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เจ้าของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    

 110/1-4 ถนนประชาช่ืน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
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รองศาสตราจารย์นุชทิพย์  ป.บรรจงศิลป์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.สัตยะพล  สัจจเดชะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  

บรรณาธิการ   

อาจารย์ศรีสุรักษ์  สีวันนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก 

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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กองบรรณาธิการบุคคลภายใน 
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ศาสตราจารย์ประจำ ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  เล่ือนฉวี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์นุชทิพย์  ป.บรรจงศิลป์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์พินิจ  ทิพย์มณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา  ชูตินันทน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชดาพรร  ทองสุข มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.น่ิมนวล  ผิวทองงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์ ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาจารย์นคร  วัลลิภากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  

กองการจัดการ นางสาวกานต์พิชชา  ศรีเจริญ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 นางสาวจิราณี  ชัยสมิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ออกแบบรูปเล่มและจัดหน้า DPU Cool print  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

สาขาท่ีรับตีพิมพ์  นิติศาสตร์ 

กำหนดออก  ราย 6 เดือน ฉบับท่ี 1 สิงหาคม - มกราคม 

  ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 

จัดจำหน่าย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พิมพ์ท่ี DPU Cool print   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความภายนอก 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความภายใน 

ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ศาสตราจารย์ประจำ ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา  ชูตินันทน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

Pridi Banomyong Faculty of Law 
  

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื ่อผลิตบัณฑิต

ทางด้านนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 46 ปี ท่ีหลักสูตรของ

คณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในหลักวิชาชีพกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 

พ.ศ. 2552 มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้อนุญาตให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ใช้นาม “ปรีดี พนมยงค์” ต่อท้ายช่ือสถาบันเป็น “คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์” 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงความผูกพันระหว่างศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ กับ ศาสตราจารย์ 

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยและเป็นอธิการบดีคนแรก 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตร

นิติศาสตร์ ท้ัง 3 ระดับ คือ  

ระดับปริญญาตรี (น.บ.)  

ระดับปริญญาโท (น.ม.)  

ระดับปริญญาเอก (น.ด.) 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด  

http://law.dpu.ac.th e-mail:    lawpridi@dpu.ac.th  

fb:   lawpridi.dpu Line:  @ikv6932L  IG:  lawpridi.dpu 

โทร. 02 954 7300 #271, 283, 279 
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วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ 
  

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวารสารวิชาการ

ของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ ่งตีพิมพ์บทความ 

ทางวิชาการและบทความวิจัยทางด้านกฎหมาย จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของ

มหาวิทยาลัย 

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีนโยบายการจัดพิมพ์

ราย 6 เดือน ฉบับที่ 1 สิงหาคม – มกราคม และ ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ของทุกปี 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้

ทางด้านกฎหมายไปสู่นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

2.  เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาของคณะอ่านและค้นคว้าทางกฎหมายด้วยตนเอง ทั้งน้ี

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้นอกจากท่ีได้รับในช้ันเรียน 

3.  เพื ่อเผยแพร่บทความที่เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 

ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

4.  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน 

เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 

 

นโยบายการจัดพิมพ์ 
  

1.  วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเป็นสื่อกลาง

ในการเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านกฎหมาย 

2.  บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้องไม่อยู่ในระหว่าง

การขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอ่ืน ๆ  

3.  บทความวิชาการมุ่งเน้นบทความที่เสนอแนวทางความคิดทฤษฎีใหม่ หรือ

บทความที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจหรือกระตุ้นการวิจัยต่อเนื่องในหัวข้อวิชาการที่สำคัญ

ต่าง ๆ  
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4.  บทความวิจัยมุ ่งเน้นงานวิจัยที ่ช ่วยทดสอบทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที ่ช ่วย 

ขยายความในแง่มุมสำคัญต่าง ๆ ของทฤษฎีเหล่านั้นเพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ หรือ

สามารถนำไปทำวิจัยต่อเน่ืองได้ 

5.  วารสารยินดีตีพิมพ์งานวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีว ิจัยหรือวิธีทดลองทดสอบ 

ในหลากหลายรูปแบบที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อสังคมวิชาการ 

ในวงกว้าง 

 

กระบวนการคัดเลือกบทความ 
  

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้มีกระบวนการ 

ในการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพตามวิธี Double – Blinded Peer Review Process 

ซ่ึงมีกระบวนการดังต่อไปน้ี  

-  บทความที่ส่งเข้ามาจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer Review) 

เพ่ือเป็นผู้อ่านประเมินบทความ อย่างน้อย 2 คน 

-  ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะนำว่าบทความนั้น ๆ จะได้รับการ

ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขหรือ ยอมรับโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไข ซึ่งจะต้องส่งบทความอีกคร้ัง 

และต้องทำการแก้ไขให้เสร็จภายใน 10 – 15 วัน หลังจากได้รับผลการประเมิน 

-  ในกรณีบทความได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้อ่านประเมินบทความจะต้องพิจารณา 

อีกคร้ังหน่ึงว่า บทความท่ีแก้ไขแล้วดังกล่าวเป็นท่ียอมรับเพ่ือการตีพิมพ์ได้ 
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บทคัดย่อ 
 

เนื่องจากประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานในการ 

กันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดีอาญา มีเพียงระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ

ที่ 8 บทที่ 7 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วย 

การดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 ข้อ 81 ทำให้การใช้มาตรการ 

โดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ ประกอบกับ

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 20 และร่างพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136/1 มิได้นำเอามาตรการกัน

ผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานมาบัญญัติไว้ แต่ได้นำมาตรการส่งเสริมให้ผู้กระทำความผิด

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายมาบัญญัติไว้ ก่อให้เกิดปัญหาการไม่จูงใจ

ให้ผู ้กระทำความผิดในคดีค้ามนุษย์หรือคดีที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ที่การ

แสวงหาพยานหลักฐานทำได้ยาก นอกจากพยานที่เป็นผู้กระทำความผิดด้วยกันไม่ให้ความ

ร่วมมือในการมาเป็นพยาน เพ่ือเอาผิดกับผู้บงการหรือตัวการสำคัญ ในขณะท่ีกฎหมายของ

ต่างประเทศมีการบัญญัติเกี่ยวกับการใช้มาตรการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานอย่าง

ชัดเจน โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การปราบปราม

อาชญากรรมที่มีลักษณะองค์กรมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันมีการคุ้มกันสิทธิที่จะไม่

ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากคำให้การด้วย ดังนั้น จึงสมควรให้มีการบัญญัติมาตรการกัน

ผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136/1 

และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 20 โดยนำหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขวิธีการต่าง ๆ ของต่างประเทศมาปรับใช้  
  

คำสำคัญ: กันพยานบุคคล กันพยานในคดีค้ามนุษย ์

 

Abstract 
 

Since Thailand doesn’t have any legal provisions that give police 

officers the authority to grant the witness immunity from prosecution to 

offenders in criminal cases. There are only the Police Regulation for Case-
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Related Issues, Category 8, Chapter 7, issued by Royal Thai Police; and the 

Regulation of the Office of the Attorney General, Regarding the Prosecution 

of Criminal Cases by the Attorney, B.E. 2563, Article 81. Therefore, the exercise 

of such authority without the supporting legal provisions can be recognized 

as wrongful conduct. Moreover, though the Human Trafficking Criminal 

Procedure Act, B.E. 2559, Article 20, and Thai Criminal Procedure Code Act 

Amending Draft, Article 136/1, do not specify any measures for granting 

witness immunity from prosecution to offenders, these laws contain measures 

that promote the offenders to provide useful information to the law 

enforcement organizations. This situation leads to the lack of motivation for 

offenders of the human trafficking cases or the organized crime-related cases, 

where discovering the necessary evidence and witnesses are quite difficult, 

except the potential witnesses among the offenders, to come forward and 

serve as the witness so the real instigator or the ringleader can be prosecuted. 

On the other hand, the law of other countries contains clear provisions for 

granting the witness immunity from prosecution to offenders, where the rules 

and conditions are appropriately defined. As a result, the authorities are able 

to crack down on organized crimes more efficiently while potential witnesses 

are granted immunity from prosecution, as a result of their testimony. 

Therefore, it is deemed necessary that measures for granting witness 

immunity from prosecution should be integrated into Article 136/1 of Thai 

Criminal Procedure Code Act and Article 20 of Human Trafficking Criminal 

Procedure Act, B.E. 2559, where the existing rules and conditions of such 

measures used by other countries can be adapted and implemented.  

Keywords: granting witness immunity, witness immunity in human trafficking case 
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1.  บทนำ  

การค้ามนุษย์ในปัจจุบันมักกระทำในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมจนถึงระดับ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมีการกระทำผิดในลักษณะที่ซับซ้อน ใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการกระทำความผิด ผู ้กระทำความผิดเป็นผู ้ม ีอิทธิพลทั ้งการเมืองและ 

ทางเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากกฎหมาย การค้นหาและรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษทำได้ยากเพราะมีกระบวนการปิดบัง

และทำลายพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะพยานบุคคลทำให้พยานหลักฐานไม่เพียงพอ

เอาผิด ทั้งคดีค้ามนุษย์เป็นคดีที ่ผู ้กระทำความผิดมักเป็นพยานเพียงคนเดียวที ่รู ้เห็น

เหตุการณ์ ดังนั ้น จึงจำเป็นต้องเอาข้อมูลมาจากผู้กระทำความผิดด้วยกัน ซึ่งในการ

พิจารณาคดีค้ามนุษย์ ถ้าศาลเห็นว่าผู ้กระทำความผิดผู ้ใดได้ให้ข้อมูลที ่สำคัญและ 

เป็นประโยชน์อย่างยิ ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงาน

สอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้น น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้

ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งไม่ได้นำเอา

มาตรการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดีมาใช้ แต่ได้นำเอามาตรการส่งเสริมให้

ผู้กระทำความผิดให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานของรัฐมาใช้บังคับ และให้อำนาจศาลใช้

ดุลพินิจลงโทษผู้กระทำความผิด ที่ให้ข้อมูล กรณีเช่นนี้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

จึงไม่จูงใจผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปสู่การจับกุมปราบปรามผู้ร่วมกระทำ

ความผิดที่เป็นหัวหน้าหรือผู้มีบทบาทสำคัญรายอื่น จึงจำเป็นต้องนำเอามาตรการกัน

ผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานมาใช้กับวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  

การกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดีนั้นไม่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีการดำเนินคดีในทางอาญา แต่ได้มี

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดไว้ในชั้นพนักงานสอบสวนโดยบัญญัติไว้ในระเบียบการตำรวจ

เกี ่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 บทที่ 7 การกันตัวผู ้ต้องหาเป็นพยานในบางคดี และในช้ัน

พนักงานอัยการโดยใช้วิธีการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ต้องการกันไว้เป็นพยานตามระเบียบ

สำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 ข้อ 81 
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การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน ซึ่งระเบียบดังกล่าวใช้บังคับกับการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็น

พยานในคดีท่ัวไปท่ีมีลักษณะพิเศษตามท่ีระเบียบกำหนดไว้  

คดีค้ามนุษย์เป็นคดีที่มีการกระทำความผิดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรม 

หากขบวนการค้ามนุษย์นั้นได้กระทำภายในราชอาณาจักรไทย ไม่มีลักษณะเป็นองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ การดำเนินคดีและการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานต้องใช้

มาตรการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 บทที่ 7 และในช้ัน

พนักงานอัยการโดยใช้วิธีการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ต้องการกันไว้เป็นพยานตามระเบียบ

สำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 ข้อ 81 

แต่หากขบวนการค้ามนุษย์ได้กระทำในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ถ้าผู้ต้องหาได้

ให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ ่งเกี ่ยวกับการกระทำความผิดขององค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติจนสามารถเอาผิดกับหัวหน้าหรือผู ้มีบทบาทสำคัญในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติได้ ให้อัยการสูงสุดออกคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคนนั้น หากฟ้องไปแล้ว 

ก็ให้ออกคำสั่งถอนฟ้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 

มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เพ่ือกันผู้ท่ีให้ข้อมูลน้ันไว้เป็นพยาน 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  

พ.ศ. 2559 เห็นว่ายังมีความขัดแย้งกันกับหลักการแสวงหาและนำสืบพยานหลักฐาน 

ในคดีอาญาในเรื่องการห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลย เป็นพยานในคดี เพราะผู้กระทำความผิด 

ที่จะสามารถให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์

กระทำความผิดเป็นอย่างดี หรือต้องเป็นสมาชิกในองค์กรอาชญากรรมให้การซัดทอดถึง  

ผู้ร่วมกระทำความผิดอื่นจนนำไปสู่การปราบปรามผู้กระทำความผิดรายสำคัญอื่น ๆ ได้  

หากว่าผู้กระทำความผิด ที่ให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผู้นั ้น ต่อมาภายหลัง 

ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับจำเลยอื่น ๆ เป็นคดีเดียวกันโดยที่พนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการไม่ได้กันผู้กระทำความผิดที่ให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไว้เป็น

พยานบุคคลในคดีย่อมทำให้พนักงานอัยการโจทก์ไม่สามารถอ้างจำเลยผู้ที ่ได้ให้ข้อมูล 

มาให้การเป็นพยานได้ เนื่องจากขัดกับหลักการนำสืบพยานบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 232 ทำให้พนักงานอัยการโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ 

ในการนำสืบ  
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ดังน้ัน บทบัญญัติมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 

สมควรได้รับการแก้ไขให้มีความชัดเจนโดยนำเอามาตรการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน

มาใช้ โดยหากผู้กระทำความผิดที่ให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในคดีค้ามนุษย์ 

จนนำไปสู่การจับกุมผู ้กระทำความผิดรายสำคัญได้ หรือนำไปสู่การปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้ ให้กันไว้เป็นพยานและต้องไม่ถูกฟ้องหรือไม่ได้รับโทษ

ตามกฎหมายและให้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเฉพาะ

ว่าคดีประเภทใดที่สามารถกันตัวผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานได้โดยไม่ต้องอาศัยระเบียบ

ภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสำนักงานอัยการสูงส ุดมาใช้บ ังค ับกับ 

การดำเนินคดีทางอาญา  
  

2.  สภาพปัญหาของการดำเนินคดีฐานค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

2.1 ปัญหาขาดบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานในการกันผู้กระทำความผิดไว้

เป็นพยาน 

กฎหมายที่เกี ่ยวกับการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน ปัจจุบันในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการทางอาญาไม่ได้

กำหนดไว้ว่าให้อำนาจแก่ผู ้ใดและในคดีใดที่สามารถกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน  

มีเพียงระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 8 บทที่ 7 และระเบียบสำนักงานอัยการ

สูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 เท่านั้น จึงเห็นได้ว่า 

ในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู ้ต้องหา การพิสูจน์ความผิดของจำเลยโดยการกันผู้กระทำ

ความผิดรายหนึ่งไว้เป็นพยานโดยอาศัยเพียงระเบียบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นมาตรการที่ขัดแย้งกับหลักการของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลายหลักการ ดังนั้น หากเจ้าพนักงานจะใช้มาตรการ 

กันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานต้องมีกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้ชัดเจนจึงมีความจำเป็น

กำหนดวิธีการให้มีความชัดเจนไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแม้ได้มีร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ท่ีได้บัญญัติการกันผู้กระทำความผิดไว้ในมาตรา 136/1 แต่เม่ือ

พิจารณาจากบทบัญญัติในร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วยังพบว่ามีปัญหาในเรื่องการดำเนินคดี

กับผู้ท่ีถูกกันไว้เป็นพยานบุคคลอยู่ 
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2.2  ปัญหาข้อบกพร่องของมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 

ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559  

ก)  ปัญหาการไม่จูงใจให้ผู้กระทำความผิดให้ข้อมูลแก่กระบวนการยุติธรรม 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2559 พบว่า แม้ผู ้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง  

จนนำไปสู่การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ต่อพนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวน และเมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136/1 พบว่าแม้ผู้กระทำความผิดได้ให้

ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีกับผู้บงการหรือตัวการสำคัญหรือพิสูจน์

ความผิดของผู้ร่วมกระทำความผิดคนอื่นต่อพนักงานสอบสวน ผู้ที ่ให้ข้อมูลนั ้นก็ต้อง 

ถูกดำเนินคดีและถูกศาลพิพากษาลงโทษ แต่ให้อำนาจศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษผู้น้ัน

น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ย่อมเป็นการ

ไม่จูงใจให้ผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูล อีกทั้งหากผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลย่อมตกอยู่

ในภยันตรายไม่ได้รับความปลอดภัยต่อเสรีภาพ ร่างกายและชีวิต ซึ่งหากใช้มาตรการ 

กันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานและมีมาตรการคุ้มกันพยานที่ดีและมีประสิทธิภาพย่อมจะ

เป็นผลดีเนื่องจากผู้กระทำความผิดจะเต็มใจให้การหรือให้ความร่วมมือมากกว่าเพราะไม่

ต้องถูกดำเนินคดีน่ันเอง 

ข)  ปัญหาข้อจำกัดกรณีการให้ข้อมูลกับตัวเจ้าพนักงาน   

ผู้กระทำความผิดที่ได้ให้ข้อมูล จะต้องให้ข้อมูลต่อพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ 

พนักงานสอบสวนเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ซ่ึงเป็นนายตำรวจช้ันผู้ใหญ่หรือ

ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม ซึ่งรัฐมนตรี

แต่งต้ังจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงเป็นผู้มีอำนาจในการใช้มาตรการ

พิเศษต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการ

กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และเมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136/1 พบว่าต้องเป็นการให้ข้อมูลต่อพนักงาน

สอบสวนในชั้นสอบสวนหรือพนักงานอัยการเท่านั้น จึงจะได้รับประโยชน์ โดยให้ศาล 
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รอการกำหนดโทษจำเลยผู้นั้นไว้จนกว่าจำเลยนั้นจะไปเป็นพยานในคดีที่ผู้บงการตัวการ

สำคัญหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนอื่นถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว และหากศาลเห็นว่าคำเบิกความ

ของจำเลยนั้นเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนส่งผลให้ศาลในคดีดังกล่าว

สามารถพิจารณาพิพากษาลงโทษบุคคลเหล่านั้นได้ ศาลจะลงโทษจำเลยผู้นั ้นน้อยกว่า 

อัตราโทษข้ันต่ำท่ีกำหนดไว้สำหรับความผิดน้ันก็ได้ 

2.3  ปัญหาการรับฟังพยานบุคคลท่ีเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด  

พยานผู้ร่วมกระทำความผิด ถือว่าเป็นพยานที่ให้การถึงการกระทำความผิดของ

บุคคลอื่นจึงเป็นพยานซัดทอดอันเป็นพยานบอกเล่า ก่อให้เกิดปัญหาในการรับฟังหากว่า 

ได้เบิกความต่อศาลย่อมต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานน้ัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 226/3 อย่างไรก็ตาม พยานซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดย่อมถือได้ว่า

ตามสภาพ ลักษณะ และแหล่งที่มาของข้อมูลน่าเชื่อว่าพิสูจน์ความจริงได้ และยังถือได้ว่า

เป็นบุคคลผู้ที่ได้เห็น ได้ยินหรือทราบข้อความที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เป็นพยานนั้นโดยตรง  

จึงถือว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจึงสามารถรับฟังได้ตามมาตรา 

226/3 แต่การรับฟังนั้นศาลจะต้องวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานด้วยความระมัดระวัง ไม่ควร

เชื่อถือพยานหลักฐานชนิดนี้โดยลำพังเพื่อลงโทษแต่จะต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่น ๆ 

ประกอบด้วย จึงจะลงโทษจำเลยได้ตามมาตรา 227/1 ดังนั้น หากได้มีการอ้างจำเลยผู้ร่วม

กระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดี โดยไม่ได้มีการแยกฟ้องผู้ร่วมกระทำความผิดเป็นอีกคดี

หนึ่ง การอ้างจำเลยผู้ร่วมกระทำความผิดเป็นพยานในคดีย่อมเป็นการขัดต่อมาตรา 232 

ดังนั้น หากต้องการอ้างผู้ร่วมกระทำความผิดมาเป็นพยานในคดีนี้ เพื่อให้การถึงการกระทำ

ความผิดของจำเลยอื่นในคดีจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการกันผู้กระทำความผิด ไว้เป็นพยาน 

มาบังคับใช้ 
  

3. หลักกฎหมายท่ีขัดแย้งกับมาตรการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน 

เป้าหมายของการดำเนินคดีอาญา คือการชี้ขาดเรื่องที่กล่าวหาว่าได้มีการกระทำ

ความผิดอาญาเกิดขึ้นและนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิด โดยการนำตัวผู ้กระทำ

ความผิดมาลงโทษนั้น ขณะเดียวกันต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเขาด้วย การที่สิทธิ

เสรีภาพของบุคคลได้รับการรับรองคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่า รัฐไม่อาจ

จำกัดสิทธิเสรีภาพใด ๆ ของประชาชนได้ แต่หากการจำกัดสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นไปเพ่ือ
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ประโยชน์ในการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์สาธารณะ รัฐก็อาจจำกัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนได้ แต่การกระทำใด ๆ ที่จะกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้ง1 

การกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน เป็นมาตรการที่ขัดแย้งกับหลักความเสมอภาค

ต่อหน้ากฎหมาย หลักสิทธิที ่จะไม่ให้ถ้อยคำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง (The Privilege 

Against Self-Incrimination) และหลักความช่ัว (Schuld) ดังน้ี 

3.1  การกันผู ้กระทำความผิดไว้เป็นพยานเป็นมาตรการที ่ขัดแย้งกับหลัก 

ความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย  

กล่าวคือ ผู ้กระทำความผิดด้วยกันย่อมต้องได้รับการปฏิบัติที ่เท่าเทียมกัน  

การปฏิบัติที่ขัดกับหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย ย่อมเป็นการทำลายความเท่าเทียมกัน

ต่อหน้ากฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน การกันผู้กระทำความผิดไว้เป็น

พยานเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน เพราะเป็นการ 

ให้ประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดท่ีให้ความร่วมมือกับรัฐมากกว่าผู้กระทำความผิดคนอ่ืน ๆ2  

3.2  การกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน เป็นมาตรการที่ขัดแย้งกับหลักสิทธิ

ท่ีจะไม่ให้ถ้อยคำท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง (The Privilege Against Self-Incrimination)  

กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดที่ถูกกันไว้ย่อมต้องให้การถึงการกระทำความผิดของตนเอง

กับพวกเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีอาญา จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มกัน

พยานอันเกิดจากคำให้การของเขาเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้กระทำความผิดที่ยอมให้การว่า

จะไม่ถูกดำเนินคดีจากคำให้การของตนและถือเป็นการลบล้างสิทธิของพยานในการจะ 

อ้างสิทธิท่ีจะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอีกต่อไป3  

  

 
1  สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560), น. 156-162. 
2  Kneba, Die Kronxeugenregelung des § 46 StGB, (Berlin: Duncker & Humblot, 2011), S. 113., 

ปกป้อง ศรีสนิท และคณะ, “รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต,” 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, 2563), น. 41. 
3  Charles T. Mc Cormick, Mc Cormick on Evidence, (Handbook Series) West Publishing Co. 1972, p. 304. 
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3.3  การกันผู ้กระทำความผิดไว ้เป ็นพยานเป็นมาตรการที ่ข ัดแย้งกับ 

หลักความช่ัว (Schuld)  

กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดย่อมถือว่าเป็นผู้มีความชั่ว จึงต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย 

เนื่องจากความชั่ว เป็นเงื ่อนไขของการลงโทษ ดังนั้น โทษที่จะลงแก่ผู ้กระทำความผิด 

จึงต้องได้สัดส่วนกับความชั่วของผู้กระทำความผิด แต่การกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน

เป็นการเปิดโอกาสให้มีการลดโทษหรืองดเว้นโทษให้แก่บุคคลที่รัฐกันไว้เป็นพยาน โดยศาล

สามารถลงโทษได้ต่ำกว่าอัตราโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นโทษที่ไม่ได้สัดส่วน

กับความช่ัวของผู้กระทำความผิด4  

อย่างไรก็ตาม แม้การกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานจะขัดแย้งกับหลักกฎหมาย

ต่าง ๆ ตามที ่กล่าวมาแล้ว แต่เมื ่อพิจารณาจากเป้าหมายของการดำเนินคดีอาญา  

ความจำเป็นสำหรับคดี หลักความได้สัดส่วน และประโยชน์สาธารณะที่ได้รับ การกัน

ผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานย่อมก่อให้เกิดความชอบธรรมและประโยชน์แก่กระบวนการ

ยุติธรรม ทำให้สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เป็นตัวการสำคัญหรือผู้บงการที่มัก

อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดที่ได้กระทำเป็นขบวนการองค์กรอาชญากรรม เพื่อให้ได้มา

ซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐานที่มีลักษณะเป็นวงใน หากปราศจากบทบัญญัติที่ให้อำนาจ 

เจ้าพนักงานในการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานแล้วย่อมไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคล

เหล่านี ้ได้ หากการกันผู ้กระทำความผิดไว้เป็นพยานนั้นได้กระทำภายใต้การควบคุม 

ตามหลักนิติรัฐ 
  

4.  การกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดีตามกฎหมายต่างประเทศ 

 4.1  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติท่ี

จ ั ดต ั ้ ง ในล ั กษณะองค ์ กร  ค .ศ .  2000 (United Nation Convention Against 

Transnational Organized Crime)  

มาตรการที่สำคัญเป็นพิเศษของอนุสัญญาฯ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมให้ผู ้ร่วม

กระทำความผิดให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย 

เพื่อแลกกับการลดโทษหรือคุ้มกันการฟ้องร้อง ซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อ 26 วรรค 3 ของ

 
4  ปกป้อง ศรีสนิท และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 42. 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 สิงหาคม 2563-มกราคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 1 August 2020 – January 2021 

23 

อนุสัญญาฯ โดยกำหนดให้รัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บุคคลท่ี 

เข้าร่วมหรือได้เข้าร่วมแล้วในกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งได้ให้ข้อมูลท่ี 

เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีมีบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสืบสวนและใช้เป็น

พยานหลักฐาน โดยรัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะลดโทษหรือคุ้มกัน

การฟ้องร้องคดีแก่บุคคลที่ได้ให้ความร่วมมือสำคัญต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับ

ความผิดที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาฯ โดยกำหนดประเภทความผิดไว้ อาทิเช่น คดีอาชญากรรม

ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร คดีความผิดเก่ียวกับการฟอกเงิน คดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 

คดีความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และคดีอาชญากรรมที่มีลักษณะ

ร้ายแรง5 

4.2  สหรัฐอเมริกา  

ได้มีบทบัญญัติการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน ในประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐ 

(U.S.Code) ตามมาตรา 6002 และมาตรา 6003 กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มกันมิให้ถูก

ดำเนินคดีอาญาอันเนื่องมาจากข้อมูล จากคำให้การหรือคำเบิกความของเขาที่ได้ให้การ 

ต่อศาลหรือคณะลูกขุนของสหรัฐ หน่วยงานของสหรัฐ สภาคองเกรส หรือคณะกรรมาธิการ

ต่าง ๆ ของสภา โดยให้บุคคลที่เป็นประธานของกระบวนการพิจารณาน้ัน ออกคำสั่งให้

พยานให้การโดยพยานไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งนั้นได้ แต่สามารถอ้างสิทธิที่จะไม่ให้การ 

เป็นปฏิปักษ์ ต่อตนเองได้ (The Privilege Against Self-incrimination) ซึ่งกฎหมายน้ี

มิได้ลบล้างไปซึ่งความผิดของผู้ให้การ แต่เป็นกฎหมายที่ให้ความมั่นใจแก่บุคคลที่ได้ให้การ

ต่อรัฐว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากคำให้การของเขา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวบัญญัติ

ข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กับอาชญากรรมท่ีมีลักษณะจัดต้ังข้ึนเป็นองค์กร6 แต่การ

คุ้มกันน้ีมิได้คุ้มกันการเบิกความหรือการให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย เช่น การแจ้งความเท็จ 

หรือการเบิกความเท็จ และหากพยานได้รับความคุ้มกันแล้วไม่ยอมให้การตามคำสั่งยังคง

 
5  ประธาน วัฒนวาณิชย์, และวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์, “รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องการใช้ถ้อยคำในอนุสัญญาฯ 

สหประชาชาติ เพ ื ่อต ่อต ้านอาชญากรรมข้ามชาติท ี ่จ ัดต ั ้งในลักษณะองค์กรและพิธ ีสารแนบท้าย ,” 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันกฎหมายอาญาสำนักงานอัยการสูงสุด, 2548), น. 9. 
6  Charles T. McCormick,  McCormick on Evidence (Handbook Series), 2ed, West Publishing Co, 

1972, p. 304. และอ้างถึงใน สุชิน ต่างงาม, “การกันผู้กระทำความผิดเป็นพยาน,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2529), น. 59-60.  
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ต้องรับผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือถ้าหากคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของชั้นศาล 

พยานอาจต้องรับผิดฐานละเมิดอำนาจศาลและถูกดำเนินคดีในคดีที่ตนได้รับความคุ้มกัน 

แต่มีบางกรณีที่ศาลยอมรับให้พยานที่ได้รับความคุ้มกันนั้นสามารถปฏิเสธไม่เบิกความได้ 

หากมีเหตุผลเพียงพอว่าจะก่อให้เก ิดภยันตรายหรือพยานถูกติดตามด้วยสื ่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นข้อมูลสำคัญซึ่งในการพิจารณาไม่สามารถรักษาความลับนี้ได้หากมี

การเบิกความ7 โดยการรับฟังคำเบิกความของพยานบุคคลที่เป็นผู้ร่วมกระทำความผิด  

ถือว่าเป็นคำซัดทอด มีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักน้อย มีแนวโน้มใส่ร้ายผู้ร่วมกระทำ

ความผิดอื่นเพื่อที่ตน จะได้รับความคุ้มกันและไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมีแนวโน้มให้การเท็จ

อาจมีการจัดเตรียมข้อมูล สามารถรับฟังได้ แต่ต้องรับฟังโดยใช้ความระมัดระวัง โดย

พิจารณาเหตุผลหรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ มาประกอบ8  

4.3  อังกฤษ  

ผู้ที ่จะถูกกันไว้เป็นพยานจะต้องได้รับ Nolle Prosequi หรือคำสั่งไม่ฟ้องจาก

อัยการสูงสุด (Attorney – General) หรือศาลพิพากษายกฟ้องคดีของผู ้ร ่วมกระทำ

ความผิด หรือมีการพิจารณาคดีเมื่อให้การรับสารภาพผิด (Plea of guilty) หรือมีการแยก

ดำเนินคดีออกจากกันแล้ว (Separation of trials)9 การรับฟังคำเบิกความของพยานบุคคล

ที่เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดถือว่าเป็นพยานซัดทอดที่เกิดจากผู้กระทำความผิดด้วยกัน 

ได ้ให ้การซัดทอดผู ้กระทำความผิดอีกคนหนึ ่งเพื ่อให้ตนเองได้ร ับโทษน้อยที ่ สุด 

พยานหลักฐาน ชนิดนี้จึงมีความน่าเชื่อถือน้อยและมีอันตรายอยู่มาก ต้องรับฟังด้วยความ

ระมัดระวังเนื่องจากตัวพยานจะรู้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นอย่างดี 

พยานผู ้ร ่วมกระทำความผิดมีแนวโน้มในการให้การเท็จสูง และอาจมีการจัดเตรียม

พยานหลักฐานหรือคำให้การเป็นอย่างดี ดังนั้น คำให้การของพยานผู้ร่วมกระทำความผิด

เพียงอย่างเด ียวจ ึงไม ่เพ ียงพอรับฟังเพ ื ่อนำมาพิพากษาลงโทษจำเลยได ้ ต้องมี

 
7  Peter Lushing, Testimonial Immunity and the Privilege against Self-Incrimination: A Study in 

Isomorphism, 73 J. Crim. L. & Criminology 1690, 1982. 
8  Francis Wharton, Wharton’s Criminal Evidence, 12ed. The Lawers Co-Operative Publishing Co., 

1955, p. 222.  
9  Haisbury’s Laws of English, v.10 Criminal Law, 3ed. Butterworths, 1995, p. 481.  
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พยานหลักฐานอื่นมาประกอบคำให้การของพยานดังกล่าวเพื่อให้ศาลรับฟังและนำมา

พิจารณาประกอบการพิพากษาลงโทษจำเลยในคดีได้10 

4.4  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

เป็นประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) การดำเนินคดีอาญามุ่งเน้นหลักการ

ค้นหาความจริง โดยแท้ ศาลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการค้นหาความจริง จึงไม่ยอมรับ

หลักการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน แต่ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมให้

ผู้กระทำความผิดให้ข้อมูลข่าวสารหรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพ่ือ

จุดประสงค์ในการได้รับลดหย่อนโทษ11 โดยได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี 

(Strafgesetzbuch (StGB)) ในมาตรา 46b ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่วางหลักเรื่องการใช้ดุลพินิจ

กำหนดโทษ ซึ่งเปิดช่องทางให้ศาลสามารถลดหย่อนโทษแก่ผู้กระทำความผิดที่ได้ให้ข้อมูล

ข่าวสารหรือให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายได้ต่ำกว่าโทษขั้นต่ำท่ี

กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ลงโทษได้หากว่าผู้ร่วมกระทำความผิดอาญาร้ายแรงตามท่ี

บัญญัติไว้ในมาตรา 100a ยอมให้ความช่วยเหลือในการแสวงหาความจริงและป้องกันมิให้

การกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น ซึ่งความผิดอาญาร้ายแรงเหล่านั้น การดำเนินคดีอาญา

เพื่อเอาผิดกับผู้กระทำเป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นในมาตรา 46b 

วรรคสอง ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการที ่ศาลจะใช้เพื ่อพิจารณากำหนดโทษเอาไว้  

โดยศาลจะต้องพิจารณาถึงประเภทและขอบเขตของข้อเท็จจริงที่ผู้ร่วมกระทำความผิดได้

เปิดเผยความสำคัญของข้อเท็จจริงเหล่านั้นในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือขัดขวางการกระทำ

ความผิดเวลาที่มีการเปิดเผยข้อมูลการสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและ

ความร้ายแรงของความผิดที่ผู ้ร่วมกระทำความผิดนำข้อมูลมาเปิดเผย รวมถึงพิจารณา

สัดส่วนระหว่างพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ กับความช่ัวของผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย12 และ

มาตรา 46b วรรคสาม กำหนดมิให้ศาลลดโทษหรือไม่ลงโทษจำเลย กรณีที ่จำเลยมา

 
10 พรเพชร วิชิตชลชัย, กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศในสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์, 

(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546), น. 377-378. และกรองทอง แย้มสะอาด, 

“การกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยาน: ข้อพิจารณาตามกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), น. 68.  
11 ปกป้อง ศรีสนิท และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น. 110. 
12 เพิ่งอ้าง, น. 111. 
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เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งประทับรับฟ้อง 

ไปแล้ว และผู้ร่วมกระทำความผิดรายใดที่ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อหวังได้รับการ 

ลดโทษหรือไม่ถูกลงโทษ หากได้ให้การเท็จอาจมีความผิดฐานหลอกลวงว่ามีการกระทำ

ความผิดอาญาเกิดขึ้นตามมาตรา 145d และความผิดฐานกล่าวหาเท็จ ตามมาตรา 164  

อีกด้วย13 และมาตรา 46b น้ี บังคับใช้กับทุกฐานความผิด ไม่ได้จำกัดเฉพาะคดีก่อการร้าย

หรือคดียาเสพติดเหมือนเช่นแต่ก่อนที่มีการแยกประเภทของคดี อันถือได้ว่าเป็นความ

ตื ่นตัวในการส่งเสริมให้ผู ้กระทำความผิดให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้ความช่วยเหลือแก่

หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมายมากข้ึนเพ่ือยับย้ังองค์กรอาชญากรรมของเยอรมนีน่ันเอง14  
  

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติในเรื่อง

การกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยาน จึงควรมีการบัญญัติกฎหมายการกันผู้กระทำความผิด

ไว้เป็นพยานโดยเฉพาะ โดยนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการต่าง ๆ ของต่างประเทศมาปรับใช้ 

ในลักษณะของการให้ความคุ้มกันผู้ที่ให้ข้อมูลอันสำคัญและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกระทำ

ความผิดจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับหัวหน้าหรือผู้มีบทบาทสำคัญได้ เพื่อเป็นการให้ความ

มั่นใจแก่ผู้ที่ได้ให้ข้อมูลว่าตนจะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่ต้องรับโทษอันเนื่องมาจาก

การให้การของเขาเองซึ ่งตรงต่อเจตนารมณ์ที ่แท้จริงของการใช้มาตรการกันผู ้กระทำ

ความผิดไว้เป็นพยาน ดังน้ัน ต้องนำเอามาตรการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานมาบังคับ

ใช้โดยกำหนดประเภทคดีไว้ให้ชัดเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าคดี

ประเภทใดบ้างที่สมควรให้ใช้มาตรการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานได้ เช่น คดีค้ามนุษย์ 

คดีการค้ายาเสพติด หรือคดีที่มีการกระทำความผิดในลักษณะที่เป็นองค์กรอาชญากรรม 

หรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น โดยเพิ ่มเข้าไปในมาตรา 136/1 แห่งร่าง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยควรใช้ถ้อยคำ

ดังต่อไปน้ีแทน 

 
13 เพิ่งอ้าง, น. 112. 
14 อรรณพ ลิขิตจิตถะ ณรงค์ รัตนานุกูล, และคมกริช หาญไชย, “รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องมาตรการส่งเสริม

บุคคล ให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย,” (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2548), น. 193-194.  
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“มาตรา 136/1 ในคดีความผิดดังต่อไปน้ี 

(1)  ในคดีความผิดท่ีกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกต้ังแต่สิบปีข้ึนไป  

(2)  คดีที ่ม ีการกระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรม หรือองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ เช่น คดีค้ามนุษย์ คดียาเสพติด คดีก่อการร้าย คดีทุจริต เป็นต้น 

หรือ 

(3)  คดีท่ีมีความสำคัญโดยประการอ่ืน ซ่ึงข้อเท็จจริงในคดีมีความสลับซับซ้อนและ

ยากลำบากต่อการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงการกระทำความผิด หากปรากฏว่า

ผู ้กระทำความผิดผู ้ใดได้ให้ข้อมูลที ่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ ่งจนนำไปสู ่การ

ปราบปรามการกระทำความผิดขององค์กรอาชญากรรมหรือพิสูจน์ความผิดของผู้บงการ

หรือผู้กระทำความผิดอื่นซึ่งเป็นตัวการสำคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายหรือ

ต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือต่อพนักงานสอบสวน 

หรือพนักงานอัยการ ให้กันผู้น้ันไว้เป็นพยาน”  

ส่วนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ควรแก้ไขเพิ่มเติมโดย

นำเอามาตรการกันผู้กระทำความผิดไว้เป็นพยานมาบัญญัติไว้ในมาตรา 20/1 โดยผู้ที่ได้ให้

ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับหัวหน้าหรือผู้มีบทบาท

สำคัญในคดีค้ามนุษย์ได้ จะต้องไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอันเน่ืองมาจากการให้ข้อมูลของเขา 

และควรใช้ถ้อยคำดังต่อไปน้ี  

“มาตรา 20/1 ในคดีค้ามนุษย์ ถ้าผู้กระทำความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซ่ึงสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีต่อหัวหน้าหรือ 

ผู้มีบทบาทสำคัญในคดีค้ามนุษย์หรือขบวนการค้ามนุษย์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ

การปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้กันไว้เป็นพยาน”  

ควรแก้ไขการให้ข้อมูลต่อตัวเจ้าพนักงานงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง 

ตำรวจ พนักงานสอบสวน ในมาตรา 20 และควรใช้ถ้อยคำดังต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 20 ในคดีค้ามนุษย์ ถ้าศาลเห็นว่าผู ้กระทำความผิดผู ้ใดได้ให้ข้อมูล 

ที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย
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เกี ่ยวกับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี ่ยวกับการ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับ

ความผิดน้ัน ก็ได้”  
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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับสภาพการจ้างและสวัสดิการ

ของหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาประวัติความเป็นมา 

ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี วิวัฒนาการและหลักการสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน  

การปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การช่วยเหลือพนักงานรัฐวิสาหกิจให้ได้รับสิทธิทางสวัสดิการท่ีเท่าเทียมกับการจ้างแรงงานอ่ืน 

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายที่บังคับใช้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ 

ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกาศคณะกรรมการ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื ่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ และ

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง การจ่ายเงินทดแทนแต่กฎหมาย

ดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมกับพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า 

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการและการปรับปรุงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

ส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการ

จ้างของสถานประกอบการเอกชนหรือการได้รับสวัสดิการของข้าราชการที่มีมั่นคงในการ

ดำรงชีวิตที่มากกว่า ซึ่งข้าราชการถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จึงก่อให้เกิดการเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  

ที ่ย ังไม่สามารถปรับปรุงข้ันตอนการเสนอขอปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาของหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานาน ทำให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงาน

ได้ตามวัตถุประสงค์ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ ้นตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื ่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ และประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ได้ผ่านการบัญญัติมาเป็นระยะเวลานานจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้รับสวัสดิการที่พึงมีโดยไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือ
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การปรับปรุงแก้ไขสวัสดิการท่ีพนักงานรัฐวิสาหกิจควรได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประเด็นการขอปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินท่ี

อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของสภาพการจ้างที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สามารถ

ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อลดกระบวนการนำเสนอการพิจารณาที่ซ้ำซ้อนและเพื่อให้

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถปรับปรุงสภาพการจ้างที่จะใช้ในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิด

หรือแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประเด็น

การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของ

สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง 

การจ่ายเงินทดแทนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับ

สิทธิที่เท่าเทียมกับการจ้างแรงงานอื่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ต่อไป 
  

คำสำคัญ: ปรับสภาพการจ้าง  สวัสดิการ  การประปาส่วนภูมิภาค 

 

ABSTRACT 
 

This thesis concentrates on Legal issues for adjustment of employment 

conditions, benefits and welfare in Provincial Waterworks Authority.  The 

objective is to study the history related to the concept, theory, evolution and 

key principles of Labour Welfare including improving employment conditions 

in State Owned Enterprises, relevant legal measures related to assist State 

Enterprise Employees are entitled the equal benefits and welfare as other 

workers. Although Thailand presently has a law that specially applies to State 

Owned Enterprises, but such law still unable to resolve the problems clearly 

and comprehensively. 

