวเดียวกัน 

 
มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐  การแบ�งส�วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน

ทบวงมหาวิทยาลัยให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันน้ัน 
 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

   
 

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให,เป2นไปตามกฎหมายว�า
ด,วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ให,ส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไว,ในกฎหมายว�าด,วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป2นกรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให,มีส�วนราชการเป2นการภายในข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี
เพ่ือทําหน,าท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เร�งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพ่ือการน้ีนายกรัฐมนตรีจะสั่งให,กรมหรือส�วนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได, 

 
มาตรา ๑๐  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีกําหนดไว,ในกฎหมายว�าด,วย

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบใน

การกําหนดนโยบาย เปUาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีให,สอดคล,องกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว,ต�อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให,มีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได,๑๑ 

                                                 
๙ มาตรา ๘ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ในกรณีท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให,เป2นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย๑๒ 

ในระหว�างท่ีคณะรัฐมนตรีต,องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปจนกว�า
คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม�จะเข,ารับหน,าท่ีเพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต,องคําพิพากษาให,
จําคุก สภาผู,แทนราษฎรมีมติไม�ไว,วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�าความเป2นรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให,ถอดถอนจากตําแหน�ง ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รอง
นายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,ปฏิบัติหน,าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรอง
นายกรัฐมนตรีหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง
เป2นผู,ปฏิบัติหน,าท่ีแทน๑๓ 

ในระหว�างท่ีคณะรัฐมนตรีต,องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปจนกว�า
คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม�จะเข,ารับหน,าท่ี ให,คณะรัฐมนตรีดังกล�าวอํานวยความสะดวกให,หัวหน,าส�วน
ราชการต�าง ๆ ดําเนินการใด ๆ เท�าท่ีจําเป2น เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผ�นดินจาก
นายกรัฐมนตรีคนใหม�มาเตรียมการดําเนินการได,๑๔ 

 
มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,ารัฐบาลมีอํานาจหน,าท่ีดังน้ี 
(๑) กํากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผ�นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให,ราชการ

ส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค และส�วนราชการซึ่งมีหน,าท่ีควบคุมราชการส�วนท,องถ่ิน ช้ีแจง แสดง
ความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป2นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใด ๆ ท่ี
ขัดต�อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได,และมีอํานาจสั่งสอบสวนข,อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการของราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค และราชการส�วนท,องถ่ิน 

(๒) มอบหมายให,รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวงหรือ
ทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 

(๓) บังคับบัญชาข,าราชการฝXายบริหารทุกตําแหน�งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
และส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเป2นกรม 

(๔) สั่งให,ข,าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยจะให,ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม�ก็ได, ในกรณีท่ีให,ขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิม ให,ได,รับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม�สูงกว�าเดิม 

(๕) แต�งต้ังข,าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน�งของอีก
กระทรวง ทบวง กรมหน่ึง โดยให,ได,รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช�นว�าน้ีให,
ข,าราชการซึ่งได,รับแต�งต้ังมีฐานะเสมือนเป2นข,าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารง

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๔ มาตรา ๑๐ วรรคห,า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ตําแหน�งน้ันทุกประการ แต�ถ,าเป2นการแต�งต้ังข,าราชการต้ังแต�ตําแหน�งอธิบดีหรือเทียบเท�าข้ึนไป ต,อง
ได,รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต�งต้ังผู,ทรงคุณวุฒิเป2นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี หรือเป2นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือ
ค�าตอบแทนให,แก�ผู,ซึ่งได,รับแต�งต้ัง 

(๗) แต�งต้ังข,าราชการการเมืองให,ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให,การบริหารราชการแผ�นดินเป2นไปโดยรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย,งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
(๙) ดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบตาม (๘) เม่ือคณะรัฐมนตรีให,ความเห็นชอบแล,ว ให,ใช,บังคับได, 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�าง

อ่ืนและมีฐานะเป2นกรม แต�มิได,สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให,
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๑๓  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการทาง

การเมือง มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และให,มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝXายการเมืองและรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝXายบริหาร เป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให,มีผู,ช�วยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการด,วยก็ได, 

ให,เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝXายการเมือง เป2น
ข,าราชการการเมือง และให,รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝXายบริหารและผู,ช�วยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป2นข,าราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๔  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการของ

คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองคL มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และให,มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให,มีผู,ช�วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการด,วยก็ได, 

ให,เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู,ช�วยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป2นข,าราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๕๑๕  ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีส�วนราชการท่ีอยู�ในบังคับบัญชาข้ึนตรง

ต�อนายกรัฐมนตรีได,ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด,วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๕ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๖  สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให,มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหน,าท่ีดังน้ี 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําป3ของส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให,เป2นไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
รวมท้ังกํากับ เร�งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

(๒) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการของส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี รองจาก
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว,นข,าราชการของส�วน
ราชการซึ่งหัวหน,าส�วนราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี 

(๓) เป2นผู, บังคับบัญชาข,าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ให,มีรองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให,มีผู,ช�วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป2น
ผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการด,วยก็ได, 

ในกรณีที่มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู,ช�วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ัง
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและผู,ช�วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให,รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
ผู,ช�วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรอง
จากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ให,ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู,ช�วยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป2นข,าราชการพลเรือนสามัญ และให,รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู,ช�วยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผู,ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจ
หน,าท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย 

ให,นําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใช,บังคับแก�ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส�วน
ท่ีเก่ียวกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและส�วนราชการท่ีมิได,ข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรีด,วยโดย
อนุโลม๑๖ 

 
มาตรา ๑๗  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการ

ประจําท่ัวไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได,กําหนดให,เป2นหน,าท่ีของกรมใด
กรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วน
ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ให,เป2นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
สํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว,นราชการของ ส�วนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดให,หัวหน,าส�วนราชการข้ึน
ตรงต�อนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู�ในสังกัดและยังไม�สมควรจัดต้ังสํานักงาน
ปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะให,สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหน,าท่ีสํานักงานปลัด
ทบวงด,วยก็ได, 
                                                 

๑๖ มาตรา ๑๖ วรรคห,า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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หมวด ๒ 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
   

 
มาตรา ๑๘  ให,จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน เว,นแต�บางกระทรวงเห็นว�าไม�มีความ

จําเป2นจะไม�แยกส�วนราชการต้ังข้ึนเป2นกรมก็ได, 
ให,ส�วนราชการตาม (๒) และส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป2น

กรม 
กระทรวงใดมีความจําเป2นจะต,องมีส�วนราชการเพ่ือทําหน,าท่ีจัดทํานโยบายและแผน 

กํากับ เร�งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหาร
ราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือให,มีสํานักนโยบายและแผนเป2นส�วนราชการภายใน ข้ึนตรงต�อ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงก็ได, 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส�วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน,าท่ีใด
โดยเฉพาะซึ่งไม�มีฐานะเป2นกรมแต�มีผู,บังคับบัญชาของส�วนราชการดังกล�าวเป2นอธิบดีหรือตําแหน�งท่ี
เรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเป2นอธิบดีก็ได, ในกรณีเช�นน้ันให,อธิบดีหรือผู,ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�าง
อ่ืนดังกล�าวมีอํานาจหน,าท่ีสําหรับส�วนราชการน้ันเช�นเดียวกับอธิบดี ตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา และให,คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหน,าท่ีคณะอนุกรรมการสามัญประจํา
กรม สําหรับส�วนราชการน้ัน๑๗ 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให,กระทําได,ในกรณีเป2นการยุบ รวม หรือโอน
กรมในกระทรวงใดมาจัดต้ังเป2นส�วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม�มีการ
กําหนดตําแหน�งหรืออัตราของข,าราชการหรือลูกจ,างเพ่ิมข้ึน และให,นําความในมาตรา ๘ ทวิ และ
มาตรา ๘ เบญจ มาใช,บังคับโดยอนุโลม๑๘ 

การแต�งต้ังอธิบดีหรือผู,ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนของส�วนราชการตามวรรคสี่ 
ให,รัฐมนตรีเจ,าสังกัดเป2นผู,นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให,ผู,ดํารงตําแหน�งดังกล�าว
เป2นผู,ดํารงตําแหน�งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด,วยการปUองกันและปราบปรามการ
ทุจริต๑๙ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๘ มาตรา ๑๘ วรรคห,า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๙ มาตรา ๑๘ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ก�อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะให,ความเห็นชอบในร�างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส�วนราชการ
ตามวรรคสี่ของกระทรวงใด ให,นายกรัฐมนตรีส�งร�างพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวต�อสภาผู,แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพ่ือทราบ๒๐ 

ให,นําความในวรรคสี่ วรรคห,า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช,บังคับกับสํานัก
นายกรัฐมนตรีและทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม๒๑ 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๑๙๒๒  กระทรวงมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีกําหนดไว,ในกฎหมายว�าด,วยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหน่ึง ๆ ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส�วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับการทหารและ
การศึกษา ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยการน้ัน 

 
มาตรา ๑๙/๑๒๓  ให,ปลัดกระทรวง หัวหน,ากลุ�มภารกิจและหัวหน,าส�วนราชการ

ต้ังแต�ระดับกรมข้ึนไป วางแผนและประสานกิจกรรมให,มีการใช,ทรัพยากรของส�วนราชการต�าง ๆ ใน
กระทรวงร�วมกันเพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพ ความคุ,มค�า และบรรลุเปUาหมายของกระทรวง 

เพ่ือประโยชนLในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หัวหน,าส�วนราชการและหัวหน,ากลุ�ม
ภารกิจดังกล�าวจะมีมติให,นํางบประมาณท่ีแต�ละส�วนราชการได,รับจัดสรรมาดําเนินการและใช,จ�าย
ร�วมกันก็ได, 

 
มาตรา ๒๐๒๔  ภายใต, บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหน่ึง ให, มี

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคนหน่ึงเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 
เปUาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงให,สอดคล,องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว,ต�อ
รัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให,มีรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเป2นผู,ช�วยสั่ง
และปฏิบัติราชการก็ได, 

ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ช�วยว�าการกระทรวงให,เป2นไปตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมอบหมาย 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๘ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๑ มาตรา ๑๘ วรรคแปด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๑๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๓ มาตรา ๑๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒๔ มาตรา ๒๐ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเป2นผู,บังคับบัญชาส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน
และมีฐานะเป2นกรม แต�มิได,สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงจะมอบหมายให,รัฐมนตรีช�วยว�า
การกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๒๑๒๕  ในกระทรวงให,มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน,าท่ี ดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป2นแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของส�วนราชการในกระทรวงให,เกิดผลสัมฤทธ์ิ และประสาน
การปฏิบัติงานของส�วนราชการในกระทรวงให,มีเอกภาพสอดคล,องกัน รวมท้ังเร�งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในกระทรวง 

(๒) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการของส�วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะให,มีรองปลัดกระทรวงคน

หน่ึงเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได, 
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให,ส�วนราชการระดับกรมต้ังแต�สองส�วน

ราชการข้ึนไปอยู�ภายใต,กลุ�มภารกิจเดียวกันก็ได, โดยให,แต�ละกลุ�มภารกิจมีผู,ดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�า
อธิบดีคนหน่ึงเป2นหัวหน,ากลุ�มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข,าราชการของส�วนราชการ
ในกลุ�มภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีตามท่ีกําหนด
โดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีต,องรายงานผลการดําเนินงานต�อปลัดกระทรวง
ตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุ�มภารกิจเดียวกัน หัวหน,ากลุ�มภารกิจอาจกําหนดให,ส�วนราชการของส�วน
ราชการระดับกรมแห�งหน่ึงปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการ
บริหารงานท่ัวไปให,แก�ส�วนราชการแห�งอ่ืนภายใต,กลุ�มภารกิจเดียวกันก็ได, 

กระทรวงใดมิได,จัดให,มีกลุ�มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให,มีรองปลัดกระทรวง
เป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป2นสองคนก็ได, 

ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ�มภารกิจ จะให,มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป2น
หัวหน,ากลุ�มภารกิจก็ได, และให,อํานาจหน,าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส�วนราชการใน
กลุ�มภารกิจเป2นอํานาจหน,าท่ีของหัวหน,ากลุ�มภารกิจน้ัน  ท้ังน้ี เว,นแต�จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว,เป2น
อย�างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป2นอย�างย่ิงต,องมีรองปลัดกระทรวง
มากกว�าท่ีกําหนดไว,ในวรรคห,าหรือวรรคหก คณะกรรมการข,าราชการพลเรือนและคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจะร�วมกันอนุมัติให,กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป2นกรณีพิเศษโดยจะ
กําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว,ด,วยหรือไม�ก็ได,๒๖ 

                                                 
๒๕ มาตรา ๒๑ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๖ มาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ให,คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให,มีการ
ประชุมพิจารณาร�วมกัน โดยกรรมการแต�ละฝXายจะต,องมาประชุมไม�น,อยกว�าก่ึงหน่ึงจึงจะเป2นองคL
ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต,องได,คะแนนเสียงของกรรมการแต�ละฝXายเกินกว�าก่ึงหน่ึงของ
กรรมการฝXายดังกล�าวท่ีมาประชุม แล,วให,นํามติดังกล�าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต�อไป๒๗ 

 
มาตรา ๒๒  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป2นข,าราชการการเมืองเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวง และจะให,มีผู,ช�วยเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป2นข,าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป2นผู,ช�วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได, 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๒๓  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไป

ของกระทรวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได,กําหนดให,เป2นหน,าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในกระทรวงให,เป2นไป
ตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยู�ในสังกัดและยังไม�สมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะให,สํานักงานปลัดกระทรวงทําหน,าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด,วยก็ได, 

