










สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให%ไว% ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป5นป6ท่ี ๕๒ ในรัชกาลป7จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล%าฯ 
ให%ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป5นการสมควรกําหนดให%หน�วยงานของรัฐบางแห�งเป5นหน�วยงานของรัฐตาม

กฎหมายว�าด%วยความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

ซ่ึงแก%ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย แก%ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
และมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล%าฯ ให%ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว% ดังต�อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว�า “พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให%ใช%บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป5นต%นไป 
 
มาตรา ๓  ให%หน�วยงานดังต�อไปนี้ เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(๒) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณI 
(๓) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(๔) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(๕) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยีแห�งชาติ 
(๖) องคIการสงเคราะหIทหารผ�านศึก 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๑๖ ก/หน%า ๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗)๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๘)๓ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI 
(๙)๔ สถาบันพระปกเกล%า 
(๑๐)๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล%าธนบุรี 
(๑๑)๖ มหาวิทยาลัยแม�ฟPาหลวง 
(๑๒)๗ สํานักงานผู%ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 
(๑๓)๘ สํานักงานศาลปกครอง 
(๑๔)๙ สํานักงานศาลยุติธรรม 
(๑๕)๑๐ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (องคIการมหาชน) 
(๑๖)๑๑ สํานักงานสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ (องคIการมหาชน) 
(๑๗)๑๒ สถาบันพัฒนาองคIกรชุมชน (องคIการมหาชน) 
(๑๘)๑๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณI (องคIการมหาชน) 
(๑๙)๑๔ โรงพยาบาลบ%านแพ%ว (องคIการมหาชน) 
(๒๐)๑๕ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคIการมหาชน) 

                                                 
๒ มาตรา ๓ (๗) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓ มาตรา ๓ (๘) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๓ (๙) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๓ (๑๐) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖ มาตรา ๓ (๑๑) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๗ มาตรา ๓ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๘ มาตรา ๓ (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๙ มาตรา ๓ (๑๔) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๐ มาตรา ๓ (๑๕) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๑ มาตรา ๓ (๑๖) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๒ มาตรา ๓ (๑๗) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๓ มาตรา ๓ (๑๘) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๔ มาตรา ๓ (๑๙) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒๑)๑๖ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคIการมหาชน) 
(๒๒)๑๗ ศูนยIมานุษยวิทยาสิรินธร (องคIการมหาชน) 
(๒๓)๑๘ กองทุนบําเหน็จบํานาญข%าราชการ 
(๒๔)๑๙ สถาบันมาตรวิทยาแห�งชาติ 
(๒๕)๒๐ แพทยสภา 
(๒๖)๒๑ บรรษัทบริหารสินทรัพยIไทย 
(๒๗)๒๒ สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี 
(๒๘)๒๓ สภาเภสัชกรรม 
(๒๙)๒๔ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(๓๐)๒๕ กองทุนเงินให%กู%ยืมเพ่ือการศึกษา 
(๓๑)๒๖ ทันตแพทยสภา 
(๓๒)๒๗ สภาการพยาบาล 
(๓๓)๒๘ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 