From the study of laws that related to employment conditions of 

State Enterprise Employees revealed that the State Enterprise Labour 
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Relations Act, B. E.  2 5 43  ( 2 0 00 )  empowering the State Enterprise Labour 

Relations Committee for the minimum standard of employment conditions 

and the State Enterprise Labour Relations Committee for the compensation 

found that it is inappropriate with the everyday life and social change.  For 

employment conditions and employees benefits and welfare, most of State 

Owned Enterprise Employees have affected by welfare injustice when 

compared with Government Officers and Private Employee. 

From the problems mentioned above, this thesis proposes that the 

State Enterprise Labour Relations Act, B.E. 2543 (2000) should be amended 

to adjust the procedures by proposed directly to the State Enterprise Labour 

Relations Committee for approval only instead of proposing to the ministry. 

For the minimum standard of employment conditions and compensation to 

be faired to State Enterprise Employees to meet the objectives of the State 

Owned Enterprises. 
  

Keywords: Employment Conditions, Benefits and Welfare, Provincial Waterworks Authority 
  

1.  บทนำ 

ปัจจุบันความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น อันเกิดจากแรงกดดันทางสังคมทั้งใน

ส่วนของความต้องการทางร่างกาย ทางจิตใจและเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตประจำวัน

การทำงานถือเป็นหนทางหนึ่งที ่มนุษย์จะสามารถใช้ศักยภาพของตนเพื่อแลกเปลี่ยน 

ให้กลายเป็นผลตอบแทนในรูปแบบของการทำงานจึงก่อให้เกิดทางเลือกในการตัดสินใจ

เพื่อเข้าร่วมงานกับองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงทั้งในส่วนของสภาพการจ้าง

และสวัสดิการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของการประปาส่วนภูมิภาคถือเป็นองค์กรที่มีความ

มั่นคงมีจุดเด่นด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงาน

ราชการมีสวัสดิการที่มีจุดเด่นในการให้สิทธิสวัสดิการที่ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายและ

มั่นคง เช่นด้านการรักษาพยาบาลที่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัวการ
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จ่ายเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการระดับสูง กรณีที ่ข้าราชการเสียชีวิตก่อนการ

เกษียณอายุหรือกรณีที่ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินบำนาญเพื่อให้ข้าราชการสามารถดำรงชีพ

ภายหลังการเกษียณอายุราชการการที่ทายาทของข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอด

อันเป็นข้อสังเกตที ่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่สามารถกระทำได้ ซึ ่งถือเป็นจุดเด่นของ

สวัสดิการในระบบราชการหรือหากเปรียบเทียบสวัสดิการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับ

สถานประกอบการเอกชนที่ใช้จุดแข็งด้านการให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงเพื ่อใช้เป็น

แรงจูงใจให้ลูกจ้างเข้ามาทำงานในสถานประกอบการของตนเนื่องจากแนวความคิดของ 

คนยุคใหม่มีมุมมองต่อการเลือกเข้าร่วมงานกับสถานประกอบการที่ให้ค่าตอบแทนที่สูง

ประกอบกับมีสวัสดิการที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันสถานประกอบการ

เอกชนจึงอาศัยการเพิ ่มสวัสดิการที ่ส่งเสริมความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต เช่น 

ค่าตอบแทนอัตราแรกบรรจุที่สูง การจัดทำประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้าง การให้สิทธิเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลเอกชน หรือแม้กระทั่งสวัสดิการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

นอกเหนือจากอัตราค่าจ้าง ที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดสรรให้แก่ลูกจ้างได้  

ซึ ่งก่อให้เก ิดผลกระทบกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสียโอกาสในการได้บุคลากรที ่ มี

ประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรที่มีศักยภาพในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตัดสินใจ

ลาออกจากของหน่วยงานเดิมของตน เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างของ

สถานประกอบการของเอกชนจึงเป็นการเสียโอกาสของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการที่จะมี

พนักงานที่มีความสามารถ อันเป็นกำลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินการไปตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
  

2.  ความหมายแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวัสดิการ 

2.1  ความหมายของสวัสดิการ  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ความหมายของ “สวัสดิการแรงงาน” 

หมายถึงการบริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บุคคลที่อยู่

ในองค์การนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกัน

ที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ี

ได้รับอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีเพื่อจะได้ใช้

กำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ไม่ต้อง
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มีความกังวล ทำให้มีความพอใจในการทำงานและต้ังใจทำงานน้ันให้นานท่ีสุด1 

มลธิรา อินธกุลชัย ให้ความหมายของสวัสดิการคือ (Welfare) ในวงการบริหารธุรกิจ

และการบริหารงานบุคคลอาจเรียกกันหลายอย่างเช่นผลประโยชน์เกื้อกูล ผลประโยชน์พิเศษ 

หมายถึง การกระทำขององค์การหรือหน่วยงานที่กระทำขึ้น เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ให้กับบุคลากรหรือให้บุคลากรได้รับส่ิงท่ีเขาต้องการ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ท่ี การบำรุง

ขวัญและกำลังใจให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน2  

2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสวัสดิการ 

แนวคิดของหลักความเสมอภาค 

หลักความเสมอภาค (Equity) ถือเป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

เพื ่อให้บุคคลได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่นำ

หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติอื่น ๆ มาเป็นตัวแปรในการพิจารณา อาทิเช่น เพศ การศึกษา 

วัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด เป็นต้น และถือเป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมไม่ให้รัฐ

เป็นผู้มีอำนาจและใช้อำนาจที่ตนมีได้ตามอำเภอใจโดยการกำหนดให้ผู้มีอำนาจของรัฐ 

ที่สามารถพิจารณา จะต้องอธิบายได้ถึงเหตุผลในการที่รัฐจะกระทำการอันก่อให้เกิด

ผลกระทบหรือเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หากไม่สามารถ

อธิบายเหตุผลในการกระทำการนั้นได้ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการใช้อำนาจของรัฐน้ัน

เป็นไปตามอำเภอใจ ดังนั้นหลักความเสมอภาคจึงเป็นหลักสำคัญในการรับรองและคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถนำมาตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการได้3 

2.3  ทฤษฎีท่ีเช่ือว่าธรรมชาติของนายจ้างมีผลต่อการกำหนดสวัสดิการในองค์กร  

1.  ทฤษฎีท่ีว่าด้วยการบังคับควบคุม (The Policing Theory) ท่ีมาของทฤษฎีน้ีมา

จากแนวคิดที่ว่า ตามธรรมชาติของมนุษย์ต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก พร้อมที่จะ

 
1  “ความหมายของสวัสดิการแรงงาน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563, จาก

https://soreda.oas.psu.ac.th/files/963_file_Chapter%202.pdf 
2  มลธิรา อินธกุลชัย, “ความหมายของสวัสดิการแรงงาน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562, จาก

http://cmuir.cmu.ac.th/bitstream/6653943832/11063/5/econ1051mi_ch2.pdf 
3  เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ, “ความเสมอภาคของบุคคลสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ,” ใน เอกสารการอบรม

หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, น. 1. 
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เอาเปรียบคนอื่นเสมอเมื่อมีโอกาส คนที่มีการศึกษาสูงมักเอาเปรียบคนมีการศึกษาต่ำ ฉะน้ัน 

นายจ้างจึงมีโอกาสที่จะปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไม่ยุติธรรม เพื่อเป็นการลดการเอารัดเอาเปรียบ 

รัฐจึงจึงต้องมีการออกกฎหมายควบคุม เพื่อบังคับให้นายจ้างจัดสวัสดิการตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด ข้อบังคับทางกฎหมายจึงถือเป็นมาตรฐานให้นายจ้างปฏิบัติตามถ้าฝ่าฝืนมี

บทลงโทษ ข้อดีของทฤษฎีนี้ ลูกจ้างจะได้รับการประกันว่าตนจะได้รับสวัสดิการ เพียงพอ

ตามท่ีกฎหมายกำหนด แต่ตามข้อเท็จจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะมีนายจ้างจำนวน

มากที่ไม่ให้ความสนใจ พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติได้ก็ทำโดย

ขาดคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน สำหรับข้อเสียคือนายจ้างที ่ดีที ่จัดสวัสดิการให้สูงกว่าท่ี

กฎหมายกำหนดด้วยความเต็มใจ ฉะนั้น จึงไม่ยุติธรรมสำหรับนายจ้างที่จะถูกสังคมมองว่า

เป็นผู้พยายามประกอบการใดก็ตามที่จัดสวัสดิการให้เท่าที่หรือต่ำกว่ากฎหมายกำหนด 

น่าจะมีผลจากลักษณะของนายจ้างท่ีต้องการการบังคับควบคุมน้ันเอง 

2.  ทฤษฎีที่ว่าด้วยการป้องกันการเรียกร้อง (The Placating Theory) ทฤษฎีน้ี

เกิดจากความเชื่อที่ว่าลูกจ้างในยุคปัจจุบันมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ 

ทำให้เกิดมีพลังกลุ่มเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ฉะนั้น นายจ้างจึงมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบดูแลลูกจ้าง 

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรวมตัวเรียกร้องในสิ่งที่ลูกจ้างต้องการ เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะ

เกิดขึ้นในภายภาคหน้าซึ่งปราศจากความจริงใจจากนายจ้าง ฉะนั้นการให้ในลักษณะเช่นว่าน้ี

จึงยับยั้งปัญหาได้เพียงชั่วคราว เนื่องจากลูกจ้างจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ข้อดีคือ 

ลูกจ้างมักได้ในสิ่งที่ต้องการแต่มิใช่ทุกครั้ง เช่นเดียวกับนายจ้างเองก็มีความตื่นตัวต้องคอย

ดูแลสอดส่องซ่ึงเป็นผลทำให้ลูกจ้างได้ในส่ิงท่ีต้องการมากข้ึน4 
  

3.  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสภาพการจ้างและสวัสดิการ 

3.1  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสภาพการจ้างและสวัสดิการของไทย 

3.1.1  มาตรการทางกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับสภาพการจ้างและสวัสดิการของ

พนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

1)  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  

มาตรา 6 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 

4  “ทฤษฎีสวัสดิการ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563, จาก 

http://nlrc.mol.go.th/research/KK47110/02KK47110.pdf 
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“สภาพการจ้าง” หมายความว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน 

กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้าง 

หรือลูกจ้างอันเก่ียวกับการจ้างหรือการทำงาน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  

มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(1)  กำหนดมาตรฐานข้ันต่ำของสภาพการจ้าง 

(2)  เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับ

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันอาจดำเนินการเองได้ 

(3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสาม และมาตรา 

28 มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างตาม (1) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

แล้วให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควร ปรับปรุง สภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่ 

นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ตามมาตรา 13 (2) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

และคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

มาตรา 28 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากท่ี

กำหนดตามมาตรา 13 (2) นายจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ

คณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้5  

2) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของ

สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 

ข้อ 61 ลูกจ้างที ่ต ้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ 

ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ 59 แต่ถ้า

ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ให้มีสิทธิ

ได้รับเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทำงานตามอัตราท่ีกำหนด 

(1)  ลูกจ้างผู ้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบห้าปีขึ ้นไป  

ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย

หน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

 
5  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543. 
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(2)  ลูกจ้างผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบสิบห้าปีขึ ้นไป  

ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย

สามร้อยวัน 

(3)  ลูกจ้างผู ้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบยี ่สิบปีขึ ้นไป  

ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจ่านวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

ส่ีร้อยวัน 

ในกรณีที่นายจ้างมีข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งในการจ่ายค่าชดเชย

กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

ของเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทำงานตามวรรคหน่ึงแล้ว6 

3)  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เร่ือง การจ่ายเงินทดแทน 

ข้อ 8 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน

เป็นรายเดือนดังต่อไปน้ี 

(4)  ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือ

สูญหาย มีกำหนดแปดปี 

ข้อ 13 ค่าทดแทนตามข้อ 8 ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

รายวันสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานคูณด้วยยี่สิบหก และไม่เกินเดือนละ

หน่ึงหม่ืนสองพันบาท7 

3.1.2  มาตรการทางกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับสภาพการจ้างและสวัสดิการของ

ข้าราชการ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 

“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า 

(1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงิน

งบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตำรวจช้ัน 

 
6  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ. 
7  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน. 
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พลตำรวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจำ 

(2) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที ่ได้ร ับค่าจ้างจากเงิน

งบประมาณรายจ่าย และสัญญาจ้างน้ันมิได้ระบุเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 

(3)  ผู ้ได้รับบำนาญปกติหรือผู ้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาม

กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ และทหารกองหนุน มีเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบ้ียหวัด8 

2)  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

มาตรา 32 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ให้กระทำดังน้ี 

(1)  สำหรับบำเหน็จ ให้ต้ังเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ  

(2)  สำหรับบำนาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจำนวนปี

เวลาราชการ 

มาตรา 48 ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมี 

เบี้ยหวัดตายถ้าความตายนั้นมิได้เกิดข้ึนเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง 

ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนตามเกณฑ์คำนวณในมาตรา 32 (1) ให้แก่ทายาท

ผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังน้ี  

(1)  บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรต้ังแต่สามคนข้ึนไปให้ได้รับสามส่วน  