 
มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท�ากระทรวง ให,อนุโลม

ตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว,ในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   
 

มาตรา ๒๕  ราชการส�วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม�เหมาะสมท่ีจะจัดต้ัง
เป2นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท�ากระทรวง จะจัดต้ังเป2นทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง เพ่ือให,มีรัฐมนตรีว�าการทบวงเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของทบวงก็ได, และให,จัดระเบียบราชการในทบวงดังน้ี 

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน เว,นแต�บางทบวงซึ่งเห็นว�าไม�มีความ

จําเป2นจะไม�แยกส�วนราชการต้ังข้ึนเป2นกรมก็ได, 

                                                 
๒๗ มาตรา ๒๑ วรรคแปด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ให,ส�วนราชการตาม (๒) และส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป2น
กรม 

ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู�ในสังกัด และปริมาณ และ
คุณภาพของราชการในทบวงยังไม�สมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง จะให,สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน,าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด,วยก็ได, 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหน่ึง ๆ ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วย

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส�วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให,เป2นไปตาม
กฎหมายว�าด,วยการน้ัน 

ทบวงมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีกําหนดไว,ในกฎหมายว�าด,วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 

 
มาตรา ๒๗  ภายใต,บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหน่ึงมีรัฐมนตรีว�าการทบวง

เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงให,สอดคล,องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะให,มีรัฐมนตรีช�วยว�าการ
ทบวงเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได, 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช�วยว�าการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช�วย
ว�าการทบวงให,เป2นไปตามท่ีรัฐมนตรีว�าการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เป2นทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให,รัฐมนตรีว�าการทบวง
ปฏิบัติราชการภายใต,การกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวง แล,วแต�กรณี 

 
มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว�าการทบวงและรัฐมนตรีช�วยว�าการทบวง 

ให,มีปลัดทบวงคนหน่ึงมีอํานาจหน,าท่ีดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของทบวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําป3ของส�วนราชการใน
ทบวงให,เป2นไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ เร�งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการในทบวง 

(๒) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการของส�วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดทบวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหน่ึง ให,มีรองปลัดทบวงเป2นผู,ช�วยสั่ง

และปฏิบัติราชการ และจะให,มีผู,ช�วยปลัดทบวงเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการด,วยก็ได, 
ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผู,ช�วยปลัดทบวง หรือมีท้ังรองปลัดทบวงและผู,ช�วย

ปลัดทบวง ให,รองปลัดทบวงหรือผู,ช�วยปลัดทบวงเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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ให,รองปลัดทบวง ผู,ช�วยปลัดทบวง และผู,ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนใน
สํานักงานปลัดทบวง มีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 

ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะต,องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ,ากฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิได,กล�าวถึงอํานาจของปลัดทบวงไว,ให,ปลัดทบวงมีอํานาจดังเช�น
ปลัดกระทรวง 

ในกรณีท่ีให,สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทํา
หน,าท่ีสํานักงานปลัดทบวง ให,ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหน,าท่ีปลัดทบวง 

 
มาตรา ๒๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป2นข,าราชการการเมืองเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีว�าการทบวง และจัดให,มีผู,ช�วยเลขานุการ
รัฐมนตรี ซึ่งเป2นข,าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป2นผู,ช�วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได, 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๓๐  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของ

ทบวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได,กําหนดให,เป2นหน,าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดทบวง
โดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในทบวงให,เป2นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการในกรม 
   

 
มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

อาจแบ�งส�วนราชการดังน้ี 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือส�วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง เว,นแต�บางกรมเห็นว�าไม�มีความจําเป2น

จะไม�แยกส�วนราชการต้ังข้ึนเป2นกองก็ได, 
กรมใดมีความจําเป2น จะแบ�งส�วนราชการโดยให,มีส�วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ 

(๒) ก็ได, 
สําหรับสํานักงานตํารวจแห�งชาติจะแบ�งส�วนราชการให,เหมาะสมกับราชการของ

ตํารวจก็ได,๒๘ 
 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๑ วรรคสามแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับ

ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๓๒๒๙  กรมมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการของกรม หรือตามกฎหมายว�าด,วยอํานาจหน,าท่ีของกรมน้ัน 

ในกรมหน่ึงมีอธิบดีคนหน่ึงเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกรมให,เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป2นไปตามเปUาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจหน,าท่ีของอธิบดีไว,เป2นการเฉพาะ การใช,อํานาจ
และการปฏิบัติหน,าท่ีตามกฎหมายดังกล�าวให,คํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว,ต�อรัฐสภาหรือท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ด,วย 

ในกรมหน่ึงจะให,มีรองอธิบดีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการรองจากอธิบดีและช�วย
อธิบดีปฏิบัติราชการก็ได, 

รองอธิบดีมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๓  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรม 

และราชการท่ีมิได,แยกให,เป2นหน,าท่ีของกองหรือส�วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป2น
ผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 

ส�วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง (๒) และส�วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรค
สอง ให,มีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีได,กําหนดไว,ให,เป2นหน,าท่ีของส�วนราชการน้ัน ๆ โดยให,มีผู,อํานวยการ
กอง หัวหน,ากอง หรือหัวหน,าส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีเทียบเท�าผู,อํานวยการกอง หรือหัวหน,า
กอง หรือหัวหน,าส�วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ�งท,องท่ี

ออกเป2นเขตเพ่ือให,มีหัวหน,าส�วนราชการประจําเขตแล,วแต�จะเรียกช่ือเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได, 
หัวหน,าส�วนราชการประจําเขตมีอํานาจหน,าท่ีเป2นผู,รับนโยบายและคําสั่งจาก

กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการประจําสํานักงาน
เขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน 

ความในมาตราน้ีไม�ใช,บังคับแก�การแบ�งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตํารวจ
ซึ่งได,กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา๓๐ 

 
มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมี

ผู,ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมน้ัน ก็ให,กระทําได, 
ผู,ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอํานาจหน,าท่ีตรวจและแนะนําการ

ปฏิบัติราชการอันเก่ียวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมน้ันให,เป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข,อบังคับ
ของกระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
                                                 

๒๙ มาตรา ๓๒ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๐ มาตรา ๓๔ วรรคสามแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับ
ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๓๖  ส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรมจะมีเลขาธิการ 

ผู,อํานวยการ หรือตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนซึ่งเทียบเท�าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป2นผู,บังคับบัญชา
ข,าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส�วนราชการน้ันให,เป2นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และจะให,มีรองเลขาธิการ รองผู,อํานวยการหรือตําแหน�งรองของตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน หรือ
ผู,ช�วยเลขาธิการ ผู,ช�วยผู,อํานวยการหรือตําแหน�งผู,ช�วยของตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน หรือมีท้ังรอง
เลขาธิการ และผู,ช�วยเลขาธิการหรือท้ังรองผู,อํานวยการและผู,ช�วยผู,อํานวยการ หรือท้ังตําแหน�งรอง
และตําแหน�งผู,ช�วยของตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และช�วยปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๓๗  ให,นําความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ

มาตรา ๓๕ มาใช,บังคับแก�ส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรมโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติราชการแทน 

   
 

มาตรา ๓๘๓๑  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ดําเนินการอ่ืนท่ีผู,ดํารงตําแหน�งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ,ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิได,กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว,เป2นอย�างอ่ืน หรือมิได,ห,ามเร่ือง
การมอบอํานาจไว, ผู,ดํารงตําแหน�งน้ันอาจมอบอํานาจให,ผู,ดํารงตําแหน�งอ่ืนในส�วนราชการเดียวกัน
หรือส�วนราชการอ่ืน หรือผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,ปฏิบัติราชการแทนได,  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑLท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดให,มีการมอบอํานาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ตลอดจนการมอบอํานาจให,ทํานิติกรรมสัญญา ฟUองคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑL วิธีการ 
หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือท่ีผู,รับมอบอํานาจต,องปฏิบัติก็ได, 

ความในวรรคหน่ึงมิให,ใช,บังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบัญญัติให,
ต,องออกใบอนุญาตหรือท่ีบัญญัติผู,มีอํานาจอนุญาตไว,เป2นการเฉพาะ ในกรณีเช�นน้ันให,ผู,ดํารงตําแหน�ง
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล�าวมีอํานาจมอบอํานาจให,ข,าราชการซึ่งเป2นผู,ใต,บังคับบัญชาและผู,ว�า
ราชการจังหวัดได,ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ในกรณีมอบอํานาจให,ผู,ว�า
ราชการจังหวัด ให,ผู,ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจได,ต�อไปตามหลักเกณฑLและเง่ือนไขท่ีผู,มอบ
อํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชนLในการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนจะตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดรายช่ือกฎหมายท่ีผู,ดํารงตําแหน�งซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล�าวอาจมอบ
อํานาจตามวรรคหน่ึงตามหลักเกณฑLและเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวก็ได, 
                                                 

๓๑ มาตรา ๓๘ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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การมอบอํานาจให,ทําเป2นหนังสือ 
 
มาตรา ๓๙๓๒  เม่ือมีการมอบอํานาจแล,ว ผู,รับมอบอํานาจมีหน,าท่ีต,องรับมอบ

อํานาจน้ัน โดยผู,มอบอํานาจจะกําหนดให,ผู,รับมอบอํานาจมอบอํานาจให,ผู,ดํารงตําแหน�งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนต�อไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑLหรือเง่ือนไขในการใช,อํานาจน้ันไว,ด,วยหรือไม�ก็ได, แต�ใน
กรณีการมอบอํานาจให,ผู,ว�าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑLให,ผู,ว�าราชการจังหวัด
ต,องมอบอํานาจต�อไปให,รองผู,ว�าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน,าส�วนราชการท่ีเก่ียวข,องใน
จังหวัดก็ได, 

 
มาตรา ๔๐๓๓  ในการมอบอํานาจ ให,ผู,มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความ

สะดวกแก�ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ
ตําแหน�งของผู, รับมอบอํานาจ และผู, รับมอบอํานาจต,องปฏิบัติหน,าท่ีท่ีได,รับมอบอํานาจตาม
วัตถุประสงคLของการมอบอํานาจดังกล�าว 

เม่ือได,มอบอํานาจแล,ว ผู,มอบอํานาจมีหน,าท่ีกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู,รับมอบอํานาจ และให,มีอํานาจแนะนําหรือแก,ไขการปฏิบัติราชการของผู,รับมอบอํานาจ
ได, 

 
มาตรา ๔๐/๑๓๔  ในการปฏิบัติราชการของส�วนราชการภายในกรม ถ,าการปฏิบัติ

ราชการใดของส�วนราชการน้ันมีลักษณะเป2นงานการให,บริการหรือมีการให,บริการเก่ียวเน่ืองอยู�ด,วย
และหากแยกการบริหารออกเป2นหน�วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเปUาหมายตามมาตรา ๓/๑ ย่ิงข้ึน 
ส�วนราชการดังกล�าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเร่ืองน้ัน ไป
จัดต้ังเป2นหน�วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใช�เป2นส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต�อยู�ในกํากับของส�วน
ราชการดังกล�าวก็ได,  ท้ังน้ี ให,เป2นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงอย�างน,อยให,กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
การจัดต้ัง การมอบอํานาจให,ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การดําเนินการด,านทรัพยLสิน การ
กํากับดูแลสิทธิประโยชนLของบุคลากรและการยุบเลิกไว,ด,วย 

ให,หน�วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน,าท่ีปฏิบัติงานให,กับส�วนราชการตามภารกิจท่ี
จัดต้ังหน�วยบริการรูปแบบพิเศษน้ันเป2นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส�วนราชการดังกล�าวตามท่ี
ได,รับมอบหมาย และอาจให,บริการแก�ส�วนราชการอ่ืน หน�วยงานของรัฐหรือเอกชน แต�ต,องไม�
กระทบกระเทือนต�อภารกิจอันเป2นวัตถุประสงคLแห�งการจัดต้ัง 

ให,รายได,ของหน�วยบริการรูปแบบพิเศษเป2นรายได,ท่ีไม�ต,องนําส�งคลังตามกฎหมาย
ว�าด,วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว�าด,วยเงินคงคลัง 

                                                 
๓๒ มาตรา ๓๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๓ มาตรา ๔๐ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔ มาตรา ๔๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
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หมวด ๖ 

การรักษาราชการแทน 
   

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,รองนายกรัฐมนตรี

เป2นผู, รักษาราชการแทน ถ,ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รอง
นายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองนายกรัฐมนตรี หรือมี
แต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการ
แทน 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงหรือมีแต�ไม�อาจ

ปฏิบัติราชการได, ให,รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,ามีรัฐมนตรีช�วยว�าการ
กระทรวงหลายคน ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป2น
ผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ
ราชการได, ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน 

ให,นําความในวรรคหน่ึงมาใช,บังคับแก�รัฐมนตรีว�าการทบวงด,วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ

ราชการได, ให,ผู,ช�วยเลขานุการรัฐมนตรีเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,ามีผู,ช�วยเลขานุการรัฐมนตรีหลาย
คน ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมอบหมายให,ผู,ช�วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษา
ราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ช�วยเลขานุการรัฐมนตรี ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแต�งต้ังข,าราชการใน
กระทรวงคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน 

ให,นําความในวรรคหน่ึงมาใช,บังคับแก�เลขานุการรัฐมนตรีว�าการทบวงด,วยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งปลัดกระทรวง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ

ราชการได, ให,รองปลัดกระทรวงเป2นผู, รักษาราชการแทน ถ,ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให,
นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแต�งต้ังรองปลัดกระทรวงคน
ใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ
ราชการได, ให,นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแต�งต้ัง
ข,าราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าอธิบดีหรือเทียบเท�าเป2นผู,รักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, 
ปลัดกระทรวงจะแต�งต้ังข,าราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู,อํานวยการกองหรือ
เทียบเท�าเป2นผู,รักษาราชการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๔๕  ให,นําความในมาตรา ๔๔ มาใช,บังคับแก�กรณีที่ไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งปลัด

ทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ด,วยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งอธิบดี หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, 

ให,รองอธิบดีเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,ามีรองอธิบดีหลายคน ให,ปลัดกระทรวงแต�งต้ังรองอธิบดีคนใด
คนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองอธิบดีหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,
ปลัดกระทรวงแต�งต้ังข,าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน�งเทียบเท�ารองอธิบดี หรือข,าราชการต้ังแต�
ตําแหน�งหัวหน,ากองหรือเทียบเท�าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน แต�ถ,านายกรัฐมนตรี
สําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเห็นสมควรเพ่ือความเหมาะสมแก�การ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมน้ัน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงจะแต�งต้ัง
ข,าราชการคนใดคนหน่ึงซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�ารองอธิบดีหรือเทียบเท�า เป2นผู,รักษาราชการแทนก็
ได, 

ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองอธิบดี หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, อธิบดีจะ
แต�งต้ังข,าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน�งเทียบเท�ารองอธิบดี หรือข,าราชการต้ังแต�ตําแหน�งหัวหน,า
กองหรือเทียบเท�าข้ึนไปเป2นผู,รักษาราชการแทนก็ได, 

ให,นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช,บังคับแก�กรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�ง
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู,อํานวยการ รองผู,อํานวยการ หรือตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนซึ่งเทียบเท�า
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน และมีฐานะเป2นกรมด,วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง 

หรือหัวหน,าส�วนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,อธิบดีแต�งต้ัง
ข,าราชการในกรมคนหน่ึงซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน,ากองหรือเทียบเท�า เป2นผู,รักษาราชการ
แทน 

ให,นําความในมาตราน้ีมาใช,บังคับแก�ส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2น
กรมด,วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ให,ผู,รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหน,าท่ี

เช�นเดียวกับผู,ซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีผู,ดํารงตําแหน�งใดหรือผู,รักษาราชการแทนผู,ดํารงตําแหน�งน้ันมอบหมาย

หรือมอบอํานาจให,ผู,ดํารงตําแหน�งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให,ผู,ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน,าท่ี
เช�นเดียวกับผู,ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต�งต้ังให,ผู,ดํารงตําแหน�งใดเป2นกรรมการหรือให,มีอํานาจ
หน,าท่ีอย�างใด ให,ผู,รักษาราชการแทนหรือผู,ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน,าท่ีเป2นกรรมการหรือมี
อํานาจหน,าท่ีเช�นเดียวกับผู,ดํารงตําแหน�งน้ันในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด,วย 
แล,วแต�กรณี 

 
มาตรา ๔๙  การเป2นผู,รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไม�กระทบกระเทือน

อํานาจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ,าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู,ดํารงตําแหน�งเทียบเท�าปลัดกระทรวง 
ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู,ดํารงตําแหน�งเทียบเท�าอธิบดี ซึ่งเป2นผู,บังคับบัญชาท่ีจะแต�งต้ังข,าราชการอ่ืน
เป2นผู,รักษาราชการแทนตามอํานาจหน,าท่ีที่มีอยู�ตามกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังผู,รักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ให,ผู,ดํารงตําแหน�งรองหรือ
ผู,ช�วยพ,นจากความเป2นผู,รักษาราชการแทนนับแต�เวลาท่ีผู,ได,รับแต�งต้ังตามวรรคหน่ึงเข,ารับหน,าท่ี 

 
มาตรา ๕๐  ความในหมวดน้ีมิให,ใช,บังคับแก�ราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร 

 
หมวด ๗ 

การบริหารราชการในต�างประเทศ๓๕ 
   

 
มาตรา ๕๐/๑๓๖  ในหมวดน้ี 
“คณะผู,แทน” หมายความว�า บรรดาข,าราชการฝXายพลเรือน หรือข,าราชการฝXาย

ทหารประจําการในต�างประเทศซึ่งได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ� สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส�วนราชการของกระทรวงการต�างประเทศซึ่งเรียกช่ือเป2นอย�างอ่ืน
และปฏิบัติหน,าท่ีเช�นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ� และคณะผู,แทนถาวรไทย
ประจําองคLการระหว�างประเทศ 

“หัวหน,าคณะผู,แทน” หมายความว�า ข,าราชการสังกัดกระทรวงการต�างประเทศ ซึ่ง
ได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งหัวหน,าคณะผู,แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผู,แทนถาวรไทยประจําองคLการระหว�างประเทศ ให,หมายความว�า ข,าราชการสังกัดส�วน
ราชการซึ่งได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งหัวหน,าคณะผู,แทนถาวรไทยประจําองคLการระหว�างประเทศ 

“รองหัวหน,าคณะผู,แทน” หมายความว�า ข,าราชการสังกัดกระทรวงการต�างประเทศ 
ซึ่งได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน,าคณะผู,แทน ในกรณีของ
คณะผู,แทนถาวรไทยประจําองคLการระหว�างประเทศ ให,หมายความว�า ข,าราชการสังกัดส�วนราชการ 
ซึ่งได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งในลักษณะเดียวกัน 

 
มาตรา ๕๐/๒๓๗  ให, หัวหน,าคณะผู, แทนเป2นผู, รับนโยบายและคําสั่ งจาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให,เหมาะสม
กับการปฏิบัติราชการในต�างประเทศ และเป2นหัวหน,าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู,แทน และจะให,มี
รองหัวหน,าคณะผู,แทนเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน,าคณะผู,แทนก็ได, 

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต�อบุคคลในคณะผู,แทน ให,
เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

หัวหน,าคณะผู,แทนอาจมอบอํานาจให,บุคคลในคณะผู,แทนปฏิบัติราชการแทนตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

                                                 
๓๕ หมวด ๗ การบริหารราชการในต�างประเทศ มาตรา ๕๐/๑ ถึง มาตรา ๕๐/๖ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๖ มาตรา ๕๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๓๗ มาตรา ๕๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๕๐/๓๓๘  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งหัวหน,าคณะผู,แทน หรือมีแต�ไม�อาจ

ปฏิบัติราชการได, ให,รองหัวหน,าคณะผู,แทนรักษาราชการแทน 
ในกรณีท่ีไม�มีรองหัวหน,าคณะผู,แทนท่ีจะรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง หรือไม�มี

ผู,ดํารงตําแหน�งใดอันเป2นบุคคลในคณะผู,แทน หรือมีแต�บุคคลดังกล�าวไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,การ
รักษาราชการแทนหัวหน,าคณะผู,แทนหรือผู,ดํารงตําแหน�งใดอันเป2นบุคคลในคณะผู,แทน เป2นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหน่ึงไม�ใช,บังคับกับข,าราชการฝXายทหารประจําการในต�างประเทศ 
 
มาตรา ๕๐/๔๓๙  หัวหน,าคณะผู,แทนมีอํานาจและหน,าท่ี ดังน้ี 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน,ารัฐบาล 
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู,แทนและข,าราชการฝXายพลเรือนท่ีมิใช�บุคคลใน

คณะผู,แทนซึ่งประจําอยู�ในประเทศท่ีตนมีอํานาจหน,าท่ี เพ่ือให,การปฏิบัติราชการเป2นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,ารัฐบาล 

(๔) รายงานข,อเท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม 
(๓) เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู,บังคับบัญชาของส�วนราชการต,นสังกัดเก่ียวกับการแต�งต้ังและการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๕๐/๕๔๐  รัฐมนตรีว�าการกระทรวง รัฐมนตรีว�าการทบวง ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู,ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า อาจมอบอํานาจให,
หัวหน,าคณะผู,แทนปฏิบัติราชการแทนได, ในการน้ีให,นําความในมาตรา ๓๘ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงโดยชอบแล,ว ผู,รับมอบอํานาจมีหน,าท่ีต,องรับ
มอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันให,แก�ผู,อ่ืนต�อไปไม�ได, เว,นแต�เป2นการมอบอํานาจต�อไปให,บุคคล
ในคณะผู,แทนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

เม่ือได,มีการมอบอํานาจแล,ว หัวหน,าคณะผู,แทนมีหน,าท่ีกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู,รับมอบอํานาจ และให,มีอํานาจแนะนําและแก,ไขการปฏิบัติราชการของผู,รับมอบอํานาจ
ได, 

 

                                                 
๓๘ มาตรา ๕๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๕๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๔๐ มาตรา ๕๐/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๕๐/๖๔๑  การท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งใดท่ี
เก่ียวข,องไปยังหัวหน,าคณะผู,แทน ให,แจ,งผ�านกระทรวงการต�างประเทศ 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส�วนภูมิภาค 
   

 
มาตรา ๕๑  ให,จัดระเบียบบริหารราชการส�วนภูมิภาคดังน้ี 
(๑) จังหวัด 
(๒) อําเภอ 

 
หมวด ๑ 
จังหวัด 

   
 

มาตรา ๕๒  ให,รวมท,องท่ีหลาย ๆ อําเภอต้ังข้ึนเป2นจังหวัดมีฐานะเป2นนิติบุคคล 
การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให,ตราเป2นพระราชบัญญัติ 
เพ่ือประโยชนLในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัด ให,จังหวัด

หรือกลุ�มจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังงบประมาณได,  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ในกรณีน้ีให,ถือว�าจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัดเป2นส�วนราชการตามกฎหมายว�าด,วย
วิธีการงบประมาณ๔๒ 

 
มาตรา ๕๒/๑๔๓  ให,จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังต�อไปน้ี 
(๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให,เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
(๒) ดูแลให,มีการปฏิบัติและบังคับการให,เป2นไปตามกฎหมาย เพ่ือให,เกิดความสงบ

เรียบร,อยและเป2นธรรมในสังคม 
(๓) จัดให,มีการคุ,มครอง ปUองกัน ส�งเสริม และช�วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด,อย

โอกาสเพ่ือให,ได,รับความเป2นธรรมท้ังด,านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 
(๔) จัดให,มีการบริการภาครัฐเพ่ือให,ประชาชนสามารถเข,าถึงได,อย�างเสมอหน,า 

รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

                                                 
๔๑ มาตรา ๕๐/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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(๕) จัดให,มีการส�งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคLกรปกครองส�วนท,องถ่ินเพ่ือให,
สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน,าท่ีขององคLกรปกครองส�วนท,องถ่ิน และให,มีขีดความสามารถ
พร,อมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีได,รับการถ�ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 

เพ่ือประโยชนLในการปฏิบัติหน,าท่ีของจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให,เป2นหน,าท่ีของส�วน
ราชการและหน�วยงานของรัฐท่ีประจําอยู�ในเขตจังหวัดท่ีจะต,องปฏิบัติให,สอดคล,องและเป2นไปตาม
แผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ 

 
มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหน่ึงให,มีคณะกรมการจังหวัด ทําหน,าท่ีเป2นท่ีปรึกษาของผู,ว�า

ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ�นดินในจังหวัดน้ัน กับปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนด๔๔ 

คณะกรมการจังหวัดประกอบด,วย ผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นประธาน รองผู,ว�าราชการ
จังหวัดหน่ึงคนตามท่ีผู,ว�าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป2นหัวหน,าท่ีทําการ
อัยการจังหวัด ผู,บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวง
และทบวงต�าง ๆ เว,นแต�กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยู�ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหน่ึงคน 
เป2นกรมการจังหวัดและหัวหน,าสํานักงานจังหวัดเป2นกรมการจังหวัดและเลขานุการ๔๕ 

ถ,ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมต�าง ๆ ใน
กระทรวงหรือทบวงน้ันส�งมาประจําอยู�ในจังหวัดมากกว�าหน่ึงคน ให,ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
กําหนดให,หัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดหน่ึงคนเป2นผู,แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะ
กรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามวรรคหน่ึง เม่ือผู,ว�าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต�งต้ังให,
หัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน,าท่ีในราชการส�วนภูมิภาคคนหน่ึงหรือหลายคนเป2น
กรมการจังหวัดเพ่ิมข้ึนเฉพาะการปฏิบัติหน,าท่ีใดหน,าท่ีหน่ึงก็ได, 

 
มาตรา ๕๓/๑๔๖  ให,จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให,สอดคล,องกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต,องการของประชาชนในท,องถ่ิน ในจังหวัด 
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให,ผู,ว�าราชการจังหวัดจัดให,มีการ

ประชุมปรึกษาหารือร�วมกันระหว�างหัวหน,าส�วนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังทําการอยู�ในจังหวัดไม�ว�าจะเป2น
ราชการบริหารส�วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส�วนกลางและผู,บริหารองคLกรปกครองส�วนท,องถ่ิน
ท้ังหมดในจังหวัดรวมท้ังผู,แทนภาคประชาสังคม และผู,แทนภาคธุรกิจเอกชน 

                                                 
๔๔ มาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๕ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง จํานวนและวิธีการสรรหาผู,แทนภาค
ประชาสังคมและผู,แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให,เป2นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

เม่ือประกาศใช,แผนพัฒนาจังหวัดแล,ว การจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ินขององคLกร
ปกครองส�วนท,องถ่ินและการดําเนินกิจการของส�วนราชการและหน�วยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทํา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดต,องสอดคล,องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล�าว 

 
มาตรา ๕๓/๒๔๗  ให,นําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช,บังคับกับการจัดทําแผนพัฒนา

กลุ�มจังหวัดด,วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหน่ึง ให,มีผู,ว�าราชการจังหวัดคนหน่ึงเป2นผู,รับนโยบายและ

คําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให,
เหมาะสมกับท,องท่ีและประชาชน และเป2นหัวหน,าบังคับบัญชาบรรดาข,าราชการฝXายบริหาร ซึ่ง
ปฏิบัติหน,าท่ีในราชการส�วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ และ
จะให,มีรองผู,ว�าราชการจังหวัด หรือผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัด หรือท้ังรองผู,ว�าราชการจังหวัดและผู,ช�วย
ผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู,ว�าราชการจังหวัดก็ได, 

รองผู,ว�าราชการจังหวัดหรือผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ
ฝXายบริหารส�วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู,ว�าราชการจังหวัด 

ผู,ว�าราชการจังหวัด รองผู,ว�าราชการจังหวัด และผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นหัวหน,าปกครอง

บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล�าวในมาตรา ๕๔ ให,มีปลัด
จังหวัดและหัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต�าง ๆ ส�งมาประจําทําหน,าท่ี
เป2นผู,ช�วยเหลือผู,ว�าราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาข,าราชการฝXายบริหารส�วนภูมิภาคซึ่ง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ในจังหวัดน้ัน 

 
มาตรา ๕๕/๑๔๘  ในจังหวัดหน่ึงนอกจากกรุงเทพมหานคร ให,มีคณะกรรมการธรร

มาภิบาลจังหวัดคณะหน่ึง เรียกโดยย�อว�า “ก.ธ.จ.” ทําหน,าท่ีสอดส�องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ
ของหน�วยงานของรัฐในจังหวัดให,ใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีและเป2นไปตามหลักการท่ี
กําหนดไว,ในมาตรา ๓/๑  

ก.ธ.จ. ประกอบด,วยผู,ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด
เป2นประธานผู,แทนภาคประชาสังคม ผู,แทนสมาชิกสภาท,องถ่ินท่ีไม�ได,ดํารงตําแหน�งผู,บริหารและ

                                                 
๔๗ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๔๘ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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ผู,แทนภาคธุรกิจเอกชน  ท้ังน้ี จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน,าท่ีของ ก.ธ.จ. ให,เป2นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ี ก.ธ.จ. พบว�ามีการละเลยไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข,อบังคับ
หรือมีกรณีท่ีเป2นการทุจริต ให,เป2นหน,าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะต,องแจ,งให,ผู,ว�าราชการจังหวัด หัวหน,าส�วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข,อง แล,วแต�กรณี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน,าท่ีต�อไป 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งผู,ว�าราชการจังหวัด หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ

ราชการได, ให,รองผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองผู,ว�าราชการ
จังหวัด หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได,ให,ผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,
ดํารงตําแหน�งผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัด หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได,ให,ปลัดจังหวัดเป2นผู,รักษา
ราชการแทน ถ,ามีรองผู,ว�าราชการจังหวัด ผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให,
ปลัดกระทรวงแต�งต้ังรองผู,ว�าราชการจังหวัด ผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหน่ึง 
แล,วแต�กรณี เป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีท้ังผู,ดํารงตําแหน�งรองผู,ว�าราชการจังหวัด ผู,ช�วยผู,ว�า
ราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,หัวหน,าส�วนราชการประจํา
จังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป2นผู,รักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๕๗  ผู,ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจและหน,าท่ีดังน้ี 
(๑)๔๙ บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตาม

แผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ี

นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน,ารัฐบาล 
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู,ตรวจราชการกระทรวงในเม่ือ

ไม�ขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช�ราชการส�วนภูมิภาคของข,าราชการซึ่ง
ประจําอยู�ในจังหวัดน้ัน ยกเว,นข,าราชการทหาร ข,าราชการฝXายตุลาการ ข,าราชการฝXายอัยการ 
ข,าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข,าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินและข,าราชการครู ให,
ปฏิบัติราชการให,เป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับย้ังการกระทําใด ๆ ของข,าราชการใน
จังหวัดท่ีขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี 
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว,ช่ัวคราวแล,วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวข,อง 

(๕) ประสานงานและร�วมมือกับข,าราชการทหาร ข,าราชการฝXายตุลาการ ข,าราชการ
ฝXายอัยการ ข,าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข,าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินและ
ข,าราชการครู ผู,ตรวจราชการและหัวหน,าส�วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือ
ปUองป5ดภัยพิบัติสาธารณะ 
                                                 

๔๙ มาตรา ๕๗ (๑) แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๖)๕๐ เสนองบประมาณต�อกระทรวงท่ีเก่ียวข,อง หรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณต�อ
สํานักงบประมาณตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให,กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗)๕๑ กํากับดูแลการบริหารราชการส�วนท,องถ่ินตามกฎหมาย 
(๘) กํากับการปฏิบัติหน,าท่ีของพนักงานองคLการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการ

น้ีให,มีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององคLการของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจต�อรัฐมนตรีเจ,าสังกัดองคLการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) บรรจุ แต�งต้ัง ให,บําเหน็จ และลงโทษข,าราชการส�วนภูมิภาคในจังหวัดตาม
กฎหมาย และตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๘  การยกเว,น จํากัด หรือตัดทอน อํานาจหน,าท่ีของผู,ว�าราชการจังหวัดใน

การบริหารราชการในจังหวัด หรือให,ข,าราชการของส�วนราชการใดมีอํานาจหน,าท่ีในการบริหาร
ราชการส�วนภูมิภาคเช�นเดียวกับผู,ว�าราชการจังหวัดจะกระทําได,โดยตราเป2นพระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๕๙  ให,นําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช,บังคับแก�ผู,รักษา

ราชการแทนและผู,ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 
 
มาตรา ๖๐  ให,แบ�งส�วนราชการของจังหวัดดังน้ี 
(๑) สํานักงานจังหวัด มีหน,าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด

ของจังหวัดน้ัน มีหัวหน,าสํานักงานจังหวัดเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานจังหวัด 

(๒) ส�วนต�าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได,ต้ังข้ึน มีหน,าท่ีเก่ียวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ มีหัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดน้ัน ๆ เป2นผู,ปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 
อําเภอ 

   
 

มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหน่ึงให,มีหน�วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว�าอําเภอ 
การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ให,ตราเป2นพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖๑/๑๕๒  ให,อําเภอมีอํานาจหน,าท่ีภายในเขตอําเภอ ดังต�อไปน้ี 

                                                 
๕๐ มาตรา ๕๗ (๖) แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๑ มาตรา ๕๗ (๗) แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๒ มาตรา ๖๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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(๑) อํานาจและหน,าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
โดยให,นําความในมาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ส�งเสริม สนับสนุน และจัดให,มีการบริการร�วมกันของหน�วยงานของรัฐใน
ลักษณะศูนยLบริการร�วม 

(๓) ประสานงานกับองคLกรปกครองส�วนท,องถ่ินเพ่ือร�วมมือกับชุมชนในการ
ดําเนินการให,มีแผนชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคLกรปกครองส�วนท,องถ่ิน 
จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

(๔) ไกล�เกลี่ยหรือจัดให,มีการไกล�เกลี่ยประนอมข,อพิพาทเพ่ือให,เกิดความสงบ
เรียบร,อยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 

 
มาตรา ๖๑/๒๕๓  ในอําเภอหน่ึง ให,มีคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอม

ข,อพิพาทของประชาชนท่ีคู�กรณีฝXายใดฝXายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยู�ในเขตอําเภอ ในเร่ืองท่ีพิพาททางแพ�ง
เก่ียวกับท่ีดิน มรดก และข,อพิพาททางแพ�งอ่ืนท่ีมีทุนทรัพยLไม�เกินสองแสนบาท หรือมากกว�าน้ัน 
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ให,นายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ี
จะทําหน,าท่ีเป2นคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมี
ความรู,หรือมีประสบการณLเหมาะสมกับการทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยข,อพิพาท 

เม่ือมีข,อพิพาทเกิดข้ึนและคู�พิพาทตกลงยินยอมให,ใช,วิธีการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทให,
คู�พิพาทแต�ละฝXายเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือตามวรรคสองฝXายละหน่ึงคน และให,นายอําเภอ 
พนักงานอัยการประจําจังหวัดหรือปลัดอําเภอท่ีได,รับมอบหมายคนหน่ึงเป2นประธาน เพ่ือทําหน,าท่ี
เป2นคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาท 

ให,คณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาทมีอํานาจหน,าท่ีรับฟ5งข,อ
พิพาทโดยตรงจากคู�พิพาท และดําเนินการไกล�เกลี่ยให,เกิดข,อตกลงยินยอมร�วมกันระหว�างคู�พิพาท
โดยเร็ว ถ,าคู�พิพาทท้ังสองฝXายตกลงกันได, ให,คณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาท
จัดให,มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหว�างคู�พิพาท และให,ถือเอาข,อตกลงตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู�พิพาทท้ังสองฝXาย ในกรณีท่ีคู�พิพาทไม�อาจตกลงกันได, ให,คณะ
บุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาทสั่งจําหน�ายข,อพิพาทน้ัน 

ข,อตกลงตามวรรคสี่ให,มีผลเช�นเดียวกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย
ว�าด,วยอนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑLและวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทและการจัดทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนค�าตอบแทนของคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและ
ประนอมข,อพิพาท ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีคู�พิพาทฝXายใดฝXายหน่ึงไม�ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให,
คู�พิพาทอีกฝXายหน่ึงย่ืนคําร,องต�อพนักงานอัยการ และให,พนักงานอัยการดําเนินการย่ืนคําร,องต�อศาล
ท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือให,ออกคําบังคับให,ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล�าวโดยให,นํากฎหมาย
ว�าด,วยอนุญาโตตุลาการมาใช,บังคับโดยอนุโลม 
                                                 

๕๓ มาตรา ๖๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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เม่ือคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาทได,รับข,อพิพาทไว,
พิจารณา ให,อายุความในการฟUองร,องคดีสะดุดหยุดลง นับแต�วันท่ีย่ืนข,อพิพาทจนถึงวันท่ีคณะบุคคล
ผู, ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาทสั่งจําหน�ายข,อพิพาทหรือวันท่ีคู�พิพาททําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน แล,วแต�กรณี 

ความในมาตราน้ีให,ใช,กับเขตของกรุงเทพมหานครด,วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑/๓๕๔  บรรดาความผิดท่ีมีโทษทางอาญาท่ีเกิดข้ึนในเขตอําเภอใดหากเป2น

ความผิดอันยอมความได, และมิใช�เป2นความผิดเก่ียวกับเพศ ถ,าผู,เสียหายและผู,ถูกกล�าวหายินยอม 
หรือแสดงความจํานง ให,นายอําเภอของอําเภอน้ันหรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอดังกล�าวมอบหมายเป2น
ผู,ไกล�เกลี่ยตามควรแก�กรณี และเม่ือผู,เสียหายและผู,ถูกกล�าวหายินยอมเป2นหนังสือตามท่ีไกล�เกลี่ย
และปฏิบัติตามคําไกล�เกลี่ยดังกล�าวแล,ว ให,คดีอาญาเป2นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ในกรณีท่ีผู,เสียหายและผู,ถูกกล�าวหาไม�ยินยอมตามท่ีไกล�เกลี่ย ให,จําหน�ายข,อพิพาท
น้ัน แต�เพ่ือประโยชนLในการท่ีผู,เสียหายจะไปดําเนินคดีต�อไป อายุความการร,องทุกขLตามประมวล
กฎหมายอาญาให,เร่ิมนับแต�วันท่ีจําหน�ายข,อพิพาท 

หลักเกณฑLและวิธีในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  ในอําเภอหน่ึง มีนายอําเภอคนหน่ึงเป2นหัวหน,าปกครองบังคับบัญชา

บรรดาข,าราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอํานาจและหน,าท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่ง

กฎหมายกําหนดให,กรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู�ให,โอนไปเป2นอํานาจและหน,าท่ีของนายอําเภอ 
 
มาตรา ๖๓  ในอําเภอหน่ึง นอกจากจะมีนายอําเภอเป2นผู,ปกครองบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบดังกล�าวในมาตรา ๖๒ ให,มีปลัดอําเภอและหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรมต�าง ๆ ส�งมาประจําให,ปฏิบัติหน,าท่ีเป2นผู,ช�วยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชา
ข,าราชการฝXายบริหารส�วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ในอําเภอน้ัน 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งนายอําเภอ ให,ผู,ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ัง

ปลัดอําเภอ หรือหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอผู,มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เป2นผู,รักษาราชการแทน 

ถ,ามีผู,ดํารงตําแหน�งนายอําเภอ แต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,นายอําเภอแต�งต้ัง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอผู,มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เป2นผู,รักษาราชการแทน 

                                                 
๕๔ มาตรา ๖๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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ในกรณีท่ีผู,ว�าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิได,แต�งต้ังผู,รักษาราชการแทนไว,ตาม
วรรคหน่ึงและวรรคสอง ให,ปลัดอําเภอหรือหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอผู,มีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป2นผู,รักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๖๕  นายอําเภอมีอํานาจและหน,าท่ีดังน้ี 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ,ากฎหมาย

ใดมิได,บัญญัติว�าการปฏิบัติตามกฎหมายน้ันเป2นหน,าท่ีของผู,ใดโดยเฉพาะ ให,เป2นหน,าท่ีของ
นายอําเภอท่ีจะต,องรักษาการให,เป2นไปตามกฎหมายน้ันด,วย 

(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน,ารัฐบาล 

(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู,ว�าราชการจังหวัดและผู,มีหน,าท่ี
ตรวจการอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู,ว�าราชการจังหวัด
มอบหมาย ในเม่ือไม�ขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส�วนท,องถ่ินในอําเภอตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๖๖  ให,แบ�งส�วนราชการของอําเภอดังน้ี 
(๑) สํานักงานอําเภอ มีหน,าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของอําเภอน้ัน ๆ มีนายอําเภอ