                                                                                                                                            
๑๕ มาตรา ๓ (๒๐) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๖ มาตรา ๓ (๒๑) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๗ มาตรา ๓ (๒๒) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๘ มาตรา ๓ (๒๓) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๙ มาตรา ๓ (๒๔) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๐ มาตรา ๓ (๒๕) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มาตรา ๓ (๒๖) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มาตรา ๓ (๒๗) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๓ (๒๘) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มาตรา ๓ (๒๙) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ มาตรา ๓ (๓๐) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๓ (๓๑) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๓ (๓๒) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๓ (๓๓) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓๔)๒๙ สํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตIแวรIแห�งชาติ (องคIการมหาชน) 
(๓๕)๓๐ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
(๓๖)๓๑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินค%าเกษตรล�วงหน%า 
(๓๗)๓๒ คุรุสภา 
(๓๘)๓๓ สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
(๓๙)๓๔ ธนาคารแห�งประเทศไทย 
(๔๐)๓๕ สภาวิศวกร 
(๔๑)๓๖ กองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ 
(๔๒)๓๗ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๔๓)๓๘ สถาบันการแพทยIฉุกเฉินแห�งชาติ 
(๔๔)๓๙ สภากายภาพบําบัด 
(๔๕)๔๐ สภาสถาปนิก 
(๔๖)๔๑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(๔๗)๔๒ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรI เทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                 
๒๙ มาตรา ๓ (๓๔) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๐ มาตรา ๓ (๓๕) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๑ มาตรา ๓ (๓๖) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๒ มาตรา ๓ (๓๗) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๓ มาตรา ๓ (๓๘) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๔ มาตรา ๓ (๓๙) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๕ มาตรา ๓ (๔๐) แก%ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๖ มาตรา ๓ (๔๑) แก%ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๗ มาตรา ๓ (๔๒) แก%ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๘ มาตรา ๓ (๔๓) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๙ มาตรา ๓ (๔๔) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔๐ มาตรา ๓ (๔๕) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔๑ มาตรา ๓ (๔๖) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แห�งชาติ 
(๔๘)๔๓  สํานักงานอัยการสูงสุด 
(๔๙)๔๔ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนI และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ 
(๕๐)๔๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผู%แทนราษฎร 
(๕๑)๔๖ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(๕๒)๔๗ สภาเทคนิคการแพทยI 
(๕๓)๔๘ กองทุนส�งเสริมการประกันภัยพิบัติ 
(๕๔)๔๙ สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(๕๕)๕๐ กองทุนประกันชีวิต 
(๕๖)๕๑ กองทุนประกันวินาศภัย 
(๕๗)๕๒ สภาวิชาชีพบัญชี 
(๕๘)๕๓ สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย 
 
มาตรา ๓/๑๕๔  ให%หน�วยงานดังต�อไปนี้ เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

                                                                                                                                            
๔๒ มาตรา ๓ (๔๗) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๓ มาตรา ๓ (๔๘) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๔ มาตรา ๓ (๔๙) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๕ มาตรา ๓ (๕๐) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๖ มาตรา ๓ (๕๑) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๗ มาตรา ๓ (๕๒) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๘ มาตรา ๓ (๕๓) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔๙ มาตรา ๓ (๕๔) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐ มาตรา ๓ (๕๕) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑ มาตรา ๓ (๕๖) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๒ มาตรา ๓ (๕๗) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓ มาตรา ๓ (๕๘) เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๔ มาตรา ๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑) องคIการมหาชนตามกฎหมายว�าด%วยองคIการมหาชน 
(๒) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซ่ึงไม�เป5นส�วนราชการและอยู�ใน

กํากับของรัฐ 
 
มาตรา ๔  ให%นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผู%รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว�าด%วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ีได%กําหนดหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดทางละเมิดไว%แตกต�างจากหลักใน
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยI เพ่ือให%เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน%าท่ีเพ่ือประโยชนIส�วนรวม
และเกิดความเป5นธรรมแก�เจ%าหน%าท่ี และการจะนําหลักการนี้ไปใช%บังคับกับหน�วยงานใดท่ีมิใช�
ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังโดยระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกานั้น จะต%องกําหนดในพระราชกฤษฎีกาอีกชั้นหนึ่ง สมควรกําหนดหน�วยงานของ
รัฐบางแห�งเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายว�าด%วยความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี เพ่ือให%
เจ%าหน%าท่ีของรัฐอยู�ในระบบความรับผิดอันเดียวกัน  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ  โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI มิได%มีฐานะเป5นกระทรวง 
ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วน
ท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มี
ฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐท่ีเป5นอิสระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด%วยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ตามลําดับ ซ่ึงขณะนี้ยังไม�มีการกําหนดให%สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยIเป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าวได%บัญญัติให%การ
กําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล�าวต%องตราเป5นพระราช
กฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของรัฐอยู�ในระบบความรับผิด
อันเดียวกัน  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๕๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสถาบันพระปกเกล%า มิได%มี
ฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วน
ภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึน โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐท่ีเป5นอิสระ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกล%า พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงขณะนี้ยังไม�มีการกําหนดให%สถาบันพระปกเกล%าเป5นหน�วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีตามพระราชบัญญัติ
ดังกล�าวได%บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล�าว 
                                                 

๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๓ ก/หน%า ๒๐/๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๙ ก/หน%า ๑๒/๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสถาบันพระปกเกล%า ซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดย
สุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึง
จําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔๕๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยท่ีสมควรกําหนดให%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล%าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม�ฟPาหลวง สํานักงานผู%ตรวจการแผ�นดิน
ของรัฐสภา สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (องคIการ
มหาชน) สํานักงานสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ (องคIการมหาชน) สถาบันพัฒนาองคIกรชุมชน 
(องคIการมหาชน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณI (องคIการมหาชน) โรงพยาบาลบ%านแพ%ว (องคIการ
มหาชน) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคIการมหาชน) สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคIการมหาชน) ศูนยIมานุษยวิทยาสิรินธร (องคIการ
มหาชน) และกองทุนบําเหน็จบํานาญข%าราชการ ซ่ึงมิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจท่ี ต้ัง ข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เป5นหน�วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๕๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสถาบันมาตรวิทยาแห�งชาติ
มิได%มีสภาพเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน และมีฐานะเป5นกรม 
ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐ อยู�ภายใต%การกํากับดูแลของ
กระทรวงวิทยาศาสตรI เทคโนโลยีและสิ่งแวดล%อม ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงขณะนี้ยังไม�มีการกําหนดให%สถาบันมาตรวิทยาแห�งชาติเป5นหน�วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติ
ดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล�าวต%อง
ตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสถาบันมาตรวิทยาแห�งชาติซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดย
สุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึง
จําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
                                                 

๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน%า ๑/๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน%า ๑/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๕๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีแพทยสภา บรรษัทบริหาร
สินทรัพยIไทย สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี และสภาเภสัชกรรม มิได%มีฐานะ
เป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วน
ภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลและใช%อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยIไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติสถาบัน
ส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามลําดับ อันจัดได%ว�าเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง ซ่ึงขณะนี้ยังไม�มีการกําหนดให%
เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงาน
อ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล�าวต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น เพ่ือ
เจ%าหน%าท่ีของแพทยสภา เจ%าหน%าท่ีของบรรษัทบริหารสินทรัพยIไทย เจ%าหน%าท่ีของสถาบันส�งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี และเจ%าหน%าท่ีของสภาเภสัชกรรม ซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับ
ความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๖๖๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งท่ีต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แต�มิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่อ
อย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา สมควรกําหนดให%สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือให%
เจ%าหน%าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความ
คุ%มครองตามกฎหมายดังกล�าว  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖๖๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีกองทุนเงินให%กู%ยืมเพ่ือ
การศึกษา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติมิได%มีฐานะ
                                                 

๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน%า ๒๑/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน%า ๑/๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๗ ก/หน%า ๓๓/๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วน
ภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลและใช%อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให%กู%ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภI พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ตามลําดับ อันจัดได%ว�าเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง ซ่ึงขณะนี้ยังไม�มีการกําหนดให%เป5น
หน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงาน
อ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล�าวต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%
เจ%าหน%าท่ีของกองทุนเงินให%กู%ยืมเพ่ือการศึกษา เจ%าหน%าท่ีของทันตแพทยสภา เจ%าหน%าท่ีของสภาการ
พยาบาล และเจ%าหน%าท่ีของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับ
ความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗๖๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสํานักงานส�งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตIแวรIแห�งชาติ (องคIการมหาชน) มิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5น
หน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตIแวรI
แห�งชาติ (องคIการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติ
ดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐต%องตราเป5นพระราช
กฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตIแวรIแห�งชาติ (องคIการ
มหาชน) ซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘๖๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีได%มีการจัดต้ังองคIการมหาชน
ตามพระราชบัญญัติองคIการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีได%กําหนดไว%ให%เป5นหน�วยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป5นจํานวนมาก รวมท้ังได%มี
การกําหนดให%มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซ่ึงเดิมถือเป5นส�วนราชการประเภทหนึ่งออก
                                                 

๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๑/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน%า ๓/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน%า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

จากระบบราชการและมีสถานะเป5นหน�วยงานในกํากับของรัฐ แต�ยังไม�ได%กําหนดให%หน�วยงานดังกล�าว
เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ี
พระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตาม
กฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีขององคIการมหาชนตาม
กฎหมายว�าด%วยองคIการมหาชนและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซ่ึงไม�เป5นส�วนราชการ
และอยู�ในกํากับของรัฐซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙๖๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินค%าเกษตรล�วงหน%ามิได%มี
ฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วน
ภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติองคIกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนI และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค%าเกษตรล�วงหน%า พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามลําดับ และขณะนี้ยังไม�ได%รับ
การกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงาน
ของรัฐต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติและเจ%าหน%าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินค%าเกษตร
ล�วงหน%า ซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๖๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีคุรุสภาและสํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามิได%มีฐานะเป5น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค 
ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับ
การจัดต้ังให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าว
บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5น
                                                 

๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๓๕ ก/หน%า ๕/๕ เมษายน ๒๕๔๙ 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน%า ๑/๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของคุรุสภาและเจ%าหน%าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความ
คุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยมิได%
มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการ
ส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามกฎหมายว�าด%วยธนาคารแห�ง
ประเทศไทย และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%
หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%ผู%ปฏิบัติหน%าท่ี
ของธนาคารแห�งประเทศไทยซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาวิศวกรมิได%มีฐานะเป5น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค 
ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับ
การจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลและใช%อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันจัดได%
ว�าเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าว
บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5น
พระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสภาวิศวกรซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความ
คุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๘ 
 
                                                 

๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน%า ๑๕/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๓๗ ก/หน%า ๒๕/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๓๘ ก/หน%า ๑๐๘/๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีกองทุนสนับสนุนการสร%าง
เสริมสุขภาพและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มิได%มีฐานะ
เป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วน
ภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส�งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามลําดับ และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5น
หน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ี
พระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตาม
กฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของกองทุนสนับสนุนการสร%าง
เสริมสุขภาพและเจ%าหน%าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสถาบันการแพทยIฉุกเฉิน
แห�งชาติและสภากายภาพบําบัดมิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่อ
อย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลและใช%อํานาจรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการแพทยIฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 
๒๕๔๗ ตามลําดับ อันจัดได%ว�าเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%
เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ี
พระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตาม
กฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสถาบันการแพทยIฉุกเฉิน
แห�งชาติและสภากายภาพบําบัดซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับสมควรแก%ไขลําดับของสภาวิศวกร
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร%างสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเสียใหม�ให%ถูกต%อง  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาสถาปนิกมิได%มีฐานะเป5น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค 
                                                 

๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๙๗ ก/หน%า ๑/๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๙๗ ก/หน%า ๔/๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับ
การจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลและใช%อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ อันจัดได%
ว�าเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าว
บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5น
พระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสภาสถาปนิกซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความ
คุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๔๗๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรI เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห�งชาติ มิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5น
กรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว�าด%วยวิทยาศาสตรI เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามลําดับ และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติ
ดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตรา
เป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและ
เจ%าหน%าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรI เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติซ่ึง
ปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔๗๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีได%มีการแก%ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เก่ียวกับสํานักงานอัยการสูงสุด ทําให%
สํานักงานอัยการสูงสุดไม�ใช�กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5น
กรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หากแต�เป5นส�วนราชการท่ีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการ
ดําเนินการอ่ืนและเป5นนิติบุคคล ซ่ึงทําให%สํานักงานอัยการสูงสุดไม�เป5นหน�วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกต�อไป และโดยท่ีพระราชบัญญัติ
                                                 

๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน%า ๑/๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน%า ๑๙/๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5น
หน�วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของ
สํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕๗๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนI และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติมิได%มีฐานะเป5นกระทรวง 
ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วน
ท%องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มี
ฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติองคIกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนI และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และขณะนี้ยัง
ไม�ได%รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5น
หน�วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนI และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ ซ่ึง
ปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕๗๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยท่ีได%มีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝTายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ทําให%สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู%แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม�ใช�กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่อ
อย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�เป5นส�วนราชการท่ีเป5นนิติบุคคลและมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว%ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการฝTายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงทําให%สํานักงานเลขาธิการสภาผู%แทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไม�เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกต�อไป และโดยท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5น
พระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสํานักงานเลขาธิการสภาผู%แทนราษฎรและเจ%าหน%าท่ี
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติ
                                                 

๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน%า ๕/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน%า ๑/๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๗๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาเทคนิคการแพทยIมิได%มี
ฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการ ท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วน
ภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลและใช%อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิค
การแพทยI พ.ศ. ๒๕๔๗ อันจัดได%ว�าเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม�ได%รับการ
กําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสภาเทคนิคการแพทยI 
ซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๕๗๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีกองทุนส�งเสริมการ
ประกันภัยพิบัติมิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะ
เป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลตามพระราชกําหนดกองทุนส�งเสริม
การประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าว
บัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5น
พระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของกองทุนส�งเสริมการประกันภัยพิบัติซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดย
สุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึง
จําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๗๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อมมิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน
                                                 

๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน%า ๔/๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน%า ๑๓/๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน%า ๗/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

และมีฐานะเป5นกรมราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐประเภท
หนึ่งตามพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และขณะนี้ยังไม�ได%
รับการกําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงาน
ของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสํานักงาน
ส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๗๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให%ใช%บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป5นต%นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีกองทุนประกันชีวิตและ
กองทุนประกันวินาศภัยมิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและ
มีฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามลําดับ และขณะนี้ยังไม�ได%รับการ
กําหนดให%เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของกองทุนประกันชีวิต
และเจ%าหน%าท่ีของกองทุนประกันวินาศภัยซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘๗๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให%ใช%บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป5นต%นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาวิชาชีพบัญชีมิได%มีฐานะ
เป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป5นกรม ราชการส�วน
ภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
                                                 

๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๗๒ ก/หน%า ๑๖/๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน%า ๕๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หากแต�ได%รับการจัดต้ังให%มีฐานะเป5นนิติบุคคลและใช%อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๗ อันจัดได%ว�าเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%เป5น
หน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ี
พระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตาม
กฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสภาวิชาชีพบัญชีซ่ึงปฏิบัติ
หน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มาตรา ๒๘๐  พระราชกฤษฎีกานี้ให%ใช%บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป5นต%นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสํานักงานการบินพลเรือน
แห�งประเทศไทย มิได%มีฐานะเป5นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมี
ฐานะเป5นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท%องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หากแต�ได%รับการจัดตั้งให%มีฐานะเป5นหน�วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตาม
พระราชกําหนดการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และขณะนี้ยังไม�ได%รับการกําหนดให%
เป5นหน�วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยท่ี
พระราชบัญญัติดังกล�าวบัญญัติให%การกําหนดให%หน�วยงานอ่ืนของรัฐเป5นหน�วยงานของรัฐตาม
กฎหมายฉบับนี้ต%องตราเป5นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น เพ่ือให%เจ%าหน%าท่ีของสํานักงานการบินพลเรือน
แห�งประเทศไทยซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีโดยสุจริตได%รับความคุ%มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ%าหน%าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  จึงจําเป5นต%องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ปณตภร/ผู%จัดทํา 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 