(2)  สามีหรือภริยาให้ได้รับหน่ึงส่วน 

(3)  บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่ให้ได้รับหน่ึงส่วน9 

3.1.3  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างและสวัสดิการของการ

จ้างแรงงาน 

1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 4 พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่ 

(2)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

 
8  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2). 
9  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494. 
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มาตรา 18 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่า

ทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 

(4)  ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือ

สูญหายมีกำหนดสิบปี10 

3.1.4  มาตรการทางกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับสภาพการจ้างและสวัสดิการของ 

การประปาส่วนภูมิภาค 

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการสงเคราะห์เมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ 

ความตาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

ข้อ 4 เม่ือผู้ปฏิบัติงานตายให้ กปภ. จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์

ตามข้อ 7 เป็นจำนวนสามเท่าของเงินเดือนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับหรือมีสิทธิได้รับขณะที่ตาย 

และบวกเพ่ิมอีกหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท11 

3.2  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิการของต่างประเทศ  

3.2.1  Labour Standards Law (ประเทศญ่ีปุ่น) 

กรณีการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ดังน้ี 

มาตรา 79 ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตให้นายจ้างจะจ่ายค่าทดแทนเท่ากับ 1,000 วัน

ให้แก่ทายาท 

มาตรา 80 ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำศพเท่ากับค่าจ้าง 60 วัน 

ให้แก่ผู้จัดการศพ 

3.2.2  WORK INJURY COMPENSATION ACT (สาธารณรัฐสิงคโปร์) 

สิทธิประโยชน์จากกรณีที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือทุพลลภาพเนื่องจากการทำงาน

กำหนดไว้ใน WORK INJURY COMPENSATION ACT12 ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยเงินทดแทน

จากการบาดเจ็บ (The Work Injury Compensation Act - WICA) มีผลใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2008 (พ.ศ. 2551) เป็นต้นไป รัฐบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้นายจ้างต้อง

 
10  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561. 
11  ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการสงเคราะห์เมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. 
12  WORK INJURY COMPENSATION ACT (CHAPTER 354). 
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รับผิดชอบค่าทดแทนค่าจ้างระหว่างลาป่วย ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจาก

การทำงานโดยลูกจ้างไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดในทางแพ่ง 

การจ่ายเงินทดแทนการสูญเสียความสามารถอย่างถาวร (ทุพพลภาพถาวร) หรือ 

เสียชีวิตจำนวนเงินท่ีจะได้พิจารณาได้ ดังน้ี 

(ก)  ทุพพลภาพถาวร – เมื่อการได้รับบาดเจ็บหรือภาวะการเจ็บป่วยส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการทำงานของลูกจ้างอย่างถาวร โดยการคำนวณอัตราค่าทดแทน 

ขั้นต่ำสุดในอัตรา 88,000 เหรียญสิงคโปร์คูณด้วยอัตราร้อยละของการทุพพลภาพถาวร 

และค่าทดแทนขั้นสูงสุดในอัตรา 262,000 เหรียญสิงคโปร์คูณด้วยอัตราร้อยละของการ

ทุพพลภาพถาวร 

(ข)  การเสียชีวิต – เมื ่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจนทำให้ลูกจ้างเสียชีวิต  

โดยการคำนวณอัตราค่าทดแทนขั้นต่ำสุดในอัตรา 69,000 เหรียญสิงคโปร์13 และอัตรา 

ค่าทดแทนข้ันสูงในอัตรา 204,000 เหรียญสิงคโปร์14 

3.2.3  UAE Labour Law (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) 

สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกรณีได้รับอันตราย อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจาก

การทำงานในกรณีที่ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยเนื่องจากการทำงานจนเป็นเหตุให้ลูกจ้าง

เสียชีวิตหรือพิการถาวร นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนให้ทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิต 

เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำของลูกจ้าง 24 เดือน ทั้งนี้เงินทดแทนดังกล่าวจะต้อง

ไม่ต่ำกว่า 18,000 ดีแรห์ม และไม่เกิน 35,000 ดีแรห์ม15 ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงิน

ตามสัดส่วนท่ีประกาศ 
  

  

 
13  อัตราแลกเปลี่ยนเงินสากลของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (SGD) 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับ 23.2233 บาท (THB). 
14  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน, “สิทธิประโยชน์จากการได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ

เนื่องจากการทำงาน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563, จาก 

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER039/GENERAL/DATA0000/00000092.PDF 
15  อัตราแลกเปลี่ยนเงินสากลของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (AED) 1 ดีแรห์มเท่ากับ 8.4967 บาท (THB). 
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4.  ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการปรับสภาพการจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การประปาส่วนภูมิภาค 

4.1  ปัญหาเก่ียวกับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 

ปัญหาการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ในการตรวจ

วินิจฉัยโรคเพื่อการรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ อันถือเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นในการ

ดำรงชีวิต โดยการเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกฎหมาย

รับรองสิทธิของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สามารถใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงผู้เข้ารับการรักษา

จะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและค่าบริการทางการแพทย์ แล้วจึงนำใบเสร็จการชำระเงิน 

มาเบิกกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด ซึ่งแตกต่างจากสิทธิการเข้ารับการรักษาใน

สถานพยาบาลของทางราชการตามสิทธิของข้าราชการ สิทธิของประชาชนที่มีสัญชาติไทย

และสิทธิของลูกจ้างในสถานประกอบการของเอกชนที ่ได้ขึ ้นทะเบียนประกันสังคม 

จะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงตามข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทยและมีสถานะเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกับข้าราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ

ประชาชนเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีกฎหมายในการรองรับการใช้สิทธิร ักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลของทางราชการ โดยการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงของพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมอยู่ด้วย 

หากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคประสงค์จะดำเนินการเบิกจ่ายตรงให้แก่

พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค จะต้องดำเนินการจัดทำสัญญาข้อตกลงระหว่างการ

ประปาส่วนภูมิภาคกับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่งเป็นราย ๆ ไป ซึ่งการประปา

ส่วนภูมิภาคดำเนินกิจการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ จึงต้องมีพนักงาน

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีกว้าง การท่ีจะจัดทำสัญญากับสถานพยาบาลของทางราชการท่ัวประเทศ

จึงไม่สามารถดำเนินการได้  

4.2  ปัญหาเกี่ยวกับการกระทบซึ่งสิทธิกรณีการเสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุ

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค 

ปัญหากรณีที ่พนักงานรัฐวิสาหกิจเสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุ ตามประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื ่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างใน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ข้อ 61 กำหนดให้ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องพ้นจาก
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ตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง 

ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามที ่กำหนดไว้ โดยหากลูกจ้างได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อน

เกษียณอายุติดต่อกันตามระยะเวลานาน ให้มีสิทธิได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการ

ทำงานตามอัตราท่ีกำหนด ดังน้ี 

(1)  ลูกจ้างผู ้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบห้าปีขึ ้นไป  

ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย

หน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

(2)  ลูกจ้างผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบสิบห้าปีขึ ้นไป  

ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย

สามร้อยวัน 

(3)  ลูกจ้างผู ้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบยี ่สิบปีขึ ้นไป  

ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจ่านวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายส่ี

ร้อยวัน 

โดยการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เป็นการที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีเจตนารมณ์

เพื่อให้ลูกจ้างสามารถดำรงชีพและดูแลครอบครัวต่อไปได้ภายหลังการเกษียณอายุจากการ

เก็บข้อมูลการเสียชีวิตของพนักงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 

– 2563 พบว่า มีพนักงานที่เสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุจำนวน 138 ราย ซึ่งเป็นพนักงาน

ที่ได้ปฏิบัติงานให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคติดต่อกันเกินกว่า 15 ปี จำนวน 79 ราย ซึ่งหาก

พนักงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานจนถึงเกษียณอายุย่อมมีสิทธิได้รับเงินเพื ่อตามแทน

ความชอบในการทำงานแต่หากพนักงานรัฐวิสาหกิจเสียชีวิตลงก่อนการเกษียณอายุจะไม่มี

สิทธิได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานดังกล่าว ส่งผลให้ทายาทของพนักงานท่ี

เสียชีวิตมีสิทธิได้รับเพียงเงินค่าสงเคราะห์ค่าทำศพตามที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างเท่านั้นซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตบางครั้งเกิดขึ้นจากโรคประจำตัว 

การเจ็บป่วยเฉียบพลันหรืออุบัติเหตุ อันเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดประสงค์ให้เกิดขึ้นหรือสามารถจะ

ควบคุมได้ หากเปรียบเทียบกับกรณีการเสียชีวิตของข้าราชการตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 48 ที่บัญญัติให้ ข้าราชการผู้ใดที่ตายในระหว่าง 
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รับราชการอยู่ ถ้าความตายของข้าราชการนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่าง

ร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนน้ัน  

ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการตอบแทนความดีความชอบข้าราชการที่จงรักภักดี

และต้ังใจในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน และเพ่ือให้ทายาทของข้าราชการท่ีเสียชีวิตก่อน

การเกษียณอายุสามารถดำรงชีพอยู่ต่อไปได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงลักษณะการดำเนินงานของ

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน

และมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐเช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า กรณีที ่พนักงาน

รัฐวิสาหกิจท่ีได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน แต่ได้เสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุ ทายาท

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจควรได้รับความดูแลเช่นเดียวกันทายาทของข้าราชการที่เสียชีวิต

ก่อนการเกษียณอายุ เนื่องจากครอบครัวของพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่เสียชีวิต มีพนักงาน

เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวหรือมีบุคคลที่อยู่ในความดูแล เมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เสียชีวิตลง ทายาทหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของพนักงานคนดังกล่าวจะได้รับผลกระทบ 

ในการดำเนินชีวิต ซึ่งแตกต่างจากสิทธิของทายาทของข้าราชการที่เสียชีวิตลงก่อนการ

เกษียณอายุ 

4.3  ปัญหากระบวนการขั้นตอนการปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค 

ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจการ

ประปาส่วนภูมิภาค เพื่อการแก้ไขปรับปรุงสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่มี

การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยการปรับปรุงแก้ไขสวัสดิการอาจเกิดขึ้นจากการย่ืน 

ข้อเรียกร้องของลูกจ้าง ผ่านการนำเสนอของสภาพแรงงาน หรือทั้งกรณีที่ฝ่ายลูกจ้างและ

ฝ่ายนายจ้างมีความเห็นร่วมกันในการปรับปรุงสภาพการจ้างให้มีความเหมาะสมแต่การ

ปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้มีการแบ่งกลุ่มของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานเองได้โดยเสนอให้คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจแห่งนั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่ต้องเสนอให้คณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบซ่ึงได้แก่หน่วยงานรัฐวิสากิจ 
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กลุ่มท่ี 2  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างเป็นของ

ตนเอง  

กลุ่มท่ี 3  รัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน 53 ขั้น ตามประกาศ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซ่ึงได้แก่หน่วยงานรัฐวิสากิจ 

โดยการปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 

จะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพการจ้างภายใต้การบริหารงานภายในของ

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้เอง หากเป็นการขอปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินและ

การรักษาพยาบาลจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 13 โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

จึงจะสามารถนำมาบังคับใช้ได้ ซึ่งการปรับปรุงสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 จึงมีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 

ในการดำเนินการที่ล่าช้า ทำให้พนักงานรัฐวิสาหกิจขาดโอกาสในการได้รับการแก้ไข

ปรับปรุงสภาพการจ้างในสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หรือปรับปรุงสภาพการจ้างที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเป็นปัญหา

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานภายในองค์กรและทำให้พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้

รับความเท่าเทียมและไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ 

4.4 ปัญหาเกี่ยวกับเงินทดแทนที่จะจ่ายแก่ทายาทของพนักงานในหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค 

ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทนที่จะจ่ายให้แก่ทายาทของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค กรณีท่ีประสบอันตรายอันเน่ืองมาจากการทำงาน โดยตามประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื ่อง การจ่ายเงินทดแทน ข้อ 8 กำหนดให้

นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

หรือสูญหายอันเป็นเหตุมาจากเนื่องจากการทำงาน โดยกำหนดอัตราการจ่ายค่าทดแทน

ตามอัตรา ข้อ 8 (4) ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย

หรือสูญหายมีกำหนด 8 ปี 
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โดยหากเปรียบเทียบกรณีการเสียชีวิตของข้าราชการตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 48 ที่กำหนดให้ ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับ

ราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการ

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนตามเกณฑ์

คำนวณในมาตรา 32 (1) โดยคำนวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลา

ราชการหรือตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 ท่ีบัญญัติให้

นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิร้อยละ 70 ของค่าจ้างราย

เดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายมีกำหนดสิบปี จะเห็นได้ว่ากรณีการ

เสียชีวิตเนื่องจากการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทายาท

ของพนักงานที่เสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทดแทนการเยียวยาในอัตราที่ต่ำที่สุดของลูกจ้าง 

เม่ือเปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างของสถานประกอบการเอกชน 
  

5.  ข้อเสนอแนะ 

5.1  มาตรการเกี่ยวกับการกำหนดสวัสดิการด้านเข้ารับการรักษาพยาบาลของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคในสถานพยาบาลของทางราชการ 

ผู้ศึกษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับกรณีการรักษาพยาบาล

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจในสถานพยาบาลของทางราชการ เนื่องจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกับข้าราชการ  

เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง

ราชการที่สิทธิดังกล่าวควรครอบคลุมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สามารถบังคับใช้สิทธิได้

เช่นเดียวกันการที ่ข้าราชการที ่ได้รับสิทธิการเบิกจ่ายตรงในการเข้ารับการรักษาใน

สถานพยาบาลของทางราชการด้วยเนื่องจากพนักงานรัฐวิสาหกิจถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 

บุคคลหนึ่ง จึงควรได้รับการดูแลในการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้ศึกษา 

เห็นควรเสนอแนะให้มีการแก้ไขคำนิยามตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 มาตรา 8 และมาตรา 19 ในส่วนของผู้มีสิทธิเข้ารับการ

รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

มาตรา 4 เป็น  
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“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า 

