๑๖๗

พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใช
อุจจาระเปนปุย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

๑๖๘
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอืน่ ใด ซึ่งเปนสิง่ โสโครก
หรือมีกลิน่ เหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร
เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความ ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิง่ ทีส่ รางขึ้น อยางอื่นซึง่
บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซงึ่ ปกติจัดไวใหผคู าใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว
เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทัง้ นี้ไมวาจะมีการ
จําหนายสินคาประเภทอืน่ ดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคา ใชเปนทีช่ ุมนุม
เพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันทีก่ ําหนด
“สถานทีจ่ ําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผซู ื้อสามารถบริโภคไดทันที ทัง้ นี้ไมวาจะเปน
การจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ทีน่ ั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานทีส่ ะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ทีม่ ิใชทหี่ รือทางสาธารณะ
ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา หรือองคการปกครองทองถิน่ อืน่ ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
สวนทองถิ่น
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(๑) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หัวหนาผูบ ริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถิน่ สําหรับในเขตราชการสวนทองถิน่ นัน้
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึง่ ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

๑๖๙
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอาํ นาจแตงตั้ง
เจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
บททั่วไป
----------------------มาตรา ๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือ
การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูท ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และ
วิธีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท ี่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปของทุกทองถิ่น หรือใหใชบังคับเฉพาะ
ทองถิน่ ใดทองถิ่นหนึง่ ได
มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถิ่นใดใหราชการสวนทองถิน่ หรือ
เจาพนักงานทองถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยูในเขตอํานาจของทองถิ่นนั้น
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมีกรณีจําเปนใหขาราชการสวนทองถิ่นออก
ขอกําหนดของทองถิน่ หรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของทองถิน่ ที่ใชบงั คับอยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
๖ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินการในเขตทองถิน่ นัน้ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได
ขอกําหนดของทองถิ่นใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใหบังคับตามกฎกระทรวงนั้น
ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นอาจออกขอกําหนด
ของทองถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ได เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
มาตรา ๘ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน ใหอธิบดีกรมอนามัย

๑๗๐
มีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกีย่ วของกับการกอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกลาว ระงับ
การกระทําหรือใหกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานัน้ ไดตามที่เห็นสมควร
ถาบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดีกรมอนามัย
จะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความเสียหายดังกลาวนัน้ แทนก็ได ในการนี้
ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณ และบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งดังกลาว
ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนัน้
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการจังหวัดเพื่อสั่งให
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองทีจ่ ังหวัดนัน้

หมวด ๒
คณะกรรมการสาธารณสุข
------------------มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดี
กรมควบคุมโรคติดตอ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดี
กรม สวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน ซึง่ รัฐมนตรีแตงตั้ง
จาก
ผูม คี วามรูความสามารถหรือประสบการณในการสาธารณสุขเปนกรรมการและอธิบดีกรมอนามัยเปน
กรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งเกีย่ วกับการสาธารณสุข
(๓) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถิ่นในการออก
ขอกําหนดของทองถิน่
(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิน่ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดโครงการและประสานระหวางสวนราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

๑๗๑
(๖) ควบคุมสอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอาํ นาจหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่คณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ปรากฎแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งมีเขต
อํานาจในทองถิ่นใด ไมดาํ เนินการตามอํานาจหนาทีท่ กี่ ําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอาํ นาจควบคุมดูแลการปฏิบตั ิราชการของราชการสวนทองถิน่ หรือเจาพนักงานทองถิน่
ตามกฎหมายวาดวยการนัน้
เพื่อสัง่ ใหราชการสวนทองถิน่ หรือเจาพนักงานทองถิน่ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
หรือแกไขการดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยัง มี วาระอยูใ นตํ า แหน ง ไมวา จะเปนการแตงตั้ ง เพิ่ม ขึ้ น หรือแต งตั้ง ซอม ใหผูได รับแตง ตั้ง นั้น อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น หรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ตนแทน แลวแตกรณี
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนาํ มาตรา ๑๕ มาใชบงั คับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

๑๗๒
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจออกคําสั่งเปน
หนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอ ยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่ วของหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาได ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึง่ คณะใด เปนผูมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการนั้นได

หมวด ๓
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
----------------------มาตรา ๑๘ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ราชการสวนทองถิ่นนั้น
ในกรณี ที่มีเหตุ อันสมควร ราชการส วนทองถิ่น อาจมอบให บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แทน
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได
มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
(๑) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให
(๒) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
(๔) กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการให บ ริ ก ารของราชการส ว นท อ งถิ่ น ในการเก็ บ และ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เพื่อ ใหผูรับ ใบอนุญ าตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบ ัติ ตลอดจนกํ า หนดอัต ราคา บริก ารขั ้น สูง ตามลัก ษณะการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได
(๖) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

๑๗๓

หมวด ๔
สุขลักษณะของอาคาร
-----------------------มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฎแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่ง
ตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคํ า สั่ ง เป น หนั ง สื อ ให เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารนั้ น จั ด การแก ไ ข เปลี่ ย นแปลง รื้ อ ถอนอาคาร
หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิให
เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร
มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฎแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว
มากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษใด ๆ
หรือ อาจเปน อัน ตรายตอ สุข ภาพของผูอ ยูอ าศัย หรือ ไมถูก ตอ งดว ยสุข ลัก ษณะของการใชเ ปน ที่อ ยูอ าศัย
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือน
หรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัดสิ่งของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือให
ถูกตองดวยสุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซึ่งเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกคําสั่งใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารผูใดดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ
จํานวนประชากรและยานชุมชนของแตละทองถิ่น
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามประกาศนั้น
ยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด

หมวด ๕
เหตุรําคาญ
------------------มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่

๑๗๔
ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
(๑) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยูใน
ทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละออง
เปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
(๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบาย
อากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก
กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๔) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก
ทางน้ํ า รางระบายน้ํ า คู คลอง และสถานที่ ต า ง ๆ ในเขตของตนให ป ราศจากเหตุ รํ า คาญ ในการนี้ ใ ห
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได
มาตรา ๒๗
ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นสมควรจะให
กระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญ
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณีที่ปรากฎแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึง่
และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับเหตุรําคาญนั้น
และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล ซึ่งเปนเหตุหรือเกี่ยวของกับ
การกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามระบุไวในคําสั่ง
และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมี
เหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุ

๑๗๕
รําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นเจาของหรือ
ผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฎเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่น
จะออกคําสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือ
บางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได

หมวด ๖
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
---------------------มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นเปนเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตวได
การออกขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจกําหนดใหเปนเขตหามเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอย
สัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่งก็ได
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๙
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อพน
กําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหสัตวนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่น
แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการ
ขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไว
แทนสัตว
ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกราชการสวนทองถิ่น
ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฎวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชนให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได

๑๗๖

หมวด ๗
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
------------------------มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให
กิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิน่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกิจการที่ตองมี
การควบคุมภายในทองถิ่นนั้น
(๒) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ ไปสําหรับใหผูดาํ เนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา ๓๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใชบังคับ
หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภททีม่ ีขอกําหนดของทองถิน่ กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตาม
มาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถิน่ อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถิ่น
ตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได
ใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว

หมวด ๘
ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
----------------มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๖
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่นได
ออกใบอนุญาตใหจัดตัง้ ตลาดวรรคหนึง่ แลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิน่
ตามมาตรา ๕๖
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐที่ไดจัดตั้ง
ตลาดขึ้ น ตามอํ า นาจหน า ที่ แต ในการดํ า เนิ น กิ จ การตลาดจะต อ งปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บผู รั บใบอนุ ญาตตาม

๑๗๗
บทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผจู ดั ตัง้
ตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถิน่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดทีต่ ั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิง่ ปลูกสรางและสุขลักษณะ
(๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจการตลาด
(๓) กําหนดเวลาเปดและปดตลาด
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้าํ ทิง้ การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและ
การปองกันการระบาดของโรคติดตอ
มาตรา ๓๖ ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดของทองถิน่ ตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออก
ขอกําหนดของทองถิน่ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพือ่ ใหผูขายของ และผูชว ยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตอง
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคลและสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ
มาตรา ๓๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ๕๖ ถาสถานทีด่ ังกลาวมีพนื้ ที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ กอนการจัดตั้ง
มาตรา ๓๙ ผูจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึง่ ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖
หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่
จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดไวใน
ขอกําหนดของทองถิน่ ตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่กาํ หนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จาํ หนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ที่ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหราชการสวนทองถิน่ มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธกี ารจําหนาย

๑๗๘
(๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของ
บริเวณที่ใชจาํ หนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใชสะสมอาหาร
(๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง
เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
(๔) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอื่น ๆ