ประดิชญา/ปรับปรุง 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
วิชพงษI/ผู%ตรวจ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

วิชพงษI/เพ่ิมเติม 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

                                                 
๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน%า ๑/๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
นุสรา/เพ่ิมเติม 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

นุสรา/เพ่ิมเติม 
๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
กัญฑรัตนI/เพ่ิมเติม 

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภท

อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่
ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที ่ ในกรณีนี ้ผู ้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้
โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖  ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 
แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

 
มาตรา ๗  ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็น

เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่า
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมี
สิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็น
คู่ความในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่
ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือน
นับแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวน
ของความเสียหายก็ได้ 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ
การดําเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

 
มาตรา ๙  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 

สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่า



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทํา
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มี
กําหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่
วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ 

ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่
เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้น
โดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของ
หน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้

ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของ
รัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตาม

มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ สามารถผ่อนชําระเงินที่จะต้องรับผิดนั้นได้โดยคํานึงถึงรายได้ ฐานะ 
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อได้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
 
มาตรา ๑๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ดําเนินกิจการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตาม
หลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทํา
ให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าที่เต็ม
จํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ต้ังใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่  
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วม
รับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คํานึงถึงความ
เป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่น
ทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน  อนึ่ง การ
ให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและ
การดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ทําการใด ๆ โดยไม่
รอบคอบอยู่แล้ว  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับ  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 

กฤษดายุทธ/ปรับปรุง 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และ

ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับการบรรจุ

และแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา ๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๕  ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัด

นั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวน

ราชการที่เก่ียวของเมื่อใดก็ได 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคนและให

บุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิ ให

เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

กําหนด 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีช่ืออยูใน

ทะเบียนบาน ในเขตจังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 
มาตรา ๗  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
ถากรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิวางลงใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว ตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขในมาตรา ๕ และใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่

เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในระหวางที่ยังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสองและยังมี

กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 
มาตรา ๘  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจาก

ตําแหนงกอนวาระเมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปน

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการ

ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้

ขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๑  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

มอบหมายได 
 
มาตรา ๑๒  คาตอบแทนของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดและคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดกําหนด 
การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงปริมาณงาน รายไดและ

รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง และสามารถปรับลดหรือเพ่ิมขึ้นไดตามความ

เหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่

กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

ในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
(๒) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 

และประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การ

ยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 
(๔) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและช้ีแจง สงเสริมและพัฒนาความรูแก

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๑๔  การกําหนดหลักเกณฑและการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจกําหนดให

สอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น แตตองอยู

ภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด

ตามมาตรา ๑๗ 
หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดกําหนดตามมาตรา ๑๓ ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบรหิารสวน

จังหวัดนั้น และจัดสงสําเนาใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
มาตรา ๑๕  การออกคําส่ังเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การ

รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก

ราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข หรือการอื่นใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปน

อํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการออกคําส่ังแตงตั้ง และการใหขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดกอน 
อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแหงนั้นเปนผูใชอํานาจแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได  ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
 
มาตรา ๑๖  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑)  รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาดไทย  ห รือ รัฐมนตรี ช วยว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและให

บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดหรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหาร

สวนจังหวัด 
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือก

อีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม 
(๒) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน

สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  
(๔) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ

ประโยชนตอบแทนอื่น 
(๕) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การ

บรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
(๖) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ

ทางวินัย 
(๗) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
(๘) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและ

การรองทุกข 
(๙) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการ

บริหาร และการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๐) ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๑) กํากับดูแล แนะนําและช้ีแจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับการโอนหรือการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมการกลางขาราชการองคการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

บริหารสวนจังหวัดตองกําหนดหลักเกณฑใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมี

โอกาสโอนไปปฏิบัติหนาที่ในระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดดวยกันได 
 