(1)  ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงิน

งบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตำรวจช้ัน 

พลตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจำ 

(2)  ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที ่ได ้ร ับค่าจ้างจากเงิน

งบประมาณรายจ่าย และสัญญาจ้างน้ันมิได้ระบุเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 

(3)  ผู ้ได้รับบำนาญปกติหรือผู ้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาม

กฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ และทหารกองหนุน มีเบี ้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย 

เงินเบ้ียหวัด  

(4)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

5.2  มาตรการเกี ่ยวกับการเสียชีว ิตก่อนการเกษียณอายุของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค 

ผู้ศึกษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตก่อนการ

เกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคโดยเปรียบเทียบกับกรณี 

การเสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุของข้าราชการ 

เพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับความเป็นธรรม จึงควรจะมีการขยายคำจำกัดความ

ของคำว่าเงิน เพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจที่ในปัจจุบันมีการ

กำหนดคำนิยามที่แคบและเป็นการจำกัดสิทธิของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ศึกษาเห็นควร

เสนอให้มีการขยายคำจำกัดความให้มีความหมายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงควรปรับปรุง

กฎหมายที่จำกัดสิทธิดังกล่าวให้เงินเพื่อตอบแทนความชอบ สามารถให้มีความหมายกว้างข้ึน

เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ข้อ 48 ที่กำหนดให้

ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายน้ัน

มิได้เกิดขึ้นเน่ืองจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอด

เป็นจำนวนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจึงเห็นควรที่จะนำเสนอการปรับปรุงแก้ไขประกาศ
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คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื ่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างใน

รัฐวิสาหกิจ ข้อ 61 เป็น 

“ข้อ 61 ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะการเสียชีวิต

หรือเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ คำส่ังของนายจ้าง 

ถ้าลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุหรือก่อนการเสียชีวิตติดต่อกัน

ตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทำงานตามอัตรา

ท่ีกำหนด 

(1)  ลูกจ้างผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุหรือก่อนการเสียชีวิตติดต่อกัน

ครบห้าปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้าง

อัตราสุดท้ายหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

(2)  ลูกจ้างผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุหรือก่อนการเสียชีวิตติดต่อกัน

ครบสิบห้าปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับ

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน 

(3)  ลูกจ้างผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุหรือก่อนการเสียชีวิตติดต่อกัน

ครบยี่สิบปีขึ ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจ่านวนเท่ากับ

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายส่ีร้อยวัน 

ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจาก

การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของลูกจ้างผู้นั้น และลูกจ้างได้ปฏิบัติงานก่อนการเสียชีวิต

ติดต่อกันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ให้ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนน้ัน 

ในกรณีที่นายจ้างมีข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งในการจ่ายค่าชดเชย

กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

ของเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทำงานตามวรรคหน่ึงแล้ว” 

5.3  มาตรการในการปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจการ

ประปาส่วนภูมิภาค 

ผู้ศึกษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ให้สามารถมีสิทธิปรับปรุงสภาพการจ้างให้มีความเสมอภาค 

สอดคล้องกับสถานการของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ
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ปรับปรุงสวัสดิการท่ีเก่ียวกับการเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพ่ิมมากย่ิงข้ึน โดยในปัจจุบัน

มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 หลายแห่งที่มีประสิทธิภาพในการ

ดำเนินการ สามารถสร้างรายได้และมีผลกำไรสูงซึ่งแม้การพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

ย่อมส่งผลให้นายจ้างต้องรับภาระด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความ 

พึงพอใจและเพื ่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือก่อให้เกิดเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยการปรับปรุงสวัสดิการให้พิจารณา

เปรียบเทียบจากหน่วยงานหรือองค์กรที ่มีฐานะอยู ่ในระดับเดียวกัน มีลักษณะการ

ดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจที ่คล้ายคลึงกันให้มีความเท่าเทียมกัน หรือปรับปรุง

สวัสดิการของหน่วยงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากในประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ที่รัฐกำหนดขึ้น โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเอง บางครั้งเป็นการ

ปร ับปร ุงสภาพการจ้างท่ีใช ้งบประมาณไม่ส ูงและหน่วยงานร ัฐว ิสาหกิจแห่งน้ัน 

มีความสามารถในการจัดสรรสวัสดิการดังกล่าวได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ที่กำหนดให้ต้องนำเสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการที่ล่าช้า ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสนอ 

ดังนั้น เพื่อให้ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ได้รับการ

แก้ไขปรับปรุงสวัสดิการที่เท่าทันต่อสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกท้ัง

เพื่อให้ได้รับสวัสดิการที่เป็นธรรมผู้ศึกษาจึงมีความเห็นนำเสนอการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 13 เป็น 

“มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(1)  กำหนดมาตรฐานข้ันต่ำของสภาพการจ้าง  

(2)  เสนอคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที ่เกี ่ยวกับการเงิน

สำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันอาจดำเนินการเองได้ 

(3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสาม และมาตรา 28

 ฯลฯ 
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มาตรฐานขั ้นต่ำของสภาพการจ้างตาม (1) เม ื ่อได ้ร ับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

ในกรณีที ่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี ่ยวกับการเงิน 

ที ่อยู ่ นอกเหนือจากที ่กำหนดไว้ตามมาตรา 13 (2) จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

และมาตรา 28 เป็น 

“มาตรา 28 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจาก 

ที่กำหนดตามมาตร 13 (2) นายจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

จึงจะดำเนินการได้” 

5.4  มาตรการเกี ่ยวกับสิทธิของทายาทของพนักงานรัฐว ิสาหกิจกรณี 

การประสบอันตรายเน่ืองจากการทำงาน 

ผู้ศึกษาได้พิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการกำหนดการจ่ายเงินค่าทดแทน

ให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำงานจึงมีความเห็นว่า 

เพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจและทายาทได้รับความเป็นธรรมจากการจ่ายเงินค่าทดแทน

ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับอย่างเหมาะสมจึงเห็นควรที่จะนำเสนอการปรับปรุงแก้ไข

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง การจ่ายเงินทดแทน ข้อ 8 เป็น 

“ข้อ 8 เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน 

เป็นรายเดือน ตังต่อไปน้ี 

(4)  ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือ

สูญหายมีกำหนดสิบปี” และข้อ 13 เป็น 

“ข้อ 13 ค่าทดแทนตามข้อ 8 ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

รายวันสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานคูณด้วยยี่สิบหกและไม่เกินเดือนละ 

หน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท” 
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บทคัดย่อ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักแรม

ระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันการประกอบ

ธุรกิจผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งในเบื้องต้น

ผู้เขียนมุ่งศึกษาถึงสถานะ และความสัมพันธ์ของบุคคลแต่ละประเภท เมื่อเข้าใจถึงสถานะ

ข้างต้นแล้ว จึงจะจะมุ่งศึกษาถึงนิติสัมพันธ์ ความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการคุ้มครอง 

เยียวยาผู้ใช้บริการ ที่เจาะจงเฉพาะในเรื่องของการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรม

ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายประเทศ

แคนาดา กฎหมายประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายสหภาพยุโรป เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด

มาตรการทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมในการกำกับดูแลและคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการต่อไป 

จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันมีการให้เช่าที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ในระยะเวลาท่ี

ต่ำกว่า 30 วัน เสมือนการประกอบธุรกิจโรงแรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นจำนวนมาก 

เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของที่พักแรม ทั้งยังสร้างทางเลือกในการ

บริโภคที่หลากหลาย อัตราค่าบริการที่ต่ำกว่า และคุณภาพที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับการ

ให้บริการในโรงแรมแก่ผู้ใช้บริการ แต่ในทางกฎหมายแล้วการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นท่ี

ไม่ใช่โรงแรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในส่วนของผู้เป็นเจ้าของที่พักแรมที่นำมาให้บริการ 

เช่าระยะส้ันเป็นการกระทำท่ีผิดกฎหมายโรงแรม ซ่ึงกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ และ 

ในส่วนของผู้จัดให้มีการเช่าระยะสั้นผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือเรียกว่าเจ้าของดิจิทัล

แพลตฟอร์ม อาจเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ยังไม่มี

กฎหมายรองรับจึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ เมื่อไม่มีกฎหมายมารองรับและบังคับ

ใช้เป็นการเฉพาะ ทำให้การดำเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน นอกจากน้ีหากเกิด

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการ อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับการคุ้มครอง 

ตลอดจนการชดใช้เยียวยาอย่างเพียงพอ 

ดังนั ้น ผู้เขียนจึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการเสนอให้มีการบัญญัติ

กฎหมายเฉพาะขึ้นใหม่สำหรับการให้เช่าที ่พักแรมระยะสั้นที ่ไม่ใช่โรงแรมผ่านดิจิทัล

แพลตฟอร์มขึ้นใหม่ โดยให้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็น
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กฎหมายกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเป็นแพลตฟอร์มมามีสถานะเป็นนิติบุคคลใน

ประเทศไทย โดยผู้เขียนได้จัดทำร่างชื่อว่า “พระราชบัญญัติการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม” 

โดยเน้นเฉพาะในส่วนของธุรกิจการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรม เพื่อกำหนด

มาตรการในการประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นให้มีมาตรฐาน ตลอดจนการกำหนด

มาตรการในการเยียวยาความเสียหาย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและสร้างความเชื่อมั่นแก่

ผู้ใช้บริการ 
  

คำสำคัญ: ดิจิทัลแพลตฟอร์ม, การเช่าที่พักแรมระยะสั้น 

 

Abstract 
  

The objective of thesis was to study laws related to the short-term 

lodging rental on digital platform in Thailand. The author initiated to conduct 

this study by considering the fact that at present, the business operation 

through Digital Platform still hasn’t regulated by any specific laws. Initially, 

the author emphasized to study statuses and relations of people in each 

category. When we understood the above statuses, we would study legal 

relations, responsibility of related persons, and protection for people 

receiving services especially the service of the short-term lodging rental on 

digital platform. This study explored and compared them with laws of USA, 

of Canada, of Japan, and of EU for being the way to define legal measures to 

be efficient and suitable for controlling and protecting to people receiving 

services later.  

The results of this study indicated that at present, there were the 

short-term lodging rental during the period less than 30 days. It seemed the 

hotel business operation through many digital platforms because it could 

make revenues to owners of lodging places. It also made many choices to 

consume at the lower service rates with better or equal with services in 
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hotels. In the legal way, owners of lodging places which served the short-term 

lodging rental did illegally against the hotel laws because it affected to public 

benefits. Operators arranging the short-term lodging rental on digital platform 

or owners of Digital Platform also did illegally because this business hadn’t 

been supported by any laws, so it wasn’t under the control of the 

government. When there weren’t any laws supporting or using specifically, 

the business operation in this type wasn’t along the standard. Besides, if there 

were any damages from the business operation, people receiving services 

mightn’t be protected and didn’t receive enough compensation. 

In this regard, the author suggested the problem solutions by 

legislating new laws which were specific for the short-term lodging rental on 

digital platform. Proposed legislation related to digital platform which was the 

central law should be done. Its target was to make platforms to become the 

juristic person in Thailand. The author made the draft named “Digital Platform 

Services Act”. It emphasized the business part of the short-term lodging rental 

for defining measures to run the short-term lodging rental along the standards 

including defining measures to compensate damages for protecting people 

receiving services and making their confidence. 
  

Keywords: Digital Platform, Lodging Short term rental 

 

บทนำ 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน เม่ือมีการเดินทางท่องเท่ียว ย่อมก่อให้เกิดความต้องการในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ความต้องการที่พักอาศัย ความต้องการในการบริโภค และความต้องการด้านคมนาคม  

ซึ่งเป็นความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

การท่องเที ่ยวเพื ่อรองรับความต้องการในเรื ่องดังกล่าวของมนุษย์ ซึ่งธุรกิจที ่พักแรม  

เป็นธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง คำว่า “ที่พักแรม”  
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ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สามารถแบ่งออกได้เป็น คำว่า “พักแรม” 

หมายถึง การพักค้างคืน และ คำว่า “ท่ี” ที่มาจากคำว่าสถานที่ หมายถึง ที่ตั้ง หรือแหล่ง 

เมื่อรวมคำทั้งสองเข้าด้วยกันจะหมายถึง สถานที่สำหรับพักค้างคืน แต่การตีความที่ถูกต้อง

ควรหมายถึงสถานที่พักค้างคืนเป็นการชั่วคราวในขณะเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

เนื่องจากที่พักแรมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักอาศัยถาวร ดังนั้น ธุรกิจที่พักแรม 

หมายถึง การให้บริการสถานที่สำหรับพักอาศัยแก่ผู ้เดินทาง และอำนวยความสะดวก 

ในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื ่องดื ่ม ความสะอาด ปลอดภัย ในขณะที ่พ ักอาศัย  

โดยแสวงหาผลกำไรจากการให้บริการดังกล่าว  

ปัจจุบันธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทยมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก เนื ่องจาก

ประเทศไทยเป็นสถานที่ปลายทางที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และประชากรใน

ประเทศยังนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองเป็นจำนวนมาก ทำให้ลักษณะของที่พักแรม

และการให้บริการมีความหลากหลาย แตกต่างไปจากการให้บริการที่พักที่ให้บริการใน

ลักษณะเดิมที่อยู่ในลักษณะของห้องพักอย่างชัดเจน เช่น ที่พักแรมแบบกระท่อม กระโจม

หรือเต้นท์ แพพัก เรือสำราญ รถบ้าน บ้านพักแบบพูลวิลล่า Home stay เป็นต้น ประกอบ

กับในปัจจุบันเป็นยุคที ่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก 

ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในลักษณะที่เป็นการแบ่งปันทรัพย์สินประเภทที่พัก

อาศัย หรือที่พักที่ไม่ได้ใช้งานมาให้บุคคลทั่วไปเช่าใช้ระยะสั้นในลักษณะที่ต่ำกว่า 30 วัน 

เสมือนการประกอบธุรกิจโรงแรม ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการให้บริการโดยเฉพาะ 