หมวด ๙
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
---------------------มาตรา ๔๑ เจาพนักงานทองถิน่ มีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของ
ประชาชนทัว่ ไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธกี ารจัดวาง
สินคาในทีห่ นึง่ ที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามาตรา ๕๖
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะ
วิธีการจําหนายสินคา และสถานทีท่ ี่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด
เปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธกี ารจําหนายสินคา หรือสถานที่จัดวางสินคาให
แตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ และ
เจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลีย่ นแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาต
มาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถิน่ ดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตหามจําหนาย
หรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
(๒) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตที่หาม
จําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหาม
จําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ
จําหนายสินคาในบริเวณนั้น
ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานทีท่ ําการ
ของราชการสวนทองถิ่นและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีและตองกําหนดวันทีจ่ ะ
บังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวันนับแตวนั ประกาศ

๑๗๙
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะให
ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิน่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจ ําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคา
(๒) กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง
เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทัง้ การรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าํ ใชและของใชตาง ๆ
(๓) กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ
(๔) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา
(๕) กําหนดการอื่นที่จาํ เปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้ง
การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ

หมวด ๑๐
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
-----------------------มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือ
ใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือ
ในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ในการนี้
ให มี อํ า นาจสอบถามข อเท็ จจริ ง หรื อเรี ย กหนั ง สื อรั บรองการแจ ง หรื อหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข องจากเจ า ของหรื อ
ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน
ในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุราํ คาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดย
ไมตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
วรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

๑๘๐
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถิ่น บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือคําสั่ง
ของเจา พนัก งานทอ งถิ่น ที่กํา หนดไวเ กี่ย วกับ การดํา เนิน กิจ การนั้น ใหเ จา พนัก งานทอ งถิ่น มีอํา นาจสั่ง ให
ผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะ
กอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวา
ปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควร
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที และตองทําเปนหนังสือแจงให
ผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับ
คําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา
หรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวัน
ปดคําสั่ง แลวแตกรณี
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ที่ฝาฝน
ตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม ซึ่งสมควร
จะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตอง หรือฝา
ฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจง
เจาพนักงานทองถิ่นทราบ
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักทองถิ่น และ
ผูซึ่ง ได รับ แตง ตั้ ง จากเจ า พนั ก งานทองถิ่น เป น พนั ก งานฝา ยปกครองหรื อ ตํา รวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา

๑๘๑

หมวด ๑๑
หนังสือรับรองการแจง
-----------------------มาตรา ๔๘ การแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับรอง
การแจง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิน่
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง
ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจงใหผแู จงภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันที่ไดรับการแจง
ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง
เจาพนักงานทองถิน่ จะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบตั ิเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันที่ไดรับการแจง
ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
เจาพนักงานทองถิน่ ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสัง่ ใหการแจงของผูแจงเปนอันสิน้ ผลแตถา ผูแจงไดดําเนินการ
แกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กาํ หนดในขอกําหนดของทองถิน่ ตามวรรคหนึง่
มาตรา ๔๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงา ย
ณ สถานทีท่ ี่ดาํ เนินกิจการตลอดเวลาที่ดาํ เนินกิจการ
มาตรา ๕๐ ในกรณีทหี่ นังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่
กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๑ เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น
ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผดู ําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้โดยมิไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝา ฝนดําเนินกิจการ
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ มาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่
ตอไป ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสัง่ ใหผูนนั้ หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงาน

๑๘๒
ทองถิน่ ตามมาตรา ๔๘ ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลา
ที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได
มาตรา ๕๓ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๘ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๕๒ ใหทาํ เปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือ
การแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในทีเ่ ปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลาํ เนาหรือสํานัก
ทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ และใหถือวาผูนนั้ ไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือ
วันปดหนังสือ แลวแตกรณี

หมวด ๑๒
ใบอนุญาต
-------------------------มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการกระทําใดตองไดรับ
ใบอนุ ญ าตจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ให ร าชการส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น กํ า หนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได
มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น
การขอตอ อายุใ บอนุญ าตจะตอ งยื่น คํา ขอกอ นใบอนุญ าตสิ ้น อายุ เมื่อ ไดยื่น คํา ขอพรอ มกับ เสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให
เปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความ
ไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่
จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ต อ งออกใบอนุ ญ าตหรื อ มี ห นั ง สื อ แจ ง คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตพร อ มด ว ยเหตุ ผ ลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
ขอกําหนดของทองถิ่น

๑๘๓
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือ
ตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฎวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
มาตรา ๖๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนด
ของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
มาตรา ๖๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และ
ใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
มาตรา ๖๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

๑๘๔

หมวด ๑๓
คาธรรมเนียมและคาปรับ
--------------------มาตรา ๖๓ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการที่ตองแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูแจงหรือผูไดรับ
ใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ
ยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการ
นั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน

หมวด ๑๔
การอุทธรณ
-------------------------มาตรา ๖๖ ใหกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง
หรือมีคําสั่งในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูท ไี่ ดรบั คําสัง่
ไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมี
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
มาตรา ๖๗ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไมชักชา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

๑๘๕

หมวด ๑๕
บทกําหนดโทษ
-------------------------มาตรา ๖๘ ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร
โดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร โดยไมมี
หนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒)
มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึง่
หรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๗๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

๑๘๖
มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๗๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒
(๒) หรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๗๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน
หรื อ ขั ด ขวางหรื อ ไม อํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ เจ า พนั ก งาน
สาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุด
ดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕
วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง
มาตรา ๘๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา ๘๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา ๘๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่
ยังฝาฝน
มาตรา ๘๕ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
และผูแทนกรมตํารวจ
(๒)
ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด
บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ า เห็ น ว า ผู ต อ งหาไม ค วรได รั บ โทษถึ ง จํ า คุ ก หรื อ ไม ค วร
ถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย
เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๑๘๗
ถา ผูตอ งหาไมยิ น ยอมตามที่ เปรี ย บเทีย บหรือยิน ยอมแล วไม ชํ า ระเงิน ค า ปรั บภายในกํ า หนดเวลา
ดังกลาวใหดําเนินคดีตอไป

หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
------------------------มาตรา ๘๖ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับกิจการที่จะตอง
ไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้น ประกอบกิจการนั้น
ตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูที่ไดแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้
แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ
ขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามพระราชบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ
มาตรา ๘๗ ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตามมาตรา ๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป
แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๘๘ ผูซึ่งประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมี
คําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๙ บรรดากิจการตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแก
สุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแตงผมตามมาตรา ๓๑
แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหถือวาเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใต
บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒
มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ซึ่งถูกยกเลิก
โดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะได

๑๘๘
มีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถิ่น หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึง่ เปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ไดใชบังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไข
เพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพความเปลีย่ นแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม
จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแลกิจการตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตาง ๆ ใหกวางขวางขึน้
เพื่อสามารถนํามาปรับใชกบั เหตุการณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยทีใ่ นปจจุบนั เปนทีย่ อมรับวาการสาธารณสุข
เปนเรื่องเกี่ยวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบัน
ยังมิไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกันเกีย่ วกับการอนามัยสิง่ แวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกีย่ วกับการควบคุมใหมีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุง
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของกฎหมายอยางเครงครัด ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอจุ จาระเปนปุยเสียใหม และรวมกฎหมายทัง้ สองฉบับ
ดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
--------------------------------------------------พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯให ตราพระราชบั ญ ญั ติขึ้น ไวโดยคําแนะนํ าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ.2507
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2515
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น แลวแตกรณี
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“อาหารควบคุมเฉพาะ” หมายความวา อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนอาหารที่อยูในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน
“ตํ า รับ อาหาร” หมายความวา รายการของวั ต ถุ ที่ ใช เป น ส ว นประกอบอาหาร
ซึ่งระบุน้ําหนักหรือปริมาณของแตละรายการ
“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหารไมวาดวยการใสหรือหอหรือ
ดวยวิธีใด ๆ
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“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ
ที่แสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร
“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงแตง และหมายความรวมถึงแบงบรรจุดวย
“จําหนาย” หมายความรวมถึง ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในทางการคา หรือการมีไวเพื่อจําหนายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตอาหาร
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการดวย
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอาหาร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 6 เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
(2) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท
ชนิด หรือลักษณะของอาหารนั้น ๆ ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตลอดจนหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย
(3) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (1) และ
จะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย ดวยหรือไมก็
ได
(4) กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายรวมทั้งการใชสีและเครื่องปรุง
แตงกลิ่นรส
(5) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชวัตถุเจือปนในอาหาร การใชวัตถุกันเสีย
และวิธี ป องกั น การเสี ย การเจื อสี หรือวั ตถุ อื่ น ในอาหารที่ ผลิ ตเพื่ อจํ าหน าย นํ าเข าเพื่ อจํ าหน าย หรือที่
จําหนาย
(6) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ
ตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย
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(7) กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
เพื่อปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย เปนอาหารไมบริสุทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(8) กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(9) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึด
การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวิชาการ ซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง
(10) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือ
ที่จําหนาย ซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและ
วิธีการโฆษณาในฉลาก
หมวด 1
คณะกรรมการอาหาร
มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอาหาร” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัย
หรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการหรือผูแทน อธิบดีกรมการคาภายในหรือผูแทน อธิบดี
กรมศุลกากรหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน
เกาคน ในจํานวนนี้ จะตองตั้งจากผูแทนของผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นํ าเขาหรือจําหนาย
อาหารไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
ใหรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและเลขานุการ
และใหผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาหาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา 8 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา ความเห็น แกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาต
แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การออกประกาศตามมาตรา 6
(2) การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 19
(3) การเพิกถอนทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 39
(4) การปฏิบัติการตามมาตรา 44
(5) การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46
มาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี ก รรมการพ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ รั ฐ มนตรี อ าจแต ง ตั้ ง ผู อื่ น เป น
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 11 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด
มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ใหนําความในมาตรา 11 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 13 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา และใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือสิ่งใดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาได
หมวด 2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
มาตรา 14 ห ามมิ ให ผู ใดตั้ งโรงงานผลิ ตอาหารเพื่ อจํ าหน าย เว นแต ได รับใบอนุ ญ าตจากผู
อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15 ห า มมิ ให ผู ใดนํ า เข าซึ่ งอาหารเพื่ อ จํ าหน า ย เว น แต จ ะได รับ ใบอนุ ญ าตจากผู
อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 บทบัญญัติมาตรา 14 และมาตรา 15 ไมใหใชบังคับแก
(1) การผลิตอาหารหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว ซึ่งไดรับใบอนุ ญาตเฉพาะ
คราว
จากผูอนุญาต
(2) การผลิตอาหารหรือนําเขาหรือสงออกซึ่งอาหารเพื่อเปนตัวอยาง สําหรับ
การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
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ผูที่ไดรับการยกเวนตาม (1) และ (2) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 17 ใบอนุญาตที่ออกตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16(1) ใหคุมกัน
ถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปน
การสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
มาตรา 18 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอน
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอดั ง กล า วแล ว จะประกอบกิ จ การต อ ไปก็ ได จ นกว า ผู อ นุ ญ าตจะสั่ ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาต
ใหยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหาร ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือ
ผูขออนุญาตยายสถานที่ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหยาย
สถานที่ดังกลาวนั้น
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย
อุทธรณ ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญ าตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมี คําขอของ
ผูอุทธรณ
หมวด 3
หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร
มาตรา 20 หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผลิต นําเขา หรือเก็บอาหาร
นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา 21 หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหาร
เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารสูญหายหรือถูกทําลาย
ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับอาหารภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง

6
มาตรา 23 ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต แลวแตกรณี ไวในที่เปด
เผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาซึ่งอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาต และตองติดหรือจัดปาย
แสดงสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเขาที่ไดรับอนุญาตไวภายนอกสถานที่ในที่เปดเผยใหเห็นไดงายดวย
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มาตรา 24 เพื่อประโยชนในการสงออก และเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับอนุญาตผลิตอาหาร
ควบคุมเฉพาะเพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ผูอนุญาตจะอนุญาตเปนการเฉพาะ
คราวใหผูรับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะไดตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวาง
ประเทศ ไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 ก็
ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ
หมวด 4
การควบคุมอาหาร
มาตรา 25 หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย ซึ่งอาหารดังตอไปนี้
(1) อาหารไมบริสุทธิ์
(2) อาหารปลอม
(3) อาหารผิดมาตรฐาน
(4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์
(1) อาหารที่มีสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของ
อาหารนั้นลดลง เวนแตการเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่แลว
(3) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
(4) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
(5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ
มาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม
(1) อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออก
เสียทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่ออาหารแทนั้น
(2) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใด และจําหนายเปน
อาหารแทอยางนั้น
(3) อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใด ๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความ
ชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้น
(4) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ
ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต
(5) อาหารที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวา สวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหาร
ขาดหรือเกินรอยละสามสิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจน
ทําใหเกิดโทษหรืออันตราย
มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐาน ไดแก อาหารที่ไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) แตไมถึงขนาดดังที่กําหนดไวในมาตรา 27(5)
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มาตรา 29 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา 25(4)
(1) ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ
(2) มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรือ
(3) มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม
มาตรา 30 เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารใหถูกสุขลักษณะ หรือใหปราศจากอันตราย
แกผูบริโภค ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ
(1) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร ดัดแปลง
แกไข สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
(2) สั่งใหงดผลิตหรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่
ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค
(3) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผล
จากการตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา
27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัย
ของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุ
ขอความดังตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูผลิตพรอมทั้งชนิดและ
ลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับ
ครั้งที่ผลิตหรือนําเขา ก็ใหระบุชื่อทางการคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี
(ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุ
ชื่อผูจําหนายและสถานที่จําหนาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
มาตรา 31 ผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผูใดจะผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะจะต องนําอาหารนั้ น มาขอขึ้น ทะเบียนตํารับอาหารต อผู อนุ ญ าตเสียก อน และเมื่อไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาได
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 32 เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา 6(1) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 ซึ่งผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารจนกวาจะไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 เวนแตผูอนุญาตจะไดสั่งใหทําการผลิตตอไปไดเปนการชั่วคราว
ภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา 33 เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา 6(1) แลว ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 15 ซึ่งนําหรือ
สั่ ง อาหารควบคุ ม เฉพาะเข า มาในราชอาณาจัก รอยู ก อ นวั น ที่ ป ระกาศกํ า หนด นํ า อาหารนั้ น มาขอขึ้ น
ทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแต
ผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
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มาตรา 34 ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะตองผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไว
มาตรา 35 การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามมาตรา 31 ตองแจงรายการหรือรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) ชื่ออาหาร
(2) ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของอาหาร
(3) ขนาดบรรจุ
(4) ฉลาก
(5) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต
(6) ผลการตรวจวิ เคราะห อาหารจากส วนราชการหรือสถาบั นที่ คณะกรรมการ
กําหนด
(7) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
มาตรา 36 การแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอแก ไขรายการทะเบี ย นตํ า รับ อาหารและการอนุ ญ าตให แ ก ไขรายการ
ทะเบียนตํารับอาหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแตทะเบียนตํารับ
อาหารที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา 39
มาตรา 38 ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหารเพื่อใหอาหารนั้น
ปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขตํารับ
อาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวไดตามที่เห็นสมควรหรือตามความจําเปน เพื่อใหอาหารนั้นปลอดภัยในการบริโภค
มาตรา 39 อาหารใดที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับอาหารไวแลว หากภายหลังปรากฏวาอาหารนั้นมี
รายละเอียดไมตรงตามตํารับอาหารที่ไดขึ้นทะเบียนไว หรือเปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหาร
ที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภคและไมอาจแกไขตํารับอาหารไดตามมาตรา 38 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเพิกถอน
ทะเบียนตํารับอาหารนั้นได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 40 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเปนเท็จ
หรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
มาตรา 41 ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใด
เพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นให
ผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
มาตรา 42 เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภค ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปน
หนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณา ระงับการโฆษณา
อาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนมาตรา 41
(2) ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับ
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การผลิต การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณา อาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมี
คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
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หมวด 6
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 43 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้
(1) เขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่ทําการของผูผลิต ผูเก็บรักษา ผูจําหนาย รวมทั้งสถานที่ทําการของผูนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งอาหาร ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
อาจเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุอาหารและเอกสารที่
เกี่ยวกับอาหารดังกลาวได
(3) นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห
(4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน
(5) ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม หรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือ
ภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไมถูกตอง
ตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6(6)
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา 44 อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวหรือเก็บมาตาม
มาตรา 43 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่แนนอนวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26
เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 25(4) หรือเปนภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัย
ของประชาชน หรือมีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา
6(6) ถามิไดมีการฟองคดีตอศาล ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งทําลาย หรือปฏิบัติ
การอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรได
มาตรา 45 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูรับ
อนุญาตหรือผูเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 7
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 46 เมื่อปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญั ตินี้ หรือในกรณี ที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวา
อาหารซึ่งผลิตโดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27
เปนอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 เปนอาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ
ผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได
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ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ผูรับอนุญาตผูใดไดกระทําความผิดตามมาตรา 26
หรือมาตรา 27 ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
คําสั่งพักใชใบอนุญ าตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับอนุญ าต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่งใหปดคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผย
ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่จําหนาย หรือสถานที่ทําการของผูรับอนุญาต และ
ใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
ผูรับ อนุญ าตซึ่งถู ก สั่งพั ก ใชใบอนุ ญ าตหรือเพิ ก ถอนใบอนุญ าตมีสิท ธิอุทธรณ ตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตให
เปนคุณแกผูอุทธรณได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีตามวรรคสี่ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ใหถือวา การผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย ซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปนการฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 15
วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี
หมวด 8
บทกําหนดโทษ
มาตรา 47 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(4)(5) หรือ (9) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 48 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(7) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 50 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(8) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
สองปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 51 ผูใดฝาฝนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(10) ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา 52 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 13 หรือขัดขวางหรือ
ไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 54 ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 16(1)
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 16 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 55 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 20 หรือมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท
มาตรา 56 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท
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มาตรา 57 ผูรับอนุญาตผูใดนําอาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นเพื่อสงออกไปจําหนายนอก
ราชอาณาจักรมาจําหนายในราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
และปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา 58 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(1) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(2) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับ
ตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 60 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(3) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 61 ผูใดฝาฝนมาตรา 25(4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 62 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 30(1)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 63 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 30(2) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 64 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผูใดจําหนายอาหารควบคุมเฉพาะที่มิไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา 31 ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 66 ผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 68 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 38 ตองระวาง
โทษปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 69 ผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย อาหารที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ตํารับอาหารตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 70 ผูใดโฆษณาอาหารโดยฝาฝนมาตรา 40 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตรา 41 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 72 ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอยกวาหารอย
บาทแตไมเกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
มาตรา 73 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60
มาตรา 61 หรือมาตรา 69 เปนการกระทําความผิดโดยจําหนายปลีกใหแกผูบริโภคโดยตรง ผูกระทํา
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูนั้น
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กระทําความผิดอีกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดกระทําความผิดครั้งกอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 74 ผูรับอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว
โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละไมนอยกวาหารอยบาทแตไมเกิน
หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ
มาตรา 75 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได
บทเฉพาะกาล
มาตรา 76 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูไดรับอนุญาตดังกลาวประสงค
จะดําเนินกิจการตอไปและไดยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามใบอนุ ญ าตเดิ ม ไปได จ นกว าจะได รับ ใบอนุ ญ าตใหม หรือ ถึงวัน ที่ ผูอ นุ ญ าตได แจ งให ท ราบถึ ง การ
ไมอนุญาต และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
มาตรา 77 ใบรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตไว และฉลากที่ไดออกใหตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชไดสามปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 78 ให ผู ผ ลิ ต หรื อนํ าเข าซึ่ งอาหารอยู ก อนวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช บั งคั บ มาขอ
อนุญาต
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอ
อนุญาตแลวใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือถึงวันที่ผูอนุญาตไดแจงใหทราบถึงการ
ไมอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
(96 ร.จ. 1 ตอนที่ 79 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2522)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารที่ใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและยังไมมี
บทบัญญัติคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคที่รับกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหม
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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อัตราคาธรรมเนียม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ฉบับละ 10,000 บาท
ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับละ 20,000 บาท
ใบอนุญาตผลิตอาหารเปนการเฉพาะคราว
ฉบับละ 2,000 บาท
ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเปนการเฉพาะคราว
ฉบับละ 2,000 บาท
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฉบับละ 5,000 บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ฉบับละ 500 บาท
การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
มิใหนําคําสั่งหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝายพลเรือน
“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน และขาราชการอื่นในกระทรวง
กรมฝายพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
“อธิบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และสว นราชการที่จั ดตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายว าดว ยระเบีย บบริ หารราชการแผน ดิน และมี ฐ านะ
ไมต่ํากวากรม
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ ๑
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
มาตรา ๖ ให มี ค ณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นคณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย อ ว า “ก.พ.”
ประกอบด วยนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป น ประธาน
ปลั ดกระทรวงการคลั ง ผูอํ านวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ
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และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย
ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตองไมเป น ผูดํารงตําแหนงทางการเมือ ง
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสามคน
ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายในกําหนด
สามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
กรรมการใหม ใหกรรมการนั้น ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
กรรมการใหม
มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุค คลภาครัฐ ในดานมาตรฐานค าตอบแทน การบริหารและการพัฒ นาทรั พยากรบุคคล
รวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่น ๆ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ
สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน เพื่อสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ
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(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริห ารทรั พยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติใ นกรณีที่เปน ปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เมื่อไดรับความเห็น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย
(๗) กํา กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปน ธรรมและมาตรฐานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจ
เรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ
มาชี้แ จงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ.
(๘) กํ า หนดนโยบายและออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ทุ น เล า เรี ย นหลวงและทุ น ของรั ฐ บาล
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน ตลอดจนจัดสรร
ผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ
(๙) ออกข อบั งคั บหรื อระเบี ยบเกี่ ยวกั บการจั ดการการศึ กษาและควบคุ มดู แ ลและการให
ความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัว
ที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา ทัง้ นี้ ใหถอื วา
เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานอํานวยบริการ
อันเปนสาธารณประโยชน ตามความหมายในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปน ขาราชการพลเรือน และการกําหนด
อัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว
(๑๑) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติแ ละแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
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การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควรใหสํานักงาน ก.พ. หารือกระทรวงที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวย
มาตรา ๙ ในกรณีที่ ก.พ. มีมติวากระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารโดยขั ด หรื อ แย ง กั บ แนวทางตามที่ กํ า หนด
ในพระราชบัญญัตินี้ ให ก.พ. แจงใหกระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวดําเนินการแกไข
ยกเลิก หรือยุติการดําเนินการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติดังกลาวไมดําเนิน การตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอัน สมควร ใหถือวา
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวแลวแตกรณี กระทําผิดวินัย
การดํ าเนิ น การทางวิ นั ย ตามวรรคหนึ่ งและการสั่ ง ลงโทษให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ข อง ก.พ.
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผูไมปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเปนรัฐมนตรีเจาสังกัด ให ก.พ. รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ ก.พ. เห็ น ว าการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลในเรื่ องใดที่ ข าราชการ
ฝายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑเดียวกัน ให ก.พ. จัดใหมี
การประชุมเพื่อหารือรวมกันระหวางผูแทน ก.พ. ผูแทน ก.พ.ร. และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ของขาราชการฝายพลเรือนประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
ใหใชบังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางดังกลาวกับขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ
แลวแตกรณี
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เวนแต
กรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. วิสามัญ”
เพื่อทําการใด ๆ แทนได
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการไดมา
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.พ.”
โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดําเนินการ
ตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกกระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๓) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ
และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๗) จัด ทํา ยุท ธศาสตร ประสานและดํ าเนิน การเกี่ย วกับ การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลของ
ขาราชการฝายพลเรือน
(๘) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๙) ดําเนิน การเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุน ของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิช าชีพหรือ
คุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว
(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ
ก.พ. และคณะรัฐมนตรี
(๑๔) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. สามัญ” เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตาง ๆ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนามกระทรวง
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอื่นนอกจากสวนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓)
การเรียกชื่อ องคประกอบ และอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนประธาน ปลัดกระทรวง
เป น รองประธาน และผู แ ทน ก.พ. ซึ่ ง ตั้ ง จากข า ราชการพลเรื อ นในสํ า นั ก งาน ก.พ. หนึ่ ง คน
เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก
(๑) ผูท รงคุ ณ วุฒิ ด านการบริห ารทรั พยากรบุ คคล ด านการบริห ารและการจั ด การ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการในกระทรวงนั้น
จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่งไดรับเลือก
จากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหาคน
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัตกิ ารอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย
หนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ด า นการบริ ห ารและการจั ด การและ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการในกรมนั้น
จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการในกรมนั้น
ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหกคน
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และ
นโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกรม
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๙ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปน รองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ.
แตงตั้งจาก
(๑) ผูทรงคุณ วุฒิด านการบริห ารทรัพยากรบุค คล ดา นการบริหารและการจั ดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปน ที่ประจักษใ นความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการพลเรือน
ในจังหวัดนั้น จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ ซึ่งกระทรวง
หรือกรมแตงตั้งไปประจําจังหวัดนั้น และไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว
จํานวนไมเกินหกคน ซึ่งแตละคนตองไมสังกัดกระทรวงเดียวกัน
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) พิจ ารณากํา หนดแนวทางและวิ ธีก ารบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ซึ่ง ตอ งสอดคล องกั บ
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๒๑ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการ
ดํารงตําแหนง และจํานวนขั้นต่ําของอนุกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติใหมีแต อ.ก.พ. กระทรวง
เพื่อทําหนาที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได
ในกรณีสวนราชการที่มีฐ านะเปน กรมและไมสังกัด กระทรวง แตอยูใ นบัง คับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง
เปน อํา นาจหน าที่ ของ อ.ก.พ. กรมด วย แต ใ นการปฏิ บัติ หนา ที่ดั งกลา ว ให มีรั ฐ มนตรี เจ าสั งกั ด
เปนประธาน และอธิบดีเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.
หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง
ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี ให อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่ อ.ก.พ. กรม
ของสํานักงานรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ
โดยอนุโลม
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.”
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตามมาตรา ๒๖