เป2นผู,ปกครองบังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบ 
(๒) ส�วนต�าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได,ต้ังข้ึนในอําเภอน้ัน มีหน,าท่ีเก่ียวกับ

ราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ มีหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอน้ัน ๆ เป2นผู,ปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา ๖๗  ให,นําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช,บังคับแก�ผู,รักษา

ราชการแทนและผู,ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 
 
มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากท่ีได,บัญญัติไว,ในพระราชบัญญัติน้ี 

ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยการปกครองท,องท่ี 
 

ส�วนท่ี ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส�วนท,องถ่ิน 

   
 

มาตรา ๖๙  ท,องถ่ินใดท่ีเห็นสมควรจัดให,ราษฎรมีส�วนในการปกครองท,องถ่ินให,จัด
ระเบียบการปกครองเป2นราชการส�วนท,องถ่ิน 

 
มาตรา ๗๐  ให,จัดระเบียบบริหารราชการส�วนท,องถ่ินดังน้ี 
(๑) องคLการบริหารส�วนจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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(๒) เทศบาล 
(๓) สุขาภิบาล 
(๔) ราชการส�วนท,องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององคLการบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล และราชการส�วนท,องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยการน้ัน 
 

ส�วนท่ี ๔ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ๕๕ 

   
 

มาตรา ๗๑/๑๕๖  ให,มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง เรียกโดยย�อว�า 
“ก.พ.ร.” ประกอบด,วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป2นประธาน 
รัฐมนตรีหน่ึงคนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเป2นรองประธาน ผู,ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แก�
องคLกรปกครองส�วนท,องถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิไม�เกินสิบคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู,มีความรู,ความเช่ียวชาญในทางด,านนิติศาสตรL เศรษฐศาสตรL รัฐศาสตรL การ
บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคLการ และสังคมวิทยา อย�างน,อยด,านละ
หน่ึงคน 

ในกรณีท่ีมีความจําเป2นเพ่ือให,การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให,
กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิไม�น,อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินห,าคนต,องทํางานเต็มเวลาก็ได,๕๗ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป2นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน�ง 
การแต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ ให,คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีได,รับ

การเสนอโดยวิธีการสรรหา  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑLและวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗๑/๒๕๘  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิต,องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต,องห,าม 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม�เป2นบุคคลล,มละลาย คนไร,ความสามารถ หรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๓) ไม�เคยได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก เว,นแต�เป2นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได,กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                 
๕๕ ส�วนท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา ๗๑/๑ ถึง มาตรา ๗๑/๑๐ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๖ มาตรา ๗๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๕๗ มาตรา ๗๑/๑ วรรคสอง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๘ มาตรา ๗๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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(๔) ไม�เป2นผู,ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สมาชิกสภาท,องถ่ินหรือผู,บริหารท,องถ่ิน 
กรรมการหรือผู,ซึ่งดํารงตําแหน�งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจ,าหน,าท่ีพรรคการเมือง 

(๕) ไม�เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให,ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต�อหน,าท่ี หรือถือว�ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๗๑/๓๕๙  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ป3 ผู,ซึ่ง

พ,นจากตําแหน�งแล,ว อาจได,รับแต�งต้ังอีกได,แต�ไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 
ในกรณีท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน�งตามวาระ แต�ยังมิได,แต�งต้ัง

กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิใหม� ให,กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหน,าท่ีไปก�อนจนกว�าจะได,แต�งต้ัง
กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิใหม� 

 
มาตรา ๗๑/๔๖๐  นอกจากการพ,นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,น

จากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๗๑/๒ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให,ออกเพราะบกพร�องต�อหน,าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย�อนความสามารถ 
 
มาตรา ๗๑/๕๖๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน�งก�อนวาระและยัง

มิได,แต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให,กรรมการท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปได, 
เม่ือตําแหน�งกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิว�างลงก�อนวาระ ให,ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการ

ผู,ทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เว,นแต�วาระของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิเหลือไม�ถึงหน่ึงร,อยแปดสิบวัน
จะไม�แต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิก็ได, 

 
มาตรา ๗๑/๖๖๒  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งได,รับแต�งต้ังแทนตําแหน�งท่ีว�าง หรือ

กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งได,รับแต�งต้ังเพ่ิมข้ึนในระหว�างท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยู�ใน
ตําแหน�ง ให,กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิท่ีได,รับแต�งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับเวลาท่ีเหลืออยู�ของ
กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู�ในตําแหน�ง 

                                                 
๕๙ มาตรา ๗๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๐ มาตรา ๗๑/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๑ มาตรา ๗๑/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๒ มาตรา ๗๑/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๗๑/๗๖๓  การประชุม ก.พ.ร. ต,องมีกรรมการมาประชุมไม�น,อยกว�าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� จึงจะเป2นองคLประชุม ไม�ว�ากรรมการดังกล�าวจะเป2นกรรมการ
ผู,ทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาหรือไม� 

ในการประชุม ก.พ.ร. ถ,าประธานไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,
รองประธานปฏิบัติหน,าท่ีแทน ในกรณีท่ีไม�มีรองประธานหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,กรรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน,าท่ีเป2นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหน่ึงให,มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ,ามีคะแนนเสียงเท�ากัน ให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป2นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๗๑/๘๖๔  การปฏิบัติหน,าท่ีและค�าตอบแทนของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิท่ีต,อง

ทํางานเต็มเวลา ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๑/๙๖๕  ให,มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป2นส�วน

ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน,าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน,าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป2นข,าราชการพลเรือนสามัญเป2น
ผู,บังคับบัญชาข,าราชการและลูกจ,างของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗๑/๑๐๖๖  ก.พ.ร. มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและให,คําปรึกษาแก�คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ

และงานของรัฐอย�างอ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร,างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค�าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให,เป2นไปตามมาตรา ๓/
๑ โดยจะเสนอแนะให,มีการกําหนดเปUาหมาย ยุทธศาสตรL และมาตรการก็ได, 

(๒) เสนอแนะและให,คําปรึกษาแก�หน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิได,อยู�ในกํากับของราชการ
ฝXายบริหารตามท่ีหน�วยงานดังกล�าวร,องขอ 

(๓) รายงานต�อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไม�สอดคล,องกับ
หลักเกณฑLที่กําหนดในมาตรา ๓/๑ 

                                                 
๖๓ มาตรา ๗๑/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๔ มาตรา ๗๑/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๕ มาตรา ๗๑/๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๖ มาตรา ๗๑/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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(๔) เสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑLและมาตรฐานในการจัดต้ัง การ
รวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดช่ือ การเปลี่ยนช่ือ การกําหนดอํานาจหน,าท่ี และการแบ�งส�วน
ราชการภายในของส�วนราชการท่ีเป2นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการอ่ืน 

(๕) เสนอความเห็นต�อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ดําเนินการให,มีการช้ีแจงทําความเข,าใจแก�ส�วนราชการและเจ,าหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,อง
และประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการฝZกอบรม 

(๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพ่ือให,มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และ
รายงานต�อคณะรัฐมนตรีพร,อมท้ังข,อเสนอแนะ 

(๘) ตีความและวินิจฉัยป5ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช,บังคับพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎหมายว�าด,วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีท่ีเป2น
ป5ญหา มติของคณะกรรมการตามข,อน้ี เม่ือได,รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล,ว ให,ใช,บังคับได,
ตามกฎหมาย 

(๙) เรียกให,เจ,าหน,าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณา 

(๑๐) จัดทํารายงานประจําป3เก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐ
อย�างอ่ืนเสนอต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต�อสภาผู,แทนราษฎรและวุฒิสภา 

(๑๑) แต�งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหน,าท่ี
ต�าง ๆ ตามท่ีมอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค�าตอบแทนอ่ืนด,วยก็ได, 

(๑๒) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๒  คําว� า  “ทบวงการเ มือง” ตามกฎหมาย อ่ืน ท่ี มีอยู�ก�อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติน้ีแล,วแต�กรณี 

 
มาตรา ๗๓  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเก่ียวกับการจัดระเบียบ

ราชการในสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และส�วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�ากรมหรือมีฐานะเป2นกรมท่ีได,ตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจกฎหมายว�า
ด,วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดินท่ีใช,บังคับอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,คงใช,บังคับได,
ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย,งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว�าจะมีพระราชกฤษฎีกาว�าด,วยการจัดระเบียบ
ราชการตามพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับแทน 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๗๔  พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี และกรม
หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท�ากรมหรือมีฐานะเป2นกรมใดยังมิได,ระบุอํานาจ
หน,าท่ีไว,ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ ให,ดําเนินการแก,ไขให,เสร็จสิ้นภายในสองป3นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช,บังคับ 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ข,อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอ,างถึง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออ,างถึงบทบัญญัติแห�ง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให,ถือว�าบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย กฎ ข,อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันอ,างถึงพระราชบัญญัติน้ี หรือบทบัญญัติแห�ง
พระราชบัญญัติน้ีในบทมาตราท่ีมีนัยเช�นเดียวกัน แล,วแต�กรณี 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทL  ป5นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการจําเป2นต,องกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน,าท่ีของส�วนราชการต�าง ๆ ให,ชัดเจนเพ่ือมิให,มีการปฏิบัติงานซ้ําซ,อนกันระหว�าง
ส�วนราชการต�าง ๆ และเพ่ือให,การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดําเนินการให,
เป2นไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนดได, และสมควรเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการมอบอํานาจให,ปฏิบัติ
ราชการแทนให,ครบถ,วนชัดเจนเพ่ือไม�ให,เป2นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และกําหนดอํานาจและ
หน,าท่ีของผู,ว�าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข,าราชการซึ่งปฏิบัติราชการใน
เขตจังหวัดให,เหมาะสมข้ึน ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป2นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ�นดินได,ประกาศใช,บังคับมาเป2นเวลานาน
แล,ว สมควรแก,ไขปรับปรุงเป2นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติ
น้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๖๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได,บัญญัติให,จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก เป2นส�วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรง
ต�อนายกรัฐมนตรี ในการน้ีสมควรแก,ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม� เพ่ือให,สอดคล,องกัน  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๖๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการสมควรกําหนดให,
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเป2น
ผู,บังคับบัญชาข,าราชการในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรีและโดยท่ีพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได,ใช,บังคับแล,วบัญญัติให,จัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติเป2นส�วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ
คณะกรรมการน โยบายพลั ง ง านแห� งชา ติ เป2 นผู, บั ง คับ บัญชาข, า ร าชการ ในสํ า นัก งาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงต�อ
นายกรัฐมนตรี ในการน้ีต,องแก,ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือกําหนดให,หัวหน,าส�วนราชการท้ังสองเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๖๙ 
                                                 

๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๒๑/หน,า ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน,า ๑/๖ กันยายน ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการภายในส�วนราชการตามมาตรา ๘ 

วรรคสี่ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีใช,บังคับอยู�ในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให,คงใช,บังคับได,ต�อไป จนกว�าจะมีกฎกระทรวงว�าด,วย
การแบ�งส�วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๒๓๐ ได,บัญญัติให,การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีไม�มีการกําหนดตําแหน�งหรือ
อัตราของข,าราชการหรือลูกจ,างเพ่ิมข้ึนหรือการยุบเลิกส�วนราชการดังกล�าว สามารถทําได,โดยตราเป2น
พระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน สมควรกําหนดลักษณะของกรณีท่ีสามารถตราเป2นพระราชกฤษฎีกาและ
วิธีการดําเนินการของแต�ละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว รวมท้ังปรับปรุง
หลักเกณฑLการแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรีและส�วนราชการระดับกรม  ท้ังน้ี เพ่ือให,
สอดคล,องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล�าว  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๗๐ 
 

มาตรา ๑๖  ในวาระเร่ิมแรก ให, ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให,มีการปรับปรุงโครงสร,าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนส�วน
ราชการเป2นองคLการมหาชน หรือองคLกรรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช�ส�วนราชการ เพ่ือให,การบริหารราชการ
แผ�นดินเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต,องการของประชาชน  ท้ังน้ี ภายในสองป3นับ
แต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 

 
มาตรา ๑๗  ให,แก,ไขคําว�า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม เป2นคําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” ทุก
แห�ง 

 
มาตรา ๑๘  ให,ดําเนินการแต�งต้ัง ก.พ.ร. ให,แล,วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 
ให,โอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือน 

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป2นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

ให,อํานาจหน,าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ 
และตามมาตรา ๘ สัตต ในส�วนท่ีเก่ียวกับการแบ�งส�วนราชการและการกําหนดอํานาจหน,าท่ีของส�วน
ราชการซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป2นอํานาจหน,าท่ีของ ก.พ.ร. 
                                                                                                                                            

๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๓๗ ก/หน,า ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ 
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๙ ก/หน,า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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ให,คณะกรรมการข,าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข,าราชการ
พลเรือน คงมีอํานาจหน,าท่ีเท�าท่ีไม�ซ้ํากับอํานาจหน,าท่ีของ ก.พ.ร. 