โดยที่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นที่มาของการเกิด

ธุรกิจที่พักแรมแบบใหม่ ได้แก่ ธุรกิจการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรมผ่านดิจิทัล

แพลตฟอร์ม  

คำว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในปัจจุบันยังไม่มีคำนิยาม หรือ

ความหมายท่ียอมรับกันในทางวิชาการ หากแต่เป็นการกำหนดความหมายกันอย่างอิสระ

เพื่ออธิบายคุณลักษณะของการดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

คือ การดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์

เชื ่อมต่อระหว่างบุคคลหลายกลุ ่มที ่แตกต่างกัน เพื ่ออำนวยความสะดวกสำหรับการ

ติดต่อสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นจะต้อง
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รู้จักซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์สูงสุดของดิจิทัลแพลตฟอร์มคือการทำให้บุคคลทั้งหลายน้ัน

บรรลุเป้าหมายของตนเองในแต่ละฝ่าย ซึ ่งการให้เช่าทรัพย์สินประเภทที ่พักแรมใน

ระยะเวลาสั ้นหรือต่ำกว่า 30 วันนั ้น จัดเป็นดิจ ิท ัลแพลตฟอร์มประเภทธุรกรรม 

(Transaction platform)1 โดยเปรียบเสมือนตลาดท่ีให้ผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการ กับ ผู้ซ้ือ 

หรือผู้ใช้บริการมาแลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการ ดิจิทัลแพลตฟอร์มประเภทนี้นำไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) 

เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) จึงเป็นแนวคิดที่สะท้อนถึงความสามารถ

ในการสร้างรายได้ที่มาจากการแลกเปลี่ยน การบริโภคสินค้า หรือบริการที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

จากทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แล้วระหว่างบุคคลและกลุ่มคนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มรูปแบบต่าง ๆ2 

ธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันจึงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน การขาย หรือ

การให้เช่า โดยเป็นการให้เข้าถึงความเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่การบริโภคทรัพยากรที่มีให้หมดไป 

แต่เป็นการบริโภคทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด3 กล่าวได้ว่า เศรษฐกิจแบ่งปันเป็น

แนวคิดทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือการแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างกลุ่ม

คนโดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นผู้ประสานงาน และผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถจัดสรร

ช่วงเวลาเพื่อการแบ่งปันสินค้าหรือบริการ ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถเลือกและเข้าถึงสินค้า

หรือบริการดังกล่าวได้ง่ายข้ึนโดยท่ีตนไม่ต้องซ้ือเพ่ือเป็นเจ้าของ4  

ลักษณะทางนิติกรรมของการดำเนินธุรกิจการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นที่ไม่ใช่ประเภท

โรงแรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนั้น ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างบุคคล 3 ฝ่ายด้วยกัน  

ฝ่ายแรก ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่า หรือผู้สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับที่พัก
 

1  Peter C. Evans and Annabelle Gawer, “The Rise of the Platform Enterprise:  

A Global Survey,” Retrieved May 30, 2020, from 

https://www.thecge.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12.pdf 
2  กันทิมา วงศ์สถาปัตย์, “Sharing Economy: การบริโภคยุคใหม่ ไร้ซึ ่งการครอบครอง,” สืบค้นเมื่อวันที่  

5 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/2831 
3  น้ำทิพย์ เกิดน้อย, “การศึกษาการให้อำนาจของแอปพลิเคชั่นเพื่อการเดินทางในลักษณะแบ่งปันในมุมมอง

จากผู้ขับและผู้โดยสาร กรณีศึกษา แอปพลิเคชันอูเบอร์,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2558), น.11. 
4  ธนพล กาลเนาวกุล, “แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน Sharing Economy,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563, 

จาก http://www2.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=14787 
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แรมโดยเฉพาะ ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่พักแรม 

กับ ผู้ใช้บริการบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง ในเรื่องของความต้องการให้ใช้ทรัพย์สิน 

เพื่อหารายได้ และความต้องการในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวที่ตนไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ หรือ 

สิทธิครอบครอง นอกจากนี ้ยังทำหน้าที ่ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่บุคคลทั ้งสองฝ่าย 

ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื ่อนำมาซึ ่งความไว้ใจระหว่างกัน  

ฝ่ายที่สอง ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พัก หรือ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ

ครอบครองในที่พักแรมที่นำมาให้เช่าระยะสั้นบนดิจิทัลแพลตฟอร์มของบุคคลฝ่ายแรก  

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและฝ่ายที่สาม ได้แก่ ผู้ที ่ใช้บริการเช่าที่พักแรมดังกล่าว 

นอกจากนี้บุคคลฝ่ายที่สองและบุคคลฝ่ายที่สามนั้น นับเป็นผู้ใช้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

โดยผู้ใช้บริการสามารถเป็นเพียงบทบาทใดบทบาทหนึ่ง หรือทั้งสองบทบาท โดยข้อดีของ

การดำเนินธุรกิจประเภทน้ี คือสามารถสร้างรายได้ให้กับท้ังผู้สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีพักแรม 

และผู้มีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในท่ีพักแรม รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการ

ที่หลากหลายแก่ผู้ใช้บริการได้ ขณะเดียวกันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมการ

ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้

อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไม่ครอบคลุมไปถึงลักษณะของ

การประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวได้ เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้สถานที่พัก 

ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการเป็นที่พักที่มีลักษณะให้เช่าต่ำกว่า 

30 วันเป็นการเฉพาะ จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัตินี้ โดยกำหนดให้ผู้ท่ี

ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมในลักษณะที่ต่ำกว่า 30 วัน จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ เท่านั้น ไม่ได้กำหนดคำนิยาม หลักเกณฑ์ หรือ

วิธีการเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นท่ีไม่ใช่โรงแรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งมี

ลักษณะของบริการที่แตกต่างไปจากการประกอบธุรกิจโรงแรมไว้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์

ของการประกอบกิจการที่เกิดจากการนำที่พักอาศัยหรือที่พักที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือเหลือ

จากการใช้ประโยชน์ มาบริการให้บุคคลทั่วไปเช่าในระยะเวลาที่ต่ำกว่าเดือน ทั้งพักอาศัย

หรือที่พักดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นหรือมีขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้บริการเป็นโรงแรมโดยเฉพาะ 

ดังเช่นการประกอบธุรกิจโรงแรม ประกอบกับลักษณะของพักอาศัยหรือที่พักบางประเภท

ไม่ได้รับการรับรองให้สามารถนำมาให้บริการเป็นโรงแรมได้ตามกฎหมาย เช่น ห้องพักใน
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คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยถาวร กระท่อม ที่พักในวิลล่า เป็นต้น ก่อให้เกิดผลเสียแก่

ผู้ใช้บริการเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่อาจได้รับความคุ้มครอง ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด

มาตรการทางกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1.  การขาดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ

ตัวแทนผู้ให้เช่าเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้ธุรกิจประเภทนี้ไร้สถานะทางกฎหมาย เมื่อประเทศ

ไทยไม่มีกฎหมายใดมากำหนดหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติของบุคคลดังกล่าว ก่อให้เกิดการ

ใช้ช่องว่างการจากไม่มีสถานะทางกฎหมายแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง รวมถึงการ

ปฏิเสธความรับผิดหรือจำกัดความรับผิดในกรณีท่ีมีการผิดสัญญา หรือเกิดความเสียหายข้ึน 

ในบางกรณียังมีประเด็นปัญหาที่ผู้ได้รับความเสียหายไม่อาจฟ้องผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิด

ตามกฎหมายไทยได้ เนื่องมาจากสถานะทางบริษัทของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่าบางราย

ไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจดังกล่าวไม่มีการรับรองสถานะความเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  

ปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะฉบับใดท่ีสามารถนำมาปรับใช้กับบริบท

ดังกล่าวได้ ทั้งยังไม่มีแนวคำพิพากษาของศาล เนื ่องจากกรณีดังกล่าวยังไม่เคยมีการ

ฟ้องร้องกันในช้ันศาล จึงต้องกลับมาพิจารณาตามหลักกฎหมายท่ัวไป คือประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ โดยการดำเนินธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

มาเจอและทำสัญญากัน โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งรายได้น้ัน มีลักษณะ

การดำเนินการคล้ายกับนายหน้าตามกฎหมายลักษณะนายหน้า แต่เนื่องจากข้อเท็จจริง

พบว่าผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่าเป็นผู้รับชำระเงินจากผู้ใช้บริการแทนผู้เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในที่พักแรม ซึ่งมีลักษณะเป็นการดำเนินการคล้ายตัวแทน

ตามกฎหมายลักษณะตัวแทนด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายทั่วไปสามารถปรับใช้ได้ 

แค่เพียงบางส่วนในแต่ละลักษณะเท่าน้ัน ก่อให้เกิดสถานะทางกฎหมายท่ีคาบเกี่ยวกัน และ

เกิดประเด็นข้อโต้แย้งที่ว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานะใดและอยู่ภายใต้สัญญาประเภทใด 

และในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้บริการ บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิด

หรือไม่ และต้องรับผิดตามกฎหมายใด อันเนื่องมาจากสถานะทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน

น่ันเอง  
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การที ่ไม่มีกฎหมายมากำหนดหน้าที ่ที ่พึงมีหรือพึงปฏิบัติของบุคคลดังกล่าว 

เป็นการเฉพาะนั้นขัดต่อทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดที่ผู้เสียหายควรมีสิทธิที่จะได้รับการ

ชดใช้เพื ่อความเสียหายที ่เกิดขึ ้นแก่ตน แนวความคิดดังกล่าวมุ ่งตรงต่อการชดใช้ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะจงใจกระทำหรือมิได้ใช้

ความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในภาวะวิสัยเช่นน้ันพึงมีและอาจใช้ความระมัดระวังได้หรือไม่ก็ตาม 

หากมีการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแล้วจะต้องมีการชดใช้เยียวยา ซึ่งผู้ที่กระทำ

ละเมิดควรเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ในบางครั้งอาจเกิดกรณีที่ผู้กระทำละเมิด

ไม่สามารถเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายได้ ทำให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการชดใช้เยียวความ

เสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายเสมือนว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น นำมาสู่แนวคิด

ความรับผิดที ่ไม่มีความผิดเกิดขึ ้นทำให้ผู ้ที ่ไม่ได้กระทำละเมิดต้องมารับผิดร่วมด้วย  

แต่บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้กระทำละเมิด จึงต้องนำหลัก

กฎหมายปิดปากโดยการกระทำเป็นตัวแทนมาพิจารณาร่วมด้วย ในกรณีที ่มีบุคคลได้

แสดงออกให้ปรากฎว่าเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นผู้ที่แสดงออกว่าเป็นตัวแทนจะต้องถูกปิด

ปากมิให้ยกหรืออ้างพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์เพ่ือปิดปากตัวแทนมิให้กล่าวอ้างข้อเท็จจริง

ต่างจากที่ตนได้แสดงออกไป ซึ่งจากข้อเท็จจริงการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่า 

แม้จะไม่ได้มีข้อสัญญากำหนดสถานะไว้อย่างชัดแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวดำเนินกิจการ 

ในลักษณะเป็นตัวแทนแต่จากพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นก็พอที่จะอนุมานได้ว่ามีลักษณะที่เป็น

ความสัมพันธ์พิเศษในฐานะตัวแทนท่ีจะต้องรับผิดร่วมกับผู้กระทำละเมิดด้วย 

2. การขาดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบกิจการ

ให้เช่าที่พักแรม หรือผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในที่พักแรม ผู้นำที่พัก

แรมมาให้เช่าระยะสั้นที่มีระยะเวลาต่ำกว่าเดือนเสมือนโรงแรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

เป็นการเฉพาะ เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นที่ต่ำกว่า 30 วัน 

ในประเทศไทยที ่บังคับใช้ในปัจจุบันมีเพียงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดย

พระราชบัญญัติดังกล่าวมีขึ ้นเพื ่อควบคุมและกำกับดูแลสถานที่พักที ่จัดตั ้งขึ ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการเป็นที่พักที่มีลักษณะให้เช่ารายวันเป็นการเฉพาะ

เท่านั้น ซึ่งในกรณีของผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรม แม้จะมีการประกอบกิจการโดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าและคิดค่าบริการเป็นรายวันที่ต่ำกว่าเดือน และมีลักษณะที่มุ่งหวัง

ผลกำไรเป็นค่าตอบแทน ซึ่งตรงกับคำนิยามในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 25475 ก็ตาม 

แต่ตามเน้ือหาของพระราชบัญญัติน้ีคำว่าโรงแรมจะต้องเป็นสถานท่ีพักท่ีจัดทำหรือสร้างข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงแรมโดยเฉพาะ หรืออีกนัยหนึ่งคือการสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น

โรงแรมสำหรับให้บริการที่พักที่ต่ำกว่าเดือน แต่ในกรณีการประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรม

ระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนั้น สถานที่พักแรมสำหรับให้เช่าระยะส้ัน 

เป็นที่พักอาศัยที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ถาวรของผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรม หรือเป็น 

ที่พักที่ไม่ได้มีการใช้สอย ผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมจึงได้นำสถานที่ดังกล่าวมาให้เช่า

ระยะสั้นผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อหารายได้เสริมทำให้การดำเนินกิจการดังกล่าวไม่เข้าข่าย

ที่จะสามารถมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ตามคำนิยาม พระราชบัญญัตินี้จึงไม่

ครอบคลุมไปถึงลักษณะการประกอบกิจการดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินกิจการโดยที่ไม่มี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เมื่อไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมการกระทำดังกล่าว

จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย6 และเมื่อได้พิจารณาข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงกำหนด

ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 25517 ที่กำหนดข้อยกเว้นให้

สถานที่พักขนาดเล็ก ซึ่งมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีจำนวนผู้พักไม่เกิน 20 คน โดยมี

ลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม ไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติ

โรงแรมนั้น การประกอบกิจการดังกล่าวจะเข้าข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงต่อเมื่อได้มีการ