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา
ใหเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค.
มาตรา ๒๕ ผูจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค. ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) เป น หรื อ เคยเป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา หรื อ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ
(ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือ
เทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ
เทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา
ตามที่ ก.พ. กําหนด
(ฉ) เปน หรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป
มาตรา ๒๖ ให มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด ว ยประธาน
ศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน
กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ จํานวนเจ็ดคน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกัน เองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ใหเปน ไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กําหนด
มาตรา ๒๗ กรรมการ ก.พ.ค. ตองไมมีลกั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการ
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เปน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด ๆ หรือเปน
กรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๗
ผู นั้ น ต อ งลาออกจากการเป น บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ แสดงหลั ก ฐานให เ ป น ที่ เ ชื่ อ ได ว า
ตนได เ ลิก การประกอบอาชีพ หรือ วิ ช าชีพ หรือ การประกอบการอั น มีลั ก ษณะต อ งห า มดั งกล าวต อ
เลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคัดเลือก
ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ
วิช าชีพหรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้น มิเคยไดรับ
คัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึ้นใหม
มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับ แตวัน ที่ทรงพระกรุณ า
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระ อยูใ นตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการลงโทษ
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และ
ใหถือวา ก.พ.ค. ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู
ไมถึงหาคน
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพนจากตําแหนงโดยเร็ว
มาตรา ๓๑ ก.พ.ค. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให ก.พ. หรือองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่
เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๑๒๓
(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(๖) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด เพื่อเปน
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
มาตรา ๓๒ ใหกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมี
สิทธิไดรับคาใชจายในการเดิน ทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ลักษณะ ๓
บททั่วไป
มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรา ๓๕ ขาราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุแตงตั้ง
ตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ
(๒) ขาราชการพลเรือ นในพระองค ได แ ก ขา ราชการพลเรื อ นซึ่ งรับ ราชการโดยไดรั บ
บรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณ สมบัติทั่วไป และไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปน คนไรค วามสามารถ คนเสมื อ นไร ความสามารถ คนวิ กลจริ ตหรือ จิตฟน เฟอ น
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษไล อ อก เพราะกระทํ าผิ ดวิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตาม
กฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘)
หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ
การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเวนใหเปน
การทั่วไปก็ได
มาตรา ๓๗ การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ
ตําแหนงในบางทองที่ ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงิน เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในการเสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ดํ า เนิ น การตามวรรคสอง ให ก.พ. เสนอแนะ
สําหรับขาราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันดวย
มาตรา ๓๙ วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วัน หยุดราชการประจําป และ
การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๔๐ เครื่องแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเครื่องแบบใหเปนไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ลักษณะ ๔
ขาราชการพลเรือนสามัญ
หมวด ๑
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคํานึงถึง
ระบบคุณธรรมดังตอไปนี้
(๑) การรั บ บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ข า รั บ ราชการและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและ
ลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
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(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ
ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได
(๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง
มาตรา ๔๓ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ ม ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐ ธรรมนูญ แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผน ดิน และความตอเนื่อง
ในการจัดทําบริการสาธารณะ และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
หมวด ๒
การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
มาตรา ๔๔ นอกจากตําแหนงที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว
อ.ก.พ. กระทรวงอาจกําหนดตําแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารงาน และแจงให ก.พ.
ทราบดวย
มาตรา ๔๕ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง กรม และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม
และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น
(๔) ตําแหนงประเภททั่ว ไป ได แ ก ตําแหนงที่ไม ใ ชตําแหน งประเภทบริหาร ตําแหน ง
ประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กําหนด
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มาตรา ๔๖ ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับตน
(ข) ระดับสูง
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับตน
(ข) ระดับสูง
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๔๗ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด จํานวนเทาใด และ
เปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด โดยตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและประหยัดเปนหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๔๘ ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภท
และสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ที่คุณภาพของ
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งานเทากัน โดยประมาณเปน ระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย
มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินตําแหนงใดบังคับบัญชา
ขา ราชการพลเรื อ นในส วนราชการหรือ หนว ยงานใด ในฐานะใดใหเ ป น ไปตามที่ ผูบั ง คับ บัญ ชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนด โดยทําเปนหนังสือตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๐ ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่
กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตรา
เงิน ประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
เงินประจําตําแหนงตามมาตรานี้ ไมถือเปนเงินเดือนเพื่อเปนเกณฑในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนสามัญใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามความจํ าเปน ก็ได โดยหากเปน การปรั บเงิน เดือ น
ขั้นต่ําขั้นสูง หรือเงินประจําตําแหนงเพิ่ม ไมเกิน รอยละสิบของเงิน เดือน หรือเงิน ประจําตําแหนง
ที่ใ ชบังคับอยู ใหกระทําไดโดยตราเปน พระราชกฤษฎีกา และใหถือวาเงิน เดือนขั้น ต่ําขั้นสูง และ
เงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง และเงินประจําตําแหนง
ทายพระราชบัญญัตินี้
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เมื่ อ มี ก ารปรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง การปรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีที่ไดรับการปรับใหม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง
มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในหมวดนี้
มาตรา ๕๓ การบรรจุบุ คคลเขา รับ ราชการเป น ข า ราชการพลเรื อนสามัญ เพื่ อแตง ตั้ง ให
ดํารงตํ าแหน งใด ใหบ รรจุแ ละแตง ตั้งจากผูสอบแขงขั น ไดใ นตําแหนงนั้ น โดยบรรจุแ ละแตงตั้ ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
การสอบแขงขัน การขึ้น บัญชีผูสอบแขงขัน ได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕
มาตรา ๕๔ ผูสมัครสอบแขงขัน ในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่ว ไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ดวย
สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ
ไดรั บบรรจุ เปน ขาราชการพลเรือ นสามัญที่ สอบแข งขั น ได ตอเมื่อ พน จากการเปน ผูดํา รงตําแหน ง
ทางการเมืองแลว
มาตรา ๕๕ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการสอบแขงขัน
ตามมาตรา ๕๓ ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
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มาตรา ๕๖ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง จะบรรจุบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิช าการ
ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕
และมาตรา ๖๖ ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และ
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุ และแตง ตั้งใหดํา รงตําแหน งประเภทบริหารระดับสูงตํ าแหนงรองหัวหน า
สวนราชการระดับกระทรวง หั วหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนา สวนราชการระดับกรม
ที่อ ยูใ นบั ง คับ บัญ ชาหรือ รับ ผิ ดชอบการปฏิ บั ติร าชการขึ้น ตรงตอ นายกรั ฐ มนตรี หรื อต อ รัฐ มนตรี
แลวแตกรณี หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมั ติ เมื่ อไดรั บอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรี แลว ใหปลั ดกระทรวงผู บังคับบัญชา หรือหัวหน า
สวนราชการระดั บกรมดั งกลา วเปน ผูสั่ ง บรรจุ และใหน ายกรัฐ มนตรี นํา ความกราบบั งคมทู ลเพื่ อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๓) การบรรจุ แ ละแต งตั้ ง ให ดํ ารงตํ า แหนง ประเภทบริ ห ารระดั บต น ให ป ลัด กระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ใหปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูใ น
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี
ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๗) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้ง
(๘) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใหปลัดกระทรวง
หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๙) การบรรจุแ ละแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิช าการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดั บชํ านาญการพิเ ศษ และตํา แหน งประเภททั่ว ไประดับ ทักษะพิ เศษในสว นราชการระดับ กรม
ที่หัวหนาสวนราชการอยูใ นบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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(๑๐) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑๑) การบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ และการยายตามมาตรา ๖๓ ใหดํารงตําแหนง
ตาม (๙) ซึ่งไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเ ศษ และตําแหนงตาม (๑๐) ในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ในการเสนอเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ใหรายงานความสมควร
พรอมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปดวย
มาตรา ๕๘ ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญผู ดํา รงตํา แหน งประเภทบริห ารผู ใ ดปฏิ บัติ หน า ที่
เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหมี
การสั บเปลี่ยนหนา ที่ ย าย หรื อโอนไปปฏิบัติ หนา ที่อื่น เว น แต มีความจํ าเปน เพื่อ ประโยชนของ
ทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปเปนเวลาไมเกินสองปก็ได ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใ หใ ชบัง คับ แกผู ดํารงตํ าแหนงที่ ก.พ. กํา หนดวา เปน ตํา แหนงที่ มี
ลักษณะงานเฉพาะอยาง
มาตรา ๕๙ ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามที่ กํ า หนดในกฎ ก.พ. ไม ต่ํ า กว า มาตรฐานที่ กํ า หนด ให ผู บั ง คั บ บัญ ชาซึ่ ง มี อํ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้น รับราชการตอไป ถาผูนั้นมีผ ลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ต่ํา กว า มาตรฐานที่ กํ า หนด ก็ ใ ห สั่ งให ผู นั้ น ออกจากราชการได ไ ม ว า จะครบกํ า หนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสอง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือ
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ผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย และถาผูนั้น
มีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปกอน
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหใชบังคับกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยูใ นระหวางทดลองปฏิบัติหน าที่ราชการผูใ ด
ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และตอมาปรากฏวาผูนั้น มี กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออก
จากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่นนั้นได
มาตรา ๖๑ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมมีกําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได
มาตรา ๖๒ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ในกรณีที่มีเ หตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใ หแ ตงตั้งขา ราชการพลเรือนสามั ญ
ที่มคี ุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได
ในกรณีที่ ก.พ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
มาตรา ๖๓ การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เปนการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่กําหนด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
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การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม
จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
การบรรจุขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งใหออกจากราชการ
เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
หรื อ ออกจากราชการไปที่ มิ ใ ช เ ป น การออกจากราชการในระหว า งทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ
กลับเขารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด
สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงิน เดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
เพื่ อ ประโยชน ใ นการนั บ เวลาราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละตามกฎหมายว า ด ว ย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ขาราชการพลเรือนสามัญที่ ไดออกจากราชการไป เนื่ องจากถูกสั่งให
ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐ มนตรีใ หไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็ม เวลาราชการ เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวัน รับราชการกอ นถูกสั่ ง
ใหออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได
ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุ
กลั บ เข า รั บ ราชการเป น เวลาราชการติ ด ต อ กั น เสมื อ นว า ผู นั้ น มิ ไ ด เ คยถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการ
สําหรับผูซึ่งออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ซึ่ ง ได รั บ บรรจุ ก ลั บ เข า รั บ ราชการตามวรรคสี่ ให มี สิ ท ธิ นั บ เวลาราชการก อ นออกจากราชการ
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานสวนทองถิ่น การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัตินี้และไมใ ชขาราชการการเมือง และการโอนเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่ ก.พ. กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด
สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงิน เดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
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เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมารับราชการ
ตามวรรคหนึ่ง เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๖๕ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไมใชอ อกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือ
ขาราชการที่ไม ใ ช ขาราชการพลเรือ นสามัญ ตามพระราชบั ญญั ตินี้ และไมใ ชขา ราชการการเมือ ง
ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใ ด
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ
ทางราชการตองการจะรับผูนั้น เขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๖๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๒ แลว
หากภายหลั ง ปรากฏว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ผูนั้น ไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่น ใดที่ไดรับหรือ
มีสิทธิจะไดรับอยูกอ นไดรับคําสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน
การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได ไมวาดวยเหตุใดให ก.พ. พิจารณาเปนการเฉพาะราย
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มาตรา ๖๗ ผู ไ ด รั บ บรรจุ เ ข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และแต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวน
ตามมาตรา ๓๖ หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น โดยไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก ก.พ.
ตามมาตรา ๖๒ อยู ก อ นก็ ดี มี ก รณี ต อ งหาอยู ก อ นและภายหลั ง เป น ผู ข าดคุ ณ สมบั ติ เ นื่ อ งจาก
กรณี ต องหานั้ นก็ ดี ให ผู บั งคั บบั ญชาซึ่ งมี อํ านาจสั่ งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ สั่ งให ผู นั้ นออกจากราชการ
โดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับ
เงิน เดือนหรือผลประโยชนอื่น ใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น
และถาการเขารับ ราชการเปน ไปโดยสุจริต แลวใหถือ วาเปน การสั่งให ออกเพื่อ รับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๖๘ ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ว า งลง หรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และเปน กรณีที่มิไดบัญญัติไวใ นกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือน
ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณีที่
มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคําสั่ง
ผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปน กรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ก็ใ ห
ผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนง
แลวแตกรณี
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการเปนการชั่วคราวโดยใหพน จากตําแหนง
หนาที่เดิมไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การใหไดรบั เงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออก
จากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

โดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่ ก.พ. กําหนดได ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการ
ทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่หมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น พนจาก
การรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน
มาตรา ๗๑ ในกรณี ที่ ศ าลปกครองมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด สั่ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนหนาที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ
ตามสมควรเพื่อเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได
หมวด ๔
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุ ณภาพชี วิ ต มี ขวั ญและกํ า ลั งใจในการปฏิ บั ติ ร าชการให เ กิ ดผลสั มฤทธิ์ ต อ ภารกิ จของรั ฐ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร และเพื่ อ การประหยั ด สํ า นั ก งาน ก.พ. จะจั ด ให มี ก ารเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๗๓ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งปฏิ บั ติ ต นต อ ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาอย า งมี คุ ณ ธรรมและ
เที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๗๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดประพฤติ ต นอยู ใ นจรรยาและระเบี ย บวิ นั ย
และปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงิน เดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอื่น
ซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลดวยก็ได
มาตรา ๗๕ การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา
เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการดวย
มาตรา ๗๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพเิ ศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๕
การรักษาจรรยาขาราชการ
มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว
โดยมุงประสงคใ หเปน ขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศ รีความเปน ขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน
ในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย
มาตรา ๗๙ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข า ราชการอั น มิ ใ ช เ ป น
ความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให
ขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา ๘๐ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่
บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศนอกจากตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว
ในหมวดนี้แลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดวย
มาตรา ๘๑ ขาราชการพลเรือนสามั ญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ตอ งปฏิบั ติ ห นา ที่ ร าชการให เ กิ ดผลดี หรื อ ความก า วหน า แก ร าชการด วยความตั้ ง ใจ
อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
(๔) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหาย
แกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ตองสุ ภาพเรียบร อย รักษาความสามัค คีแ ละตองชวยเหลือกั น ในการปฏิ บัติราชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแ กประชาชน
ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง
ของขาราชการดวย
(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอ งแจง
ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(๒) ตองไม ปฏิบั ติร าชการอัน เปน การกระทํา การขา มผู บังคั บบั ญชาเหนือตน เว น แต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแ ก
ตนเองหรือผูอื่น
(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(๖) ตองไมเปน กรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
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(๗) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
(๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย
มาตรา ๘๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง
(๓) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
(๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือ ใหรั บโทษที่หนักกวาโทษจํา คุก เวน แตเปน โทษสํา หรับความผิดที่ไดกระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝาฝน
ขอหามตามมาตรา ๘๓ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๘) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
มาตรา ๘๖ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘)
และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกลาว
ใชบังคับ
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มาตรา ๘๗ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริม สรางและพัฒนาใหผูอยูใ ตบังคับบัญชามีวินัย
และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสั่งลงโทษ
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
หมวด ๗
การดําเนินการทางวินัย
มาตรา ๙๐ เมื่ อ มี ก ารกล า วหาหรื อ มี ก รณี เ ป น ที่ ส งสั ย ว า ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแ ทนตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดก็ได
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มาตรา ๙๑ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบดําเนินการ
หรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเรื่องได
ในกรณีที่เห็ น วามี มูลที่ค วรกล าวหาวาขา ราชการพลเรือนสามัญ ผูใ ดกระทํา ผิดวินั ยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แลวแตกรณี
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ ผลการสืบ สวนหรือ พิจ ารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวา กรณีมี มู ล
ถาความผิดนั้น มิใ ชเปน ความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแ จงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควร
แกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหา
ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุติเรื่อง
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ ผลการสืบ สวนหรือ พิจ ารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวา กรณีมี มู ล
อัน เปน ความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ
พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผล
การสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็น วาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด
ตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี
มาตรา ๙๔ การแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนสํ าหรับ กรณี ที่ขา ราชการพลเรือนสามั ญ
ตําแหนงตางกัน หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
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(๑) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง แลวแตกรณี
เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) สําหรับขาราชการพลเรือ นสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกัน ถูกกลาวหาวากระทํ า
ผิ ด วิ นั ย ร ว มกั น ให ป ลั ด กระทรวงเป น ผู สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน เว น แต เ ป น กรณี ที่
ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแต
เปนกรณีที่มีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(๔) สําหรับกรณีอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนิน การทางวินัยใหเปน ไป
ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ในกรณี ที่เปน ความผิดที่ป รากฏชัดแจ งตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดํ าเนิน การทางวินั ย
โดยไมตองสอบสวนก็ได
มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี
ใหเหมาะสมกับความผิด
ในกรณีมีเหตุ อัน ควรลดหย อน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรั บ
การลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอัน ควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอํานาจ
สั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ให ล งโทษปลดออกหรื อ ไล อ อกตามความร า ยแรงแห ง กรณี ถ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย อ นจะนํ า มา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยู แลวแตกรณี พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติเปนประการใด
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใชอํานาจตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ
มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน
ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเปนประโยชน
และเปนผลดียิ่งตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได
ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดอยู ใ นฐานะที่ อ าจจะถู ก กล า วหาว า ร ว มกระทํ า ผิ ด วิ นั ย กั บ
ขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ที่ ไ ด ก ระทํ า มา จนเป น เหตุ ใ ห มี ก ารสอบสวนพิ จ ารณาทางวิ นั ย แก
ผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษ
ทางวินัยตามควรแกกรณีได
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
อันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการให
ความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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กฎ ก.พ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.พ.
หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการยาย โอน หรือดําเนินการอื่นใด
โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น และไมตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา ๙๙ ให ก รรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ ง เป น เจ า พนั ก งานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ดวยคือ
(๑) เรียกใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรีย กผู ถูก กล าวหาหรือ บุค คลใด ๆ มาชี้ แ จงหรือ ใหถ อยคํา หรื อ ให สง เอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๐๐ ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดมี กรณี ถูกกล าวหาเปน หนังสื อวา กระทํ าหรื อ
ละเวนกระทําการใดที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปน การกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น
หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ
เปนการกลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
อันมิใ ชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลัง
ผูนั้ น จะออกจากราชการไปแล ว โดยมิ ใ ชเ พราะเหตุ ต าย ผูมี อํ า นาจดํา เนิ น การทางวินั ย มี อํา นาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวา
ผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ แตทั้งนี้ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตองดําเนินการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
ก็ใหงดโทษ
มาตรา ๑๐๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูก ตั้ง กรรมการสอบสวน หรือ ถูก ฟอ งคดีอ าญา หรือ ตอ งหาว ากระทํา ความผิด อาญา เว น แต
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เป น ความผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน
หรือพิจารณา หรือผลแหงคดีได
ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภทและระดับที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนแลว
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก ผูบังคับบัญชา
ซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การสื บ สวนหรื อ พิ จ ารณา และแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของ
ผูถูก สั่งพั กราชการ และผูถู กสั่ง ใหอ อกจากราชการไวก อน ให เปน ไปตามกฎหมายหรือ ระเบีย บ
วาดวยการนั้น
การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เวน แตผูถูกสั่งพักราชการ
ผูใดไดรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณของผูถูกสั่งพักราชการ
ไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป หรือ
เนื่องจากการดํ าเนิ นการทางวิ นัยไดล วงพ นหนึ่ งป นับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็ จและผูถู กสั่ ง
พักราชการไมมพี ฤติกรรมดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
กอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น
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ใหนําความในวรรคหกมาใชบังคับกับกรณีถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนดวย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การสั่ ง พั ก ราชการ การสั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ น
ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการ
และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๒ การลงโทษข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในส ว นราชการที่ มี ก ฎหมายว า ด ว ย
วินัยขาราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการนั้นอยางใดอยางหนึ่ง
ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้
ไมวาจะไดลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมาย
วาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ่งผูถูกดําเนิน การทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา เวนแตเปน กรณีดําเนิน การทางวินัยกับขาราชการ
ตางกระทรวงกัน หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง
ใหรายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็น วาการดําเนินการทางวินัยเปน การไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง
หรือ ก.พ. มีมติ
ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕
มาตรา ๑๐๔ ในการดําเนิน การของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผูแ ทน ก.พ. ซึ่งเปน กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกลาวเห็น วา
การดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ใหรายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป และเมื่อ ก.พ.
มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เวนแตผูถูกลงโทษ
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ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชน นี้ใ ห ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค.
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูสั่งมีคําสั่งใหม และ
ในคําสั่งดังกลาวใหสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนิน การเกี่ยวกับโทษที่ไดรับ
ไปแลว ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๖ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย
อยูก อ นวั น โอนมาบรรจุ ใหผู บัง คับบั ญชาของขาราชการพลเรื อนสามั ญผูนั้ น ดํา เนิน การทางวินั ย
ตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของ
ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น พิจารณาดําเนิน การตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม
แตทั้งนี้ใ นการสั่งลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมานั้น แลวแตกรณี
หมวด ๘
การออกจากราชการ
มาตรา ๑๐๗ ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙
(๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ หรือ
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๐๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ
และทางราชการมีความจําเปน ที่จะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ใ นทางวิช าการหรือหนาที่
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ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหนงตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง)
จะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่น หนังสือ
ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก
ในกรณีที่ ผูประสงคจะลาออกยื่ น หนั งสือ ขอลาออกลว งหน าน อยกวาสามสิ บวัน และ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาตใหลาออก
ตามวันที่ขอลาออกก็ได
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็น วาจําเปน เพื่อประโยชน
แกราชการ จะยับยั้งการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได ในกรณีเชนนั้น
ถาผูขอลาออกมิไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้งใหถือวาการลาออกนั้นมีผลเมื่อ
ครบกําหนดเวลาตามที่ไดยับยั้งไว
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ มิ ไ ด ยั บ ยั้ ง ตามวรรคสาม
ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
ในกรณี ที่ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดประสงค จะลาออกจากราชการเพื่อ ดํารงตํ าแหน ง
ในองคกรอิสระตามรัฐ ธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงอื่น ที่ ก.พ. กําหนด หรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิก รัฐ สภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรื อผูบริหารทองถิ่น ใหยื่น หนังสื อ
ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
หลัก เกณฑแ ละวิธีก ารเกี่ย วกั บการลาออก การพิ จารณาอนุ ญาตให ลาออกและการยั บยั้ ง
การลาออกจากราชการ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๑๐ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งใหขาราชการ
พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัตงิ านใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
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(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑) หรือ (๓)
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗)
(๔) เมื่ อ ทางราชการเลิ ก หรื อ ยุ บ หน ว ยงานหรื อ ตํ า แหน ง ที่ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู สําหรับผูที่ออกจากราชการในกรณีนี้ใหไดรับเงิน ชดเชยตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย
(๕) เมื่ อข าราชการพลเรือ นสามั ญผู ใ ดไม สามารถปฏิ บัติ ราชการให มีป ระสิท ธิภ าพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
(๖) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
บกพรอ งในหน าที่ ราชการ หรือ ประพฤติต นไมเ หมาะสมกั บตํา แหนง หนา ที่ร าชการ ถา ให ผูนั้ น
รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(๗) เมื่อข าราชการพลเรือ นสามัญผูใ ดมีกรณีถูกสอบสวนวา กระทํ าผิดวิ นัยอย างรา ยแรง
ตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง
แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(๘) เมื่อขาราชการพลเรือ นสามัญผูใ ดตองรับ โทษจําคุ กโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุ ก
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๙๗
วรรคสอง มาใชบังคับกับการสั่งใหออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓) กรณี (๖)
และกรณี (๗) โดยอนุโลม
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ด
ออกจากราชการตามมาตรานี้แลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี และใหนํา
มาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ เมื่อข าราชการพลเรือนสามัญ ผูใ ดไปรับ ราชการทหารตามกฎหมายว าดว ย
การรับราชการทหาร ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่ง
ใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
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ตามมาตรา ๕๗ มีอํ า นาจเปลี่ย นแปลงคํา สั่ ง ให อ อกตามวรรคหนึ่ ง เป น ใหอ อกจากราชการตาม
มาตราอื่นนั้นได
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใชอํานาจ
ตามมาตรา ๑๑๐ โดยไม มีเหตุอัน สมควร ให ผูบังคั บบัญชาซึ่ง มีอํานาจสั่ง บรรจุ ตามมาตรา ๕๗
ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได
มาตรา ๑๑๓ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแต
วันออกจากราชการ เวนแตออกจากราชการเพราะความตายใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
หมวด ๙
การอุทธรณ
มาตรา ๑๑๔ ผู ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง
การอุ ท ธรณ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด
ในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๕ ในการพิ จารณาวินิ จฉัย อุท ธรณ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิ จฉั ยเองหรือจะตั้ ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๖ เมื่ อ ก.พ.ค. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ แ ล ว ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ค.
มีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