ให,ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว�าด,วยระเบียบข,าราชการพลเรือนและกฎหมายว�า
ด,วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน เพ่ือกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ คณะกรรมการข,าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือนให,
เหมาะสม ซึ่งต,องทําให,แล,วเสร็จและเสนอสภาผู,แทนราษฎรภายในสองป3นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๑๙  ให,บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก�อนการแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี คงใช,บังคับต�อไปจนกว�าจะมีการ
แก,ไขเพ่ิมเติม ให,นํากรณีท่ีส�วนราชการใดข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว,ในกฎหมายว�าด,วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงระบบ
บริหารราชการเพ่ือให,สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต�อการพัฒนาประเทศและการให,บริการแก�
ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนโดยกําหนดให,การบริหารราชการแนวทางใหม�ต,องมีการ
กําหนดนโยบาย เปUาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให,สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต�
ละระดับได,อย�างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีเป2นแนวทางในการกํากับการกําหนด
นโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให,กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให,เป2นไปตาม
เปUาหมายได, จึงกําหนดให,มีรูปแบบการบริหารใหม� โดยกระทรวงสามารถแยกส�วนราชการจัดต้ังเป2น
หน�วยงานตามภาระหน,าท่ี เพ่ือให,เกิดความคล�องตัวและสอดคล,องกับเปUาหมายของงานท่ีจะต,อง
ปฏิบัติ และกําหนดให,มีกลุ�มภารกิจของส�วนราชการต�าง ๆ ท่ีมีงานสัมพันธLกัน เพ่ือท่ีจะสามารถ
กําหนดเปUาหมายการทํางานร�วมกันได, และมีผู,รับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุ�มภารกิจน้ัน
โดยตรงเพ่ือให,งานเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมท้ังให,มีการประสานการปฏิบัติงาน 
และการใช,งบประมาณเพ่ือท่ีจะให,การบริหารงานของทุกส�วนราชการบรรลุเปUาหมายของกระทรวงได,
อย�างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซ,อน มีการมอบหมายงานเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และ
สมควรกําหนดการบริหารราชการในต�างประเทศให,เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน,าท่ีและ
สามารถปฏิบัติการได,อย�างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน,าคณะผู,แทนเป2นผู,รับผิดชอบในการ
บริหารราชการ นอกจากน้ี สมควรให,มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเป2นหน�วยงานท่ี
รับผิดชอบในการดูแลการจัดส�วนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาคราชการให,มีการ
จัดระบบราชการอย�างมีประสิทธิภาพต�อไป  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป5จจุบันได,มีการโอนกรม
ตํารวจไปจัดต้ังเป2นสํานักงานตํารวจแห�งชาติและกําหนดให,ผู,บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทําหน,าท่ี

                                                 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน,า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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หัวหน,าตํารวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแก,ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด,วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดินใน
ส�วนของช่ือกรมตํารวจและตําแหน�งของข,าราชการตํารวจในกรมการจังหวัดให,สอดคล,องกัน  จึง
จําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๗๒ 
 

มาตรา ๑๗  ในระหว�างท่ียังมิได,มีการตราพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการมอบอํานาจ
ให,ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให,หลักเกณฑLเก่ียวกับการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังคงใช,บังคับต�อไปได,  ท้ังน้ี ไม�เกินหกสิบวัน
นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงระบบ
การบริหารราชการให,สอดคล,องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ�งเน,นการจัดองคLกรภาครัฐให,สอดคล,องกับ
ทิศทางการนําพาประเทศไปสู�การพัฒนาท่ีย่ังยืน และเพ่ือให,การปฏิบัติราชการสามารถอํานวยความ
สะดวกและให,บริการแก�ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สนับสนุนให,มีการมอบอํานาจให,
ปฏิบัติราชการแทนได,กว,างขวางข้ึน เพ่ือเน,นการบริการประชาชนให,มีความสะดวกและรวดเร็ว 
นอกจากน้ัน เพ่ือให,การบริหารราชการในราชการบริหารส�วนภูมิภาคสอดคล,องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และให,การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอํานาจการ
ดําเนินการของจังหวัด การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทํางบประมาณของจังหวัดให,เหมาะสม 
รวมท้ังสมควรส�งเสริมให,มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือสอดส�องและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหน�วยงานของรัฐในจังหวัดให,ใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี อันจะทําให,การบริหาร
เป2นไปด,วยความโปร�งใสเป2นธรรม และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของ
อําเภอเพ่ือสนับสนุนให,เกิดความสงบเรียบร,อยในสังคม และสมควรให,สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเป2นส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อ
นายกรัฐมนตรี  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๗๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให,องคLกรอัยการเป2นองคLกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห,า บัญญัติให,
องคLกรอัยการมีหน�วยธุรการท่ีเป2นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการ
อ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป2นผู, บังคับบัญชา  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  จึงจําเป2นต,องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
                                                 

๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน,า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
๗๓

  ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน,า ๕๑/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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วศิน/แก,ไข 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
กองกฎหมายไทย/ปรับปรุง 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

	 	
พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ 

ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้ง 
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์   

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางนํ้า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น 
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  แต่มีราคาตาม  (๒)  

หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้คํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  
หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
“คณะกรรมการ  ค.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  และป้องกันปัญหาการทุจริต  ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว  หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ก็ให้กระทําได้  โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิี้  เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา  เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจ้างที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ  ซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้ 
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค  โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยประกาศ
ดังกล่าวจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๖)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  มีราคาที่เหมาะสม  และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปร่งใส  โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย  เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ  มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน  และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน  หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 



หน้า   ๑๘ 
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ให้ใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่พัสดุที่จะทํา 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุย่ีห้อนั้นได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  
หรือ  (ฉ) 

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ) 

(๓) กรณีที่ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่ มีวงเงินค่าจ้างตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่ มี 
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข)  หรือ  (ฉ) 

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับ
ความม่ันคงของชาติตามมาตรา  ๘๒  (๓) 

หลักเกณฑ์   วิธีการ   และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ ง   
และการเปลี่ยนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 
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ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดให้มี 
การจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ตามมาตรา  ๑๘  ก็ได้  ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทําข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง  มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต  และความคล่องตัว 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการ   ค .ป.ท .   
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า
ย่ืนข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ทราบด้วย 
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แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ  แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อ ยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  หากประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 

มาตรฐานข้ันต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง   ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   ผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะหย่อนความสามารถ   บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่   

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๔  รวมทั้งตีความและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
(๖) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น  ชี้แจง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

ผลการดําเนินการตาม  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน  แล้วแต่กรณี  ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  
การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๒  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน  และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๖)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม  (๓)  ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับข้อหารือ  และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร  
เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ส่วนที่  ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย   
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง   

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ 
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๓  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ประกาศตาม  (๑)  และ  (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
เม่ือได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  

แทนได้  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ  เช่น  งานก่อสร้าง  ยาและเวชภัณฑ์  
หรือพัสดุที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา   ๒๕   มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  ทั้งนี้  องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๓๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๔  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ

ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 

และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 

 

มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๕  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การย่ืนข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม   (๒)   แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  
แทนได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการกระทําการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง 
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เ ก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

หมวด  ๔ 
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น  และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม  วิเคราะห์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง  เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกําหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง 
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เก่ียวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  หรือเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในการกําหนด 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน 

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ   งานประชุม   งานวิชาการ  
การศึกษาหาข้อมูล  และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย  
คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก   
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒   
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่ 

(๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น   งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล   เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดังตอ่ไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง   
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 (จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว  และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น  
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม  (๑)  (ซ)  หรือ  (๒)  (ซ)  ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ก็ได้  หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม  (๒)  (ซ)  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  แล้ว  เม่ือหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม  (๒)  (ซ)  ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหน่ึง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ  ก็ได้  ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างกับคู่สัญญา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง  หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด  ๘  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ก็ได้ 

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ย่ืนข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้   



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวน  รวมทั้งระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๒)  หรือ  (๓)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําหนังสือเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ

ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันย่ืนข้อเสนอด้วย 
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๕๕  (๑)  หรือ  (๒)   

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ  โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน   
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย   
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  ในกรณีที่กําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา  และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก  ให้ใช้เกณฑ์ราคา  รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้  จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ  ก็ได้ 

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา  ๑๑๗  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา  ๕๖  
(๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๓๖ 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ  ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๗ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา  ๖๙  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ  หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป 



หน้า   ๓๗ 
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(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด 
 (ง) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
 (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
 (ฉ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
 (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม  (๑)  หรืองานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม  (๒)  (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดน้ี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  ต้องเป็นที่ปรึกษา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล 
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ที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

วิธีการย่ืนขอข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา 
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๖๙  (๑)  หรือ  (๒)  นอกจาก

ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา  ๗๕  แล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว  หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   



หน้า   ๓๙ 
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๘ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 
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(๓) เป็นงานเก่ียวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด  เช่น  รูปแบบสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา  ๘๐  
มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๘๓  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี 

ผู้ให้บริการตามวรรคหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย 
มาตรา ๘๘ ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด   
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ  และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๙ 
การทําสัญญา 

 
 

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่  
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่การทําสัญญา 
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็ให้กระทําได้ 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทํา
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา 
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือตามมาตรา  ๙๗  
วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้  เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  หรือเม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา  ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๐๔  ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่  โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้ 

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง 
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ)  หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข) 

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะไม่ทําข้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา  ๙๓  วรรคห้า   
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ

ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ   
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง  คุณสมบัติ  และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา

หรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี 

ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ  แล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้   
ในการนี้  หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า   
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและ 
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง  หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่ 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง  หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง   
และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐๖  ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่ เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้  เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๖  วรรคสามและวรรคส่ี  มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินม่ันคง   
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และ   
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ห้ามหน่วยงานของรัฐ

ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๑๐  แล้ว 

หมวด  ๑๓ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๒  ซึ่งรวมถึงการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  
การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๖๗   
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  เอกสาร  หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง   

มาตรา ๑๑๙ เม่ือได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๑๘  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว   
หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
หรือเร่ิมจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ยุติเร่ือง  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา  ๓๑  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๔๕  และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
แล้วแต่กรณี  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้นั้นมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดําเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ   
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือบรรดา
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ   และข้อกําหนดใด  ๆ   เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ  มาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ตามมาตรา  ๑๒๒  การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในเร่ืองนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  
วรรคสอง  หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว  แต่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  
ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นที่ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ .   ๒๕๓๕   
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  หรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความ 
ในมาตรา  ๗  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี  ใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว   
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  หากหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  ใช้บังคับ  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  
(๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหน้ําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์   
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
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หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ยังคงเป็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  
หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป  
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี 
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน  ก.พ.ร.  สํานักงาน  ก.พ.  
สํานักงบประมาณ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง  กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ  และกําหนดงบประมาณ  รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น  เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  มีการวางแผนการดําเนินงาน  
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหน่ึงเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับ 
มาตรการอ่ืน ๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



ประกาศแพทยสภา 
ท่ี  50/2563 

เรื่อง  หน้าที่อนัพึงปฏิบตัขิองผู้ป่วย 
 
 

ด้วยกระบวนการรักษาพยาบาลภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น   ทุกอย่าง
ล้วนเป็นไปเพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บ  
เป็นส าคัญ  แต่นอกเหนือจากความพยายามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุขแล้ว  
หนึ่งในปัจจัยส าคัญอันจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  คือ  “การได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย”  
ซึ่งหลายประเด็นเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยอาจไม่ทันตระหนักหรือทราบมาก่อนว่า  เป็นสิ่งจ าเป็นและมีผลอย่างยิ่ง
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๑)  ประกอบกับ
มาตรา  ๗  (๒)  และ  ๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  แพทยสภา 
จึงออกประกาศเรื่อง  “หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย”  ดังนี้ 

ข้อ 1 การเอาใจใส่และดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมทั้งการปฏิบัติตามค าแนะน าของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในกระบวนการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้  หากผู้ป่วยเห็นว่า 
ไม่อาจท าตามค าแนะน าดังกล่าวได้  ผู้ป่วยควรแจ้งให้ทราบโดยทันที  เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน 

ข้อ 2 ผู้ป่วยพึงเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ  “ที่เป็นจริงและอยู่ในความรับรู้”  ของผู้ป่วย   
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้  เพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพทั้งหมด   
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันมิให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อตัวผู้ป่วยเอง  
และต่อผู้ป่วยรายอื่น  รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 3 ผู้ป่วยพึงปฏิบัติตามระเบียบที่สถานพยาบาลก าหนดไว้ 
ข้อ 4 ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล  รวมทั้งสิทธิผู้ป่วยตามที่ก าหนดไว้  

ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยท่านอื่น 
ข้อ 5 ผู้ป่วยพึงหลีกเลี่ยงการกระท าการใด  ๆ  อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุข  หากมีกรณีที่ผู้ป่วยไม่เห็นด้วยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว  ท่านสามารถให้ค าแนะน าหรือใช้สิทธิร้องเรียนได้ตามระเบียบปฏิบัติของสถานพยาบาลนั้น ๆ 

ข้อ 6 ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า  ห้องฉุกเฉินเป็นสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกอยู่ใน  “ภาวะเร่งด่วนและเป็นภยันตรายอันใกล้ต่อชีวิต”  เป็นส าคัญ  บุคลากร
สาธารณสุขจะให้การรักษาตามล าดับความเร่งด่วนทางการแพทย์เป็นส าคัญ  ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงหรือ 
งดเว้นการกระท าการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของบุคลากรในห้องฉุกเฉิน   

ข้อ 7 ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า  “ทรัพยากรในระบบสาธารณสุขมีราคาแพงและมีจ านวนจ ากัด”  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมร่วมกับสถานพยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
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อันมีค่าอย่างระมัดระวัง  การกระท าการใด ๆ  ของผู้ป่วยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรอันมีค่า  และส่งผลเสียร้ายแรงต่อการรักษาพยาบาลของตัวผู้ป่วยเอง  รวมทั้งต่อผู้ป่วยท่านอื่น 

ข้อ 8 ผู้ป่วยพึงเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วยท่านอื่น  
ในสถานพยาบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ห้ามกระท าการถ่ายรูป  บันทึกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว   
รวมทั้งกระท าการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนี้  โดยมิได้รับความยินยอมก่อน 