มาตรา ๑๘  การกําหนดมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนจังหวัด แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนดตามมาตรา ๓๓ (๑) 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดได

กําหนดมาตรฐานทั่วไปแลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําไปกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ 
ในกรณีที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนด

หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือมีมติใด ๆ ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ใหคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง ถาคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไม

ดําเนินการแกไขภายในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได 
 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา

บัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในแตละ

ระดับใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
มาตรา ๒๑  คาตอบแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดและคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๒  ใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคล

สําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหกําหนดมาตรฐานทั่วไป 

หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหารสวน

จังหวัด 
 

หมวด ๒ 
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๒๓  เทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลรวมกันคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น 

ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัด 

นั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวน

ราชการที่เก่ียวของเมื่อใดก็ได 
(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี้ 

(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลอืก

กันเองจํานวนสองคน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง

จํานวนสองคน 
(ค) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือก

กันเองจํานวนสองคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแทนพนักงาน

เทศบาล ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและให

บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน ตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัด

เปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา 

๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม  

ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๒๔  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต

ละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง 

ประกอบดวย 
(๑)  รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาดไทย  ห รือ รัฐมนตรี ช วยว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน

และปลัดเทศบาลจํานวนสามคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดาน

อ่ืนที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและให

บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนเทศบาลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน าที่ ดํ า เนินการจัด ใหมี ก ารคัด เลื อก

นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล แลวแตกรณี เปนผูแทนเทศบาล 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล 

กรรมการผูแทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา 

๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแต

กรณี 
 

หมวด ๓ 

การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา  ๒๕   องคการบริหารส วนตํ าบลที่ อ ยู ใน เขตจั งหวัดหนึ่ ง  ใหมี

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรวมกันคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายเปน

ประธาน 
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น จํานวนแปดคนซึ่งผูวา

ราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชน

ในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่

เก่ียวของเมื่อใดก็ได 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังนี้ 

(ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(ค) ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด

นั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน 

และใหบุคคลทั้งสามสิบคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่จัดใหมีการคัดเลือกประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่งในจังหวัด 

เปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ 

มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม  

ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พนักงานสวนตําบล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 
 
มาตรา ๒๖  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบลแตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบลคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑)  รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาดไทย  ห รือ รัฐมนตรี ช วยว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล

จํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และ

ใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เปน

ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล 
กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือก

อีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา 

๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบลดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแต

กรณี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมวด ๔ 
การบริหารงานบุคคลในกรงุเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๒๗  การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๕ 
การบริหารงานบุคคลในเมอืงพัทยา 

   
 

มาตรา ๒๘  เมืองพัทยาใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทํา

หนาที่กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา 

ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนประธาน 
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจํานวนสามคน ซึ่งผูวา

ราชการจังหวัดชลบุรีประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนด

สวนราชการที่เก่ียวของเมื่อใดก็ได 
(๓) ผูแทนเมืองพัทยาจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภา

เมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมือง

พัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 

เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และให

บุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
วิธีการคัดเลือกผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและผูทรงคุณวุฒิ ใหนําหลักเกณฑและ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมือง

พัทยา เปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยา 
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ 

มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 

๑๕ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมือง

พัทยาดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณ ี
การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงาน

เมืองพัทยา ใหมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา 

แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลกําหนด 
 

หมวด ๖ 
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

   
 

มาตรา ๒๙  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๗ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน 

   
 

มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน 

และประโยชนของประเทศเปนสวนรวมและสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินได ให

มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย 
(๑) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เปนประธาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ

สํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน* 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมี

ความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ 

ดานบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรูเปนที่ยอมรับ 
(๔) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหนึ่ง

คน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่ง

คน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจํานวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหมีผูแทนคณะกรรมการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ใหคัดเลือกจากกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินของคณะกรรมการนั้น 
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

เปนเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
ใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับการ

ดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา 

๒๑ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๑  ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินใหกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนฝายละ

สามคน และใหบุคคลทั้งเกาคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยใหผูไดรับคะแนนสูงสุด

เปนผูไดรับการคัดเลือก 
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ

การจัดการ หรือดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ และไมไดเปน

กรรมการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือกรรมการของ

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาใช

บังคับดวย 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก

ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่ ไดรายชื่อบุคคลซึ่ งได รับการคัดเลือกแลว ให รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๓๒  ใหประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมี

วาระอยูในตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ

เดียว 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออก โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที ่
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวน

ทองถ่ิน รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นใหมีสัดสวน

ที่เหมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการ

บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถบริหารงาน

บุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
(๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม 

มาตรา ๒๔ วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
(๔) สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน 
(๕) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คณะกรรมการขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ คณะกรรมการ

กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหใชเปนแนวทางในการ

บริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี

กฎหมายจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๙ ดวย 
 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

เห็นวาการกําหนดมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

ขัดแยงกับมาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนด

หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวางคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกับ

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินแจงใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขใหถูกตองตาม

มาตรฐานกลางและถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของ

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถ่ินจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปนสวนรวมหรือไมเปน

ธรรมแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินมีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลนั้นได 
 
มาตรา ๓๕  ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของ

ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและ

เงินกูหรือเงินอื่นใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงิน

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมได 
 
มาตรา ๓๖  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่รับผิดชอบงานในราชการ

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน 
(๒) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๔) ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน 
(๕) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธและเผยแพรความรู

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๖) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับวัตถุประสงค ผลงาน และอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหนาที่และในการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ินมอบหมาย 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๗  ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานเมืองพัทยา อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง 

และสิทธิและประโยชนเชนเดิม 
 
มาตรา ๓๘  ผูใดเปนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

องคการบริหารสวนตําบล หรือเมืองพัทยา อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปน

ลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป โดยไดรับคาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม 
 
มาตรา ๓๙  ใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนไปตามที่กําหนด

ไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจนกวาจะมีคณะกรรมการ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและ

วิธีการปฏิบัติเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ัง

ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๔๐  ในวาระเริ่มแรกกอนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ให

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๓๐ 

(๒) และ (๓) เพ่ือทําหนาที่เทาที่จําเปน 
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการ

คัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันที่

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๓) 
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ เพ่ือทํา

หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) 
 
มาตรา ๔๑  บรรดากิจการที่ กําหนดเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ ถาไดมีการดําเนินการไปแลวหรือกําลัง

ดําเนินการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายที่ใช

บังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการนั้นไดดําเนินการไปแลวหรือกําลัง

ดําเนินการอยูตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๔๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดที่จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน

อ่ืน และคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง ไมเปนไปตามที่กําหนดใน

มาตรา ๓๕ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๕ ภายในหา

ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๔๓  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ใหกรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เทาที่จําเปนไปพลาง

กอน 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

ตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน สมควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินของตนเองเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานสวนทองถ่ินของตนไดโดยตรง และเพ่ือใหมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ของพนักงานสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม สมควรใหมีองคกรซึ่ง

ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไวดวย  จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒ 

 
มาตรา ๙๐  ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได

มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได

บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน

สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ

เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ

การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด

โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิก

แลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา

พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓ 

                                                 
๒
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๑๗/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๕ และมาตรา 

๘๖ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัตใิห

แกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” เปน “นายกรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนการคลาดเคลื่อนและกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติอยาง
มาก สมควรแกไขใหถูกตอง  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๔ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ และมาตรา 

๑๔๐ แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหโอนกิจการ

บริหารและอํานาจหนาที่ของสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ  กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ

โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไป

เปนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แตเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให

สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของให

สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการดังกลาว จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ 

และมาตรา ๙๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของ

สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 

๒๕๔๕ เพ่ือใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 
                                                 

๔
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หนา ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 






































































































































































































































































































