ผูบังคับบัญชาผูใ ดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน การจงใจละเวน การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ
สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง
องคกรปกครองสว นทองถิ่น ที่เ กี่ยวข องสอบสวนใหมห รือสอบสวนเพิ่ม เติมหรื อสงตั วขาราชการ
หรือเจาหนาที่ในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมไวดวยก็ได
(๓) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๔) เข า ไปในอาคาร หรื อ สถานที่ ใ ด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง ก.พ.ค.
ทั้งนี้ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๘ การพิจ ารณาวิ นิจ ฉัย อุท ธรณ ตามมาตรา ๑๑๔ ใหดํ าเนิน การให แ ล วเสร็ จ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใ หขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน
หกสิบวัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย
มาตรา ๑๑๙ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย
อยูกอ นวัน โอนมาบรรจุ และผูนั้น มีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
ดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ ได แตถาผูนั้นไดใ ชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ
ก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ
หรือมีคําวินิ จฉัยใหแ กไ ขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และใหเยียวยาความเสีย หายใหผูอุท ธรณ หรื อ
ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะใหเพิ่มโทษไมได เวนแต
เปนกรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ วาสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเชนนั้น ก.พ.ค. มีอํานาจ
วินิจฉัยใหเพิ่มโทษได
มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการ
(๕) เป น ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ การสั่ ง ให อ อกจากราชการ
ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๐
การรองทุกข
มาตรา ๑๒๒ ขาราชการพลเรือนสามั ญผูใ ดมีความคั บขอ งใจอั น เกิ ดจากการปฏิบั ติหรื อ
ไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๙ การอุทธรณ ได ผูนั้น
มีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก
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มาตรา ๑๒๓ การร อ งทุ ก ข ที่ เ หตุ เ กิ ด จากผู บั ง คั บ บั ญ ชา ให ร อ งทุ ก ข ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ชั้นเหนือขึ้นไป ตามลําดับ
การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือ
นายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม
ที่อ ยูใ นบั ง คับ บัญ ชาหรือ รับ ผิ ดชอบการปฏิ บั ติร าชการขึ้น ตรงตอ นายกรั ฐ มนตรี หรื อต อ รัฐ มนตรี
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค.
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับเรื่องรองทุกข
ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข
หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งกรรมการ
ก.พ.ค. คนหนึ่ ง หรื อจะตั้ง คณะกรรมการวิ นิ จฉั ย รอ งทุก ข เพื่ อทํ า หนา ที่ เป น ผูพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ย
เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามที่ กํ าหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิ บั ติ หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได
(๑) เปน ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใ หเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใ ตบังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชาดังกลาว
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก
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กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๑
การคุมครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให ก.พ.ค.
แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดําเนินการแกไข หรือยกเลิก
ตามควรแกกรณี
ลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค
มาตรา ๑๒๗ การแต ง ตั้ ง และการให ข า ราชการพลเรื อ นในพระองค พ น จากตํ า แหน ง
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงิน เดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ การรองทุกข และการอื่น ตามที่จํา เปน ของข าราชการพลเรือ น
ในพระองคก็ได แตทั้งนี้ตองไมกระทบตอพระราชอํานาจตามวรรคหนึ่ง
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแ หงพระราชบัญญัติ นี้ทั้งหมด
หรือบางสวน มาใชบังคับหรือจะกําหนดใหแตกตางจากที่บญ
ั ญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๘ ให ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ นวัน
กอ นวั น ที่พระราชบัญญัติ นี้ใ ชบั งคับ ปฏิ บัติหน าที่ตอ ไปจนกวาจะได ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ
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แตงตั้ง ก.พ. หรือจนกวาจะไดแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แลวแตกรณี
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดํ า เนิ น การแต งตั้ ง ก.พ. ให กระทํา ใหแ ล วเสร็ จ ภายในหนึ่ ง รอ ยยี่สิ บวั น นับ แตวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๙ ในระหวา งที่ยั งมิไ ดดําเนิน การใหมี ก.พ.ค. ให ก.พ. ทํ าหน าที่ ก.พ.ค.
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก อ นจนกว า จะได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ก.พ.ค.
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ค. ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๐ ผู ใ ดเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ หรื อ ข า ราชการพลเรื อ นในพระองค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองคตามพระราชบัญญัตินี้
แลวแตกรณี ตอไป
มาตรา ๑๓๑ ในระหวางที่ ก.พ. ยังมิไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา ๔๘
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค
ยัง ไม ใ ช บั ง คับ โดยใหนํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๓ ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๔
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่ม เติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงิน เดือนขาราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง
ขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคไปพลางกอนจนกวา ก.พ.
จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการ
เขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และประกาศใหทราบ
จึงใหนําบทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับตั้งแตวันที่ ก.พ. ประกาศเปนตนไป และใหผูบังคับบัญชา
สั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. ประกาศ
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ในการจัดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและ
ความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได
ให ก.พ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือ
ระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ.
ขอบั งคับ หรือ ระเบีย บหรื อกรณีที่ กําหนดไวแ ลวซึ่ งใชอยู เดิม มาใชบั งคับ เท าที่ไ มขัด หรื อ แย งกั บ
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว
แลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๓ ข า ราชการพลเรื อ นผู ใ ดมี ก รณี ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ กรณี ที่ ส มควรให อ อก
จากราชการอยู ก อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ที่ใ ชอยู ใ นขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดํา เนิน การเพื่อ ลงโทษหรือ ใหออก
จากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว
กอนวัน ที่บทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใ หสอบสวนตามกฎหมายนั้น
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใ นขณะนั้น
เสร็ จ ไปแล ว ก อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณี
นั้นเปนอันใชได
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(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให อ.ก.พ. สามัญใด
พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใ ชอยูในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ
ก็ให อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
มาตรา ๑๓๔ ขาราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่น
ก อนวั นที่ บทบั ญญั ติ ในลั กษณะ ๔ ข าราชการพลเรื อนสามั ญ และลั กษณะ ๕ ข าราชการพลเรื อน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากงาน
หรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการนั้นอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๕ ผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถายังมิไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว
และยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ
และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือ
รองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่บทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๖ เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรื อ นในพระองค แหงพระราชบั ญญัตินี้ใ ช บังคับและอยูใ นอํานาจการพิจารณาของ
อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ไดยื่น ตอ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวัน หรือหลังวัน ที่บ ทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ
เปน กรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไวกอนวัน ที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ
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และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณา
ดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๓๗ การใดที่ อยู ร ะหว างดํ า เนิ น การหรื อ เคยดํ า เนิน การไดต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบีย บข าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิ ได บัญ ญัติ ไวใ นพระราชบั ญญัติ นี้ห รือ มีก รณี ที่
ไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด
ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๘ การปรั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
เขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เพื่อประโยชนใ นการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับเงินเดือน
ยังไมถึงขั้ น ต่ําของระดับตามบัญชีทายพระราชบั ญญัตินี้ใ หไ ดรับเงิน เดือ นไมต่ํ ากวาขั้น ต่ํ าชั่วคราว
ตามบัญชีทายตามพระราชบัญญัตินี้ และใหไดรับการปรับเงิน เดือนจนไดรับเงิน เดือ นในขั้นต่ําของ
ระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓๙ ในกรณี ที่ กฎหมายว าด วยระเบี ยบข าราชการประเภทต าง ๆ กํ าหนดให นํ า
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับ
หรือใชบังคับโดยอนุโลม ใหยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับหรือใชบังคับโดยอนุโลมตอไป การใหนําพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับกับ
ขาราชการประเภทดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยมติขององคกรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองคกรที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทบริหาร
บาท