ข้อ 9 ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า  “เอกสารลงนามในการให้ความยินยอมเพ่ือรับการรักษาพยาบาล”  
เป็นเอกสารส าคัญที่ให้รายละเอียด  ตลอดจนข้อจ ากัดและความเสี่ยงของการรักษาพยาบาล  ดังนั้น 
ก่อนท าการลงนามในเอกสารดังกล่าว  ผู้ป่วยต้องอ่านและท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน  ทั้งนี้  หากม ี
ข้อสงสัยหรือมีความไม่เข้าใจใด ๆ  ควรสอบถามผู้เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง 

ข้อ 10 ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า  การละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น  อาจส่งผลเสีย
ต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเอง  และในบางกรณี  หากเกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาล 
หรือผู้ป่วยท่านอื่น  ท่านอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ ์

นายกแพทยสภา 
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  วนิยัขา้ราชการพลเรอืน  
“ขอ้ก าหนดวนิยั”  

เยาวมาลย์  พัชรภิญโญพงศ์ 



         โดยที่มีพระราชประสงค์จะทรงวางระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปในทางเลือกสรรผู้มคีวามรูแ้ละ
ความสามารถเข้ารับราชการเป็นอาชพี ไม่มกีังวลด้วยการ
แสวงหาประโยชน์ในทางอื่น ส่วนฝ่ายข้างราชการก็ให้ได้รับ
ประโยชน์ยิ่งขึน้เนือ่งจากความสะพรัง่พร้อมด้วยข้าราชการ
ซึ่งมคีวามสามารถและรอบรู้ในวิถีและอุบายของราชการ 
กับทั้งหน้าที่และวนิัยอันตนรักษาเปน็นิตยกาล” 

ค าปรารภใน  
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471 



วินัย หมายความว่า 
1. ระเบยีบแบบแผนและข้อบังคับ,ข้อปฏิบัติ 
2. สิกขาบทของพระสงฆ์ 

วินัยข้าราชการพลเรือน  หมายถึง 
 ระเบียบแบบแผนความประพฤติที่บญัญัติไว้ให้ 
ข้าราชการปฏิบัตแิละห้ามมิให้ข้าราชการปฏิบัต ิ 
เพื่อข้าราชการใชค้วบคมุตนเอง ผูบ้ังคับบัญชาใช้ 
ควบคมุผู้ใต้บังคบับัญชา เพื่อให้ข้าราชการมี 
ความประพฤติด ีละเว้นความประพฤติมิชอบ 



จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยข้าราชการ    

    เพื่อ 
 1. ให้ราชการด าเนนิไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
 2. ความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของ 
             ประเทศชาติ 
 3. ความผาสุกของประชาชน 
 4. ภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีของทางราชการ 



การรักษาวนิัย 

หมายถึง  
 การที่ข้าราชการพลเรอืนปฏิบัติตามวินัย 
ที่ก าหนดไว้ และหมายความรวมถึงการที่
ผู้บังคับบัญชาจะต้องส่งเสรมิและดูแลระมัดระวัง 
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย และ
ด าเนนิการทางวินัยแก่ผู้ที่กระท าผิดวินัยด้วย  



ผู้มหีน้าที่รักษาวินัย 

ข้าราชการ 

ผู้บังคับบัญชา 

องค์กรกลางบรหิารงานบุคคล 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 



1. การรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการ  

 (1) เรยีนรู้และเข้าใจวินัย   
 (2) ส านึกในหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัย  
 (3) ตระหนักในความส าคัญของวินัย 
 (4) ปฏบิัติตามวินัย 



2. การรักษาวินัยโดยผู้บังคับบัญชา  

 (1) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวนัิย   
 (2) ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวนิัย  
 (3) ควบคุมดูแลใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบัญชาอยู่ในวนัิย 
 (4) ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที ่
     กระท าผิดวินัย 



 (1) ก าหนดนโยบายในการรักษาวินัยข้าราชการ   
 (2) ออกระเบียบและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาวินัย  
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการมีวนัิย 
 (4) ก าชับและวางมาตรการการลงโทษ 

3. การรักษาวนิัยโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  



 การรักษาวินัยโดยผู้เกี่ยวข้อง  

 - ผู้มาขอรับบริการจากทางราชการจะต้อง 
   ไม่สนับสนุนให้ข้าราชการกระท าผิดวนิัยด้วยการ 
   ให้ผลประโยชน์ใดๆโดยมิชอบ 

 - ประชาชนและสื่อมวลชนต้องช่วยสอดส่องดูแล 
    ขา้ราชการมใิห้กระท าผิดวินัย เมื่อพบเห็นควรแจ้ง 
    ผู้บงัคับบัญชา 



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551    

        มาตรา 8๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
กระท าผิดวนัิยจะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุ 
อันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการ
ทางวินัย 

         มาตรา 87  ให้ผู้บังคับบญัชามหีน้าที่เสริมสร้าง   
และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามวีินัย และป้องกันมิให้ 
ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชากระท าผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 



         ก าชับให้ผู้บงัคับบัญชาปฏิบัตหิน้าที่ในการรักษาวนิัย
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามมาตรา ๘๗ และให้ถอืว่าการที่
การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามสี่วน
รับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บงัคับ
บัญชามีวนิัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและ
มิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผดิวนิัย ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวนิัยด้วย 

มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง การก าชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวนิัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 



โทษทางวินัยม ี ๕  สถาน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ภาคทัณฑ ์
 (๒) ตัดเงินเดือน 
 (๓) ลดเงินเดือน 

 (๔) ปลดออก 
 (๕) ไล่ออก 

โทษวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง 

โทษวินัยอย่างร้ายแรง 

(มาตรา 8๘ วรรคสอง) 

- ภาคทัณฑ์ให้ใช้กรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 
- กรณีกระท าผิดวินัยเลก็น้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้  
   โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรอืว่ากล่าวตกัเตือนก็ได้  (ม.๙๖) 



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน  
พ.ศ.25๕๑ 

   1. ข้อบัญญัตวินิยั  (ม.8๐ - ม.๘๖)  
   2. การรักษาวินัย   (ม.๘๗ - ม. ๘๙)  
   3. การด าเนินการทางวนิัย  (ม. ๙๐ – ม. 1๐๖) 
    3.1  การสอบสวน 
                - ความผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง 
                - ความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง 

วินัยข้าราชการพลเรือน  ประกอบด้วย 



             3.2  การสั่งพักราชการ   
                     การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
             3.3  การพิจารณาความผดิ การก าหนดโทษ  
                     และการลงโทษ         
             3.4 การด าเนนิการกรณีผู้ถกูกล่าวหาออกจาก 
                    ราชการ หรือตายระหว่างสอบสวน 
        4. การออกจากราชการ 
        5. การอุทธรณ์  
        6. การร้องทุกข์   



มูลกรณทีี่ข้าราชการจะถูกด าเนินการทางวินัย 

1. มีผู้ร้องเรียนกล่าวหา  

2. มีบัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อม 
    ชัดแจ้งและระบุพยานบคุคลแนน่อน 
3. เรื่องปรากฏเปน็ข่าวทางสื่อมวลชน  

4. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแจ้งเรื่องมา  
5. ผู้บังคับบัญชาพบเหน็การกระท าผิดเอง  
6. เรื่องปรากฏจากการสอบสวนทางวินัย  
    (สอบสวนเรื่องหนึ่งแล้วพบว่าผิดเรื่องอื่นด้วย) 



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

        มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวนัิย 
   โดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้ใน   
   หมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
        ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏบิัตริาชการใน 
  ต่างประเทศ นอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติ 
  ไว้ในหมวดน้ีแล้ว ต้องรักษาวนัิยโดยกระท าการหรือ 
  ไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ด้วย 



• วินัยต่อประเทศชาติ 
• วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

• วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
• วินัยต่อผู้ร่วมงาน 

• วินัยต่อประชาชน 
• วินัยต่อตนเอง 

ต้องมีวินัยต่อใครบ้าง 



-  ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขด้วยความ 
   บริสุทธิ์ใจ (ม.81) 

วนิัยต่อประเทศชาติ 



๑. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สจุริต  
    และเที่ยงธรรม  (ม.82(๑))  
๒. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
    มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาล และปฏิบัตติาม 
    ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  (ม.82(2)) 
๓. ต้องตั้งใจปฏบิัติหน้าที่ราชการ รักษาประโยชน์ของ 
    ทางราชการ  (ม.82(3))      

วนิัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 



๔. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้ง 
    หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้  (ม.83(๕) และ 
     ม.8๕(๒,๓)) 
๕. ต้องรักษาความลับของทางราชการ (ม.82(๖)) 
๖. ต้องเป็นกลางทางการเมือง (ม.๘๒(๙)) 
๗. ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ (ม.83(3)) 
๘. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ม.83(4))   

วนิัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ต่อ 



๙. ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการ 
    หาผลประโยชนอ์ันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม 
    หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่  
    (ม.๘๓(๕)) 
๑๐. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการในห้างหุ้นสว่น        
     หรือบริษัท (ม.83(6)) 

วนิัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ต่อ 



๑๑. ต้องไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 
       เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
       (ม.85(1)) 
๑๒. ต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ม.85(1)) 

วนิัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ต่อ 



1. ต้องปฏบิัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา (ม.82(4)) 

2. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ม.83(1))  

3. ต้องไม่กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา (ม.83(2))   

วนิัยต่อผู้บังคับบัญชา 



 1. ต้องรักษาความสามัคคี(ม.82(7)) 
 2. ต้องไม่กลั่นแกล้งกัน(ม.83(7)) 

วนิัยต่อผู้ร่วมงาน 



1. ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม 
    ให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
    เกี่ยวกับหน้าที่ของตน (ม.82(8)) 
2. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง 
     ประชาชนผู้ติดต่อราชการ (ม.83(9) และ 
     ม.๘๕(๕))    

วนิัยต่อประชาชน 



1. ต้องรักษาชื่อเสียง เกียรตศิักดิ์ของต าแหน่ง 
    หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย (ม.82(10)) 
๒. ไม่กระท าการอนัได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชิั่ว 
     อย่างร้ายแรง (ม.8๕(๔)) 
๓. ไม่กระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก (ม.8๕(๖)) 
๔. ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ 
     คุกคามทางเพศ  (ม.83(8)) 

วินัยต่อตนเอง 



กระท าการใดอันเป็นข้อปฏิบัตติามที่กฎหมายบัญญัติ 

ไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ไม่กระท าความผิดอันเป็นลักษณะความผิดวนิัย        

อย่างร้ายแรง 

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด โดย 



การพจิารณาองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา ๘๒ 

    มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
    (1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และเที่ยงธรรม  

      1.  มีหน้าที่ราชการ 
      2. ปฏบิัตหิน้าที่ราชการโดยซื่อสตัย์  สุจริต และเที่ยงธรรม 

องค์ประกอบ 



ซื่อสัตย์     - ตรงไปตรงมา 
         - ไม่คดโกง 
         - ไม่หลอกลวง 
สุจริต        - ปฏบิัติด้วยความมุ่งหมายที่ดีที่ชอบ 
                   ตามท านองคลองธรรม  
เที่ยงธรรม  - ปฏิบัติโดยไม่ล าเอยีง  



แนวทางการพิจารณา“หน้าที่ราชการ” 

1. พจิารณาจากกฎหมาย หรอืระเบียบ 
2. พจิารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
3. พจิารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของ    
      ผู้บังคับบัญชา  



มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

    (2) ต้องปฏิบัตหิน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี  
นโยบายของรัฐบาล และปฏบิัตติามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ 



องค์ประกอบ   ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม  
       - กฎหมาย                 - กฎ 
       - ระเบียบ                  -  มตขิองคณะรัฐมนตรี  
       - นโยบายของรัฐบาล   
และ - ปฏิบัตติามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 



   มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏบิัตดิังต่อไปน้ี 
   (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความ 
ก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตัง้ใจ อตุสาหะ เอาใจใส่ 
และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 



ต้องปฏบิัติหน้าที่ราชการ 

    - ตั้งใจ  
    - อุตสาหะ  
    - เอาใจใส่ 
    - รักษาประโยชน์ 
       ของทางราชการ 

เพื่อ:- 
 ให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้า 
แก่ราชการ 



   มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
       (4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บงัคับบัญชาซึ่งสัง่ใน 
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ 
ทางราชการ โดยไมขั่ดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า 
การปฏบิัตติามค าสั่งนั้นจะท าให้เสยีหายแก่ราชการ หรือ 
เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอ 
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บงัคับบัญชาทบทวน 
ค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบญัชา 
ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสัง่เดิม ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาตอ้ง 
ปฏบิัตติาม 



 มาตรา 82(4) 
     1. มีค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
     2. ผู้สั่งเป็นผู้บงัคับบัญชาตามกฎหมาย 
         - กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ 
         - การมอบหมายตามมาตรา 49   
     3. สั่งในหน้าที่ราชการ 
         - ผู้สั่งมีหน้าที่ราชการ 
         - สั่งให้ปฏิบตัริาชการ 

องค์ประกอบ 



 ต่อ 

     4. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 
     5. มีเจตนาไม่ปฏิบัตติามค าสั่ง 
     6. ขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งได้ 
    (ถ้าเห็นว่าค าสั่งไม่ชอบต้องเสนอขอให้ ผบ. ทบทวน) 

องค์ประกอบ 



  มาตรา 82 ขา้ราชการพลเรอืนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 
   (5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือ 
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 



“อุทิศ”    หมายความวา่ อุทิศหรือสละเวลาให้แก่ทางราชการ       
              เช่น การใช้เวลาทั้งหมดปฏบิัติราชการ ไม่ใช้เวลาไปท า 
              อย่างอื่น  หรอือยู่เฉยๆ 
“ละทิ้ง”  หมายความว่า วาง ปล่อย สละ เว้น  หมายความรวมถึง    
             ไม่อยู่ปฏิบัตงิานตามหน้าที่ หรือมาลงชือ่ปฏิบัติงานแล้ว   
             แต่ละทิ้งหน้าทีอ่อกไปที่อื่น 
“ทอดทิ้ง”  หมายความว่า  ไม่เอาธุระ  ไม่เอาใจใส่  เช่น   
               ลงชื่อมาท างาน ตัวอยู่ในที่ท างานแต่ไม่ท างาน  
               งานคั่งค้าง 

องค์ประกอบ 



       มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏบิัตดิังต่อไปน้ี 

       (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 



       มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏบิัตดิังต่อไปน้ี 

       (7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคีและ 
ต้องช่วยเหลอืกันในการปฏบิัติราชการระหว่างข้าราชการ 
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัตริาชการ 



- ต้อนรับ  
- ให้ความสะดวก 
- ให้ความเป็นธรรม 
- ให้การสงเคราะห ์

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

  มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
   (8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม 
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาตดิต่อราชการ 
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

องค์ประกอบ 



1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. เต็มใจช่วยเหลือ  
3. ไม่เบื่อค าถาม 
4. ฟังความครบถ้วน 
5. รบีด่วนบริการ 

6.  อ่อนหวานน่ารัก 
7.  ไม่สักแต่ท า 
8. น้ าค าไพเราะ 
9. เหมาะสมสถานที่  
10.ไม่มนีอกใน  

บริการประทับใจ 



1. ปากหมา 
2. หน้ายักษ์  
3. ตักตวง  
4. ถ่วงเรื่อง  
5. เชื่องช้า 

6. ล้าสมัย  
7. ไม่แน่ชัด  
8. ปัดสวะ  
9. ละเลย  
10. เฉยชา 

บริการยอดแย่  



 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัตดิังต่อไปน้ี 
          (9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
ประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบยีบของทางราชการ 
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 

ระเบียบส านักคณะรัฐมนตรี  
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน 

(วันที่ 16 มีนาคม 2499) 



  มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
   (10) ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ 
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสือ่มเสีย 

    องค์ประกอบ 
        1. ต้องรักษาช่ือเสียงของตน  
        2. ต้องรักษาเกยีรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
             ของตนไม่ให้เสือ่มเสยี 

องค์ประกอบ 



  เกียรติศักด์ิ  คือ ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ            
  ต าแหน่งหน้าที่    อยู่ในฐานะอย่างไร 
                   - ครู 
                   - ข้าราชการ 
                   - ฝ่ายปกครอง 
  ค านงึถึง      ความรู้สึกของ 
           - ประชาชน สังคม  
           - ทางราชการ  

   เกียรตศิักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่   



 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ 
อันเป็นข้อปฏบิัตดิังต่อไปน้ี 

(11) กระท าการอืน่ใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 



การพจิารณาองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๘๓   

        มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องไม่กระท าการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 



 1. มีการรายงาน 
    2. ข้อความที่รายงานเป็นเท็จ หรือรายงานโดย 
              ปกปิดข้อความทีค่วรต้องแจ้ง 
 3. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบญัชา 

           (1) ต้องไมร่ายงานเท็จต่อผู้บงัคับบัญชา การรายงาน    
โดยปกปดิข้อความซึ่งควรต้องแจง้ถอืวา่เป็นการรายงานเท็จด้วย 

องค์ประกอบ 



    มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 

   (2) ต้องไม่ปฏิบตัิราชการอันเป็นการกระท าการข้าม 
ผู้บังคับบัญชาเหนอืตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนอืตนข้ึนไป 
เป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 



      1. เป็นการปฏิบัตริาชการ 
      2. เป็นการข้ามผู้บังคับบัญชา 
      3. เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
ยกเว้น   - ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปสั่งให้กระท า 
    - ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

องค์ประกอบ 



       มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
      (3) ต้องไมอ่าศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศยัต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ื่น 

   1. มีหน้าที่ราชการ 
   2. อาศัยหรอืยอมให้ผูอ้ื่นอาศยัอ านาจหน้าที่ราชการของตน 
   3. โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
   4. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ืน่ 

องค์ประกอบ 



       มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
      (4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

ประมาท 
 - เลินเล่อ เผลอ ลืมสต ิ
เลินเล่อ 
 - ขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ  
ประมาทเลินเล่อ 
 - ขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ 
 เผลอ หรือหลงลมื 



      กฎหมายอาญา “กระท าโดยประมาท” หมายถงึ 

กระท าความผิดโดยมิได้เจตนา แต่กระท าโดยปราศจาก 

ความระมัดระวงัซึ่งบุคคลในภาวะเช่นน้ันจักต้องมีตาม 

วิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวงั 

เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 



       มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
      (5) ต้องไม่กระท าการหรือยอมใหผู้้อื่นกระท าการหา 
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเทีย่งธรรม หรอื 
เสื่อมเสยีเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

    1. กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์ 
    2. อาจท าให้เสยี 
        - ความเทีย่งธรรม 
        - เสื่อมเสยีเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการ         

องค์ประกอบ 



     มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
    (๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ 
ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคลา้ยคลงึกันนั้น 
ในห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัท 

  
    ข้าราชการต้องไม่เป็น 
             - กรรมการผู้จัดการ 
             - ผู้จัดการ 
             - ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่คล้ายคลงึกัน 

องค์ประกอบ 



    มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
   (7) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ 
หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

    กลั่นแกล้ง  - หาความไม่ดใีส่ให ้
                     - หาอุบายให้ร้ายโดยวธิตี่างๆ 
                     - แกล้งใส่ความ 
    กดข่ี     - ข่มใหอ้ยู่ในอ านาจตน 
                - ใช้บังคับเอา,ท าอ านาจเอา 
    ข่มเหง   - ใช้ก าลังรังแกแกล้งท าความเดือดร้อนให้ผูอ้ืน่ 



       มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง      
ไม่กระท าการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
      (8) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรอื
คุกคามทางเพศตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระท าประการใด   
ประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ ไม่ว่ าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ ราชการโดย
ผู้ถูกกระท ามิ ได้ยินยอมต่อการกระท านั้น  หรือกระท าให้
ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา ๘๓(๘) 

     (๑) กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไป     
ในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

 (ต่อ) 



     (๒) กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่นวิพากษ์วิจารณ์
ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น 
     (๓) กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้  
สายตาลวนลาม การท าสัญญานหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น 
     (๔) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ         
เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสาร
รูปแบบอื่น เป็นต้น  
     (๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระท า      
ไม่พึงประสงค์หรอืเดอืดร้อนร าคาญ 

 (ต่อ) 



    มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 
   (9) ต้องไม่ดหูมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ 

- กระท าในฐานะเป็นข้าราชการ  
       - ผู้ถูกดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง ต้องอยูใ่น 
          ฐานะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
       - มีเจตนาดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง 

องค์ประกอบ 



 ดูหมิ่น  - แสดงกรยิาท่าทาง พูดจา หรือเขยีนเป็น 
               ลายลักษณ์อักษรเป็นเชงิดูถูกว่ามีฐานะต่ าต้อย 
               หรือไมด่ีจรงิ ไม่เก่งจรงิ 
 เหยียดหยาม  - การกล่าวถ้อยค าหรอืแสดงกริยาอาการ 
                        ดูถูก รังเกียจ 
 กดข่ี     -  ข่มให้อยู่ในอ านาจ แสดงอ านาจ 
 ข่มเหง  -  การใช้ก าลังรังแก 



    มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการ 
อันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปน้ี 

 (10) ต้องไม่กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. 



      มาตรา 85    การกระท าผิดวินัยในลักษณะ
ดังต่อไปน้ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      (1) ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมชิอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต 

     

การพจิารณาองค์ประกอบความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๘๕ 



  
    1. งานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้ันต้องเป็นงานราชการ 
    2. ผู้นั้นต้องมีหน้าที่ราชการงานน้ัน 
    3. การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติน้ันเป็นการไม่ชอบ 
    4. มีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกดิความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
        แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  

“ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมชิอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด” 

องค์ประกอบ 



“ปฏบิัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจรติ” 

1.  งานที่ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิัตินั้นเป็นงานราชการ 
2.  ผู้น้ันมีหน้าที่ปฏบิัตงิานน้ัน 
  3.  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการมิชอบ 

  4.  เป็นการกระท าโดยทจุริต 

องค์ประกอบ 



การพจิารณาองค์ประกอบความผิด  

         
  

                    

                

       - กฎหมายหรือระเบียบ  
       - มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
       - ค าสั่งหรือการมอบหมายของ   
          ผู้บังคับบัญชา 

หน้าที่ราชการ  หมายถึง หน้าที่ราชการโดยตรง  



การพิจารณาองค์ประกอบความผิด  
         
   - ราคาทรัพย์สิน  

 - ภาพพจน์ ชื่อเสียง 
    ของทางราชการ,ของบุคคล 
 - ความเชื่อถอืของประชาชน   

ความเสียหาย 



การพิจารณาองค์ประกอบความผิด  

   คอื    ไม่เป็นไปตาม   
 - กฎหมาย  
 - ระเบยีบของทางราชการ  
 - ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 - มติคณะรัฐมนตรี  
 - แบบธรรมเนียมของทางราชการ   
 - ท านองคลองธรรม  

โดยมชิอบ 



การพจิารณาองค์ประกอบความผิด  

         
  

โดยทุจริต 

 แสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้  
 โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ส าหรับตนเองหรอืผู้อื่น 

ประโยชน์  หมายถึง  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่มิใช่ทรัพย์สิน 
มิควรได้  หมายถึง  ไม่มีสิทธโิดยชอบธรรมที่จะได้รับ 



    มาตรา 85 การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   (2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไมม่ีเหตุผล 
อันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

ละทิง้หรอืทอดทิง้หน้าที่ราชการ 
  - โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
  - เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   

องค์ประกอบ 



    มาตรา 85 การกระท าผิดวนัิยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวนัิยอย่างร้ายแรง 
    (3) ละทิ้งหน้าทีร่าชการตดิต่อในคราวเดยีวกันเป็นเวลา 
เกินสิบห้าวันโดยไมม่ีเหตุอันสมควรหรอืโดยมีพฤติการณ์ 
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

องค์ประกอบ 
      ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกัน 
เป็นเวลาเกิน 15 วัน  
      - โดยไมม่ีเหตอุันสมควร 
  หรือ   - โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ           
              ไม่ปฏบิัติตามระเบยีบของทางราชการ  



    มาตรา 85 การกระท าผิดวนิัยในลักษณะดังต่อไปน้ี 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (4) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง    



1. เกียรติของข้าราชการ  พิจารณาโดยค านึงถึงต าแหน่ง 
    หน้าที่ราชการประกอบพฤตกิารณ์ในการกระท า 
2. ความรู้สึกของสงัคม  พิจารณาโดยพิเคราะห์ถึงความรู้สึก    
    ของประชาชนทัว่ไป ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม 
    อันด ีหรือตามธรรมเนียมของทางราชการว่ามีความรังเกียจ 
    ต่อการกระท านั้นๆว่าเป็นความประพฤติชั่วเพียงใด หรือไม ่
3. เจตนา พิจารณาโดยค านึงว่า รู้ส านึกในการกระท า และ 
    ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านัน้หรือไม ่

แนวทางการพจิารณาเรื่องประพฤติชั่ว 



    มาตรา 85 การกระท าผิดวนัิยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (5) ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรอืท าร้าย 
ประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 

 ดูหมิ่น            ดูถกูว่าไม่ดีจริง ไม่เก่งจริง 
 เหยียดหยาม   การกล่าวถ้อยค าหรือแสดงกิริยาอาการดูถูก  
                       หรือรังเกียจ 
 กดขี ่          - ข่มให้อยู่ในอ านาจ      - ใช้อ านาจบังคับเอา 
                  - แสดงอ านาจเอา 
 ข่มเหง        ใช้ก าลังรงัแก 
ท าร้าย         ท าให้บาดเจ็บหรือเสียหาย 



    มาตรา 85 การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (6) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่ 
หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือ 
ให้รับโทษทีห่นักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

- มีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้ลงโทษจ าคุกหรือหนักกว่าจ าคุก
ยกเว้น - ให้จ าคุกส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท 
            - ให้จ าคุกอนัเป็นความผิดลหุโทษ    



    มาตรา 85 การกระท าผิดวนัิยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆอันเป็นการ 
ไม่ปฏบิัตติามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
    (8) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆอันเป็นการ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 82(11) 
หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83(10) ที่มีกฎ ก.พ.ก าหนด 
ให้เป็นความผิดวนัิยอย่างร้ายแรง 



1. ความจ าเป็นในการครองชีพ 
2. อบายมุข 
3. ตัวอย่างไม่ดี  
4. เหตุกระทบกระเทอืนขวัญและก าลังใจ 
5. งานล้นมือ 
6. โอกาสเปดิช่องล่อใจ  
7. การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา 

สาเหตุวินัยเสื่อม (สาเหตุภายนอก) 



1. ไม่เข้าใจ 
2. ตามใจ 
3. ไม่ใส่ใจ 
4. ชะล่าใจ 
5. เผลอใจ 

 6.  ล่อใจ  
 7.  ไม่มจีิตใจ  
 8.  จ าใจ  
 9.  เจ็บใจ  
10.  ตั้งใจ  

สาเหตุที่กระท าผิดวินัย (สาเหตุภายใน) 



ความผิดทางวินัย 
 1. ไม่มอีายุความ  
 2.  การลงโทษต้องด าเนินการตามกฎหมาย  
 3.  ผู้สั่งลงโทษตอ้งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ม ี 
              อ านาจลงโทษได ้  
 4.  มสีภาพเป็นข้าราชการ  



ส านักมาตรฐานวนิัย 

  ส านักงาน  ก.พ. 

 โทร. (๐๒) ๕๔๗-๑๖๓๑ 
www.ocsc.go.th 