บาท

ขั้นสูง

๖๔,๓๔๐

๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ํา

๔๘,๗๐๐

๕๓,๖๙๐

ขั้นต่ําชั่วคราว

๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

ระดับ

ตน

สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
บาท

บาท

ขั้นสูง

๕๐,๕๕๐

๕๙,๗๗๐

ขั้นต่ํา

๒๕,๓๙๐

๓๑,๒๘๐

ขั้นต่ําชั่วคราว

๑๘,๙๑๐

๒๓,๒๓๐

ระดับ

ตน

สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ขั้นสูง

๒๒,๒๒๐

๓๖,๐๒๐

๕๐,๕๕๐

๕๙,๗๗๐

๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ํา

๗,๙๔๐

๑๔,๓๓๐

๒๑,๐๘๐

๒๙,๙๐๐

๔๑,๗๒๐

ขั้นต่ําชั่วคราว

๖,๘๐๐

๑๒,๕๓๐

๑๘,๙๑๐

๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

ระดับ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภททั่วไป
บาท

บาท

บาท

บาท

ขั้นสูง

๑๘,๑๙๐

๓๓,๕๔๐

๔๗,๔๕๐

๕๙,๗๗๐

ขั้นต่ํา

๔,๖๓๐

๑๐,๑๙๐

๑๕,๔๑๐

๔๘,๒๒๐

ระดับ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ
๑. ประเภทบริหาร
ระดับ
ระดับสูง

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๑,๐๐๐
๑๔,๕๐๐

ระดับตน

๑๐,๐๐๐

๒. ประเภทอํานวยการ
ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับสูง

๑๐,๐๐๐

ระดับตน

๕,๖๐๐

๓. ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับ
ทรงคุณวุฒิ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ

๙,๙๐๐

ชํานาญการพิเศษ

๕,๖๐๐

ชํานาญการ

๓,๕๐๐

๔. ประเภททั่วไป
ระดับ
ทักษะพิเศษ

อัตรา (บาท/เดือน)
๙,๙๐๐

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อนใหเหมาะสม ประกอบกับพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบขาราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดใชบังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับพัฒนาการดานการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น
เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข าราชการพลเรือนและสํานัก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ให เ หมาะสม และเพื่ อ ให ก ารบริ หารทรั พยากรบุ ค คลภาครั ฐสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการบริ ห ารราชการ
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จากเดิมที่เปนทั้ง
ผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจัดโครงสรางสวนราชการ ใหเปนเพียง
ผูจั ด การงานบุค คลของฝ ายบริ หาร โดยมิ ใ หซ้ํ าซ อนกั บบทบาทของคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
สวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจากเดิมที่เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อน ให เป นเจ าหน าที่ เกี่ ยวกั บการดําเนิน งานของคณะกรรมการข าราชการพลเรื อนและ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และมิใหซ้ําซอนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอํานาจ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการมากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