จดแจ้งแก่นายทะเบียนเสียก่อน ในกรณีที่ไม่มีการจดแจ้งแก่นายทะเบียนบุคคลดังกล่าวมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรมจะต้องได้รับโทษทางอาญาเช่นกัน และในกรณีท่ี 

ผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมได้มีการจดแจ้งต่อนายทะเบียนแล้ว การจดแจ้งดังกล่าว

ไม่ได้ก่อให้เกิดหน้าที่ที ่ผู ้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด

เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ หรือมีหน้าที่จะต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการ เนื่องจากเป็นแต่เพียงการจดแจ้ง

เพื่อให้ทราบว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้รับยกเว้นให้เป็นสถานที่พักแรมที่ไม่เป็นโรงแรม

 
5  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547, มาตรา 4. 
6  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547, มาตรา 15. 
7  กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551, ข้อ 1. 
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เท่านั้น เมื่อการประกอบกิจการดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ส่งผลให้ 

ผู้ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักแรมมักจะดำเนินกิจการโดยไม่เคารพข้อกฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ 

เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ และอาศัยช่องว่างทางกฎหมายตักตวง

ผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการโดยไม่คำนึงถึงมาตรฐานการให้บริการ ดังเช่นการประกอบ

ธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้การประกอบกิจการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อภาคบริการที่พัก

อาศัยที ่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมาย ที ่ต้องประสบปัญหารายได้ที ่ลดลง

เนื่องจากถูกแย่งส่วนแบ่งรายได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียเปรียบและความไม่เป็นธรรมแก่ 

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย 

นอกจากน้ี การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรม

เป็นการเฉพาะ ยังขัดต่อหลักสังคมพิทักษ์ โดยเป็นหลักการท่ีรัฐควรมีบทบาทในการควบคุม

การประกอบธุรกิจโดยการตรากฎหมาย เพื ่อพิทักษ์ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ระหว่างคู่สัญญาและเพื่อประโยชน์สาธารณะ และยังขัดต่อหลักอรรถประโยชน์ซึ่งเป็นหลัก

พื้นฐานของศีลธรรมที่ว่าด้วยความสุขของส่วนรวม ซึ่งความสุขดังกล่าวคือสิ่งที่ตัดสินความ

ถูกต้อง ความดีงาม และความเชื่อในเรื่องความสุขหรือผลประโยชน์ของปัจเจกชนเป็นหลัก 

โดยรัฐจะต้องเป็นผู้กำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้าง หรือส่งเสริมความสุขให้แก่

สังคมส่วนรวม รวมทั้งมุ่งคุ้มครองบุคคลที่มีฐานะด้อยกว่า การที่รัฐปล่อยปละละเลยให้ 

ผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมยังคงมีอำนาจในการดำเนินกิจการตามอำเภอใจ โดยท่ี

ไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม จึงเป็นหน้าท่ี

ของรัฐที่จะต้องเป็นผู้กำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมพฤติกรรม และกำหนด

หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรม เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์บุคคล

ท้ังในระดับสังคม และระดับปัจเจกบุคคล  

3.  การขาดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้บริการจากการ

ใช้บริการเช่าที่พักแรมระยะสั้นผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เนื่องจากการให้เช่าที่พักแรมระยะส้ัน

ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงแรม  

พ.ศ. 2547 ทำให้บริการดังกล่าวเป็นบริการที่ไม่ชอบธรรม ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่อาจได้รับ

ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้อง

ในการชดใช้และเยียวยาความเสียหายตามพระราชบัญญัติวิธ ีพิจารณาคดีผู ้บริโภค  
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พ.ศ. 2551 ได้ เน่ืองจากไม่มีกฎหมายฉบับใดรองรับสิทธิของผู้ใช้บริการว่าเป็นผู้บริโภคตาม

กฎหมาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายผู้ใช้บริการจะต้องใช้สิทธิทางศาลตามหลักกฎหมาย

แพ่งทั่วไปอันได้แก่ การฟ้องให้รับผิดตามสัญญา หรือ ฟ้องเป็นคดีละเมิด โดยใช้สิทธิทางศาล

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงกฎหมายกลาง

และกฎหมายพื้นฐานที่กำหนดบทบัญญัติเรื ่องสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล และกระบวน

พิจารณาคดีเป็นการทั่วไปไม่ได้ออกมาเพื่อรองรับกับการประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

จึงก่อให้เกิดข้อจำกัดและอุปสรรคมากมาย เนื่องจากหลักกฎหมายสัญญาจะสามารถนำมา

บังคับใช้ได้กับคู่กรณีที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ที ่ได้รับความเสียหายอ่ืน  

ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทางสัญญาไม่อาจเรียกร้องให้มีการชดใช้เยียวยาความเสียหายได้ 

ส่วนกรณีของความรับผิดทางละเมิดก่อให้เกิดปัญหาในชั้นกระบวนพิจารณา ในเรื่องของ 

ผู้ที่กล่าวอ้างจะต้องเป็นผู้ที่มีภาระการพิสูจน์ ซึ่งในที่นี้คือผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้นำสืบ  

ซึ่งเป็นการยากที่จะนำสืบในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่อาจหยั่งรู้ได้ ทั้งการใช้สิทธิ

ทางศาลเพื่อให้ได้รับการชดใช้เยียวยาตามหลักวิธีพิจารณาความแพ่ง ก่อให้เกิดปัญหา 

ในเรื่องของการดำเนินคดีที่มีความยุ่งยาก ล่าช้าเนื่องจากลักษณะกระบวนการที่เป็นทางการ

เป็นไปตามรูปแบบและขั้นที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง ประกอบกับ

ผู้ใช้บริการแต่ละคนจะต้องดำเนินคดีเองเป็นราย ๆ ไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักในการชดใช้

เยียวยาที่จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและ

ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งขัดต่อหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค คือ

การที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้บริโภคจากผลเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บริการคือ 

ผู้ที่มีอำนาจในการต่อรองน้อยที่สุด และเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดในระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นผู้ท่ี

สมควรได้รับความคุ้มครองและเยียวยาตามกฎหมาย โดยหลักดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

คุ้มครองผลเสียหายที่เป็นตัวเงิน ตลอดจนเยียวยาความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับจากการ

บริโภคสินค้า หรือบริการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่

ผลเสียหายต่อสุขภาพ หรือการถูกชักจูงใจให้หลงผิดในคุณภาพและที่มา การที่กฎหมายใน

ปัจจุบันบรรเทาความเสียหายได้แต่เพียงบางส่วน หรือในบางครั ้งไม่อาจบรรเทาและ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมายทั่วไป ส่งผลให้เกิดปัญหา

เก่ียวกับกฎหมายท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าในรัฐต่างประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงมีการกำหนด

มาตรการทางกฎหมายขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ

การให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นการเฉพาะ ตลอดจน

คุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ โดยมีลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมดังต่อไปน้ี 

1.  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตัวแทน

ผู้ให้เช่าในรัฐต่างประเทศ มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยในบางประเทศได้มีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่า

จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายในประเทศของตน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่า

ระยะสั้นของมลรัฐโทรอนโต ประเทศแคนาดา และกฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าระยะส้ัน

ของประเทศญี่ปุ ่น เป็นต้น การกำหนดหน้าที่ให้บุคคลดังกล่าวจะต้องตรวจสอบการมี

ใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ

สิทธิครอบครอง รวมทั้งการเป็นตัวกลางในการเก็บรวบรวมภาษีจากผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ 

สิทธิครอบครอง ที่นำทรัพย์สินประเภทที่พักแรมมาให้เช่าระยะสั้นผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ของตน และนำส่งภาษีดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เช่น 

กฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าระยะสั้นของมลรัฐแซนตามอนิกา มลรัฐลอสแอนเจลิส และ 

มลรัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

นอกจากน้ี เพื ่อปกป้องผู ้ใช้บริการจากการกำหนดข้อสัญญาที ่เป็นการเอารัด 

เอาเปรียบได้มีการกำหนดห้ามมิให้ผู ้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่ากำหนดข้อสัญญา 

ที่มีวัตถุประสงค์หรือมีผลเป็นการยกเว้น หรือจำกัดความรับผิด หรือการกำหนดข้อสัญญา 

โดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่าแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกด้วย 

เช่น กฎหมายของสหภาพยุโรป เป็นต้น 

2.  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบกิจการให้เช่าท่ี

พักแรม หรือผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในที่พักแรมในรัฐต่างประเทศ 

กำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลที่นำทรัพย์สินประเภทที่พักแรมมาให้เช่าระยะสั้นบนดิจิทัล

แพลตฟอร์มจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าระยะสั้น ซึ่งผู้ที่มีใบอนุญาตจะสามารถ



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 สิงหาคม 2563-มกราคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 1 August 2020 – January 2021 

66 

นำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าได้ในระยะเวลาที่จำกัดในแต่ละปี โดยมีความแตกต่างกันไป

ตามแต่นโยบายในแต่ละประเทศ และในแต่ละเมือง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าระยะส้ัน

ของกรุงวอชิงตันดีซี และกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าระยะสั้นของมลรัฐซานฟรานซิสโก  

ที่กำหนดระยะเวลาให้เช่าระยะสั้นได้ไม่เกิน 90 วันต่อปี เป็นต้น นอกจากนี้ในต่างประเทศ

ยังมีการกำหนดหน้าที่ที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้การประกอบกิจการ

ดังกล่าวได้มาตรฐาน โดยวางข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับลักษณะและ

สภาพความเป็นอยู ่ในแต่ละท้องที ่ เช่น กฎหมายเกี ่ยวกับการเช่าระยะสั ้นของมลรัฐ 

แซนตามอนิกา และกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าระยะสั้นของมลรัฐซานฟรานซิสโก กำหนดให้

ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นจะต้องมีการทำประกันภัยความรับผิด

ในวงเงินขั ้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื ่อประกันความเสียหายอัน

เนื ่องมาจากการใช้บริการ หรือ กฎหมายเกี ่ยวกับการเช่าระยะสั ้นของประเทศญี่ปุ่น  

ได้กำหนดให้ผู้มีใบอนุญาตจะต้องติดต้ังติดตั้งไฟฉุกเฉิน แสดงรายละเอียดเส้นทางอพยพ 

และมาตรการท่ีจำเป็นอ่ืนเพ่ือความปลอดภัยของผู้ท่ีมาใช้บริการเป็นต้น  

3.  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้บริการจากการใช้บริการ

เช่าที่พักแรมระยะสั้นผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในรัฐต่างประเทศได้มีการกำหนดรูปแบบ 

การคุ ้มครองและเยียวยาผู ้ใช้บริการที ่แตกต่างกันไปตามแต่บริบท และวัฒนธรรม  

โดยสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทดังน้ี 

ประเภทที่ 1 คือ การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่โดยมีเนื้อหากำหนดวิธีการในการ

เยียวยาผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นการเฉพาะ เช่น กฎหมายการเช่าระยะส้ันของมลรัฐ

ซานฟรานซิสโก หรือกฎหมายสหภาพยุโรปกำหนด ที่มีการวางข้อกำหนดที่เป็นการรับรอง

และคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้วิธีการ

ระงับข้อพิพาททางออนไลน์ได้  

ประเภทที่ 2 คือ การกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ใช้บริการจะได้รับการ

คุ้มครองและเยียวยาตามข้อกฎหมายของมลรัฐ และกฎหมายภายในประเทศที่ได้บังคับใช้

อยู ่เดิม ซึ่งเป็นวิธีการที ่ในหลายประเทศนิยมใช้เนื ่องจากกฎหมายเดิมที ่บังคับใช้อยู่ 

มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แค่กำหนดคำนิยาม และใบอนุญาตข้ึนใหม่เพ่ือให้สามารถรับผิดตาม
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กฎหมายเดิมก็เพียงพอ เช ่น กฎหมายการเช ่าระยะสั ้นของมลรัฐซานตามอนิกา  

มลรัฐลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา กฎหมายการเช่าระยะส้ันของประเทศญ่ีปุ่นเป็นต้น  
  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีมาตรการทางกฎหมาย

มารองรับและบังคับใช้กับกรณีการให้เช่าที ่พักแรมระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรมผ่านดิจิทัล

แพลตฟอร์มเป็นการเฉพาะ ประกอบกับกฎหมายไทยบังคับใช้อยู่นั้นไม่สามารถบังคับใช้กับ

บริบทที่เกิดขึ้นได้ จึงไม่สามารถที่จะควบคุม ตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่า

และ ผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมได้ อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้บริการ 

จึงไม่อาจคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้บริการได้ ซ้ำร้ายยังก่อให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม

ส่วนรวมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยท่ีมีอยู่นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนได้  
  

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากดิจิทัลแพลตฟอร์มได้มีการนำมาใช้ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากธุรกิจท่ี

พักแรม เช่น การขนส่งอาหาร การขนส่งคนโดยสาร การซื ้อขายสินค้าและบริการ  

การแบ่งปันข้อมูลหรือเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ท้ังลักษณะการดำเนินธุรกิจของ 

ผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในแต่ละประเภทมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง 

ใคร่เสนอแนะให้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับดิจิทัลแพตฟอร์ม ที่เป็นกฎหมาย

กลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเป็นแพลตฟอร์มมามีสถานะเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย 

และให้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักอาศัยหรือที่พักระยะส้ัน 

โดยกำหนดหมวดการให้เช่าที่พักแรมระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรม โดยในหมวดดังกล่าวให้มี

เน้ือหาดังต่อไปน้ี 

1)  กำหนดมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติถึงสถานะของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทน

ผู้ให้เช่าอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ 

ท่ีก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้มีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินประเภทท่ีพักแรม 

และผู ้ใช้บริการ แม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นผู ้ให้บริการเช่าที ่พัก และคู่สัญญาอย่างแท้จริง  

แต่เนื่องจากได้มีการกระทำในลักษณะที่เป็นตัวกลางในการรับชำระเงิน และเป็นผู้ที่ได้รับ
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ค่าตอบแทนเมื่อมีการเช่าระยะสั้นเกิดขึ้น ทั้งการทำสัญญาระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ

ครอบครองในทรัพย์สินประเภทที่พักแรม และผู้ใช้บริการ ยังเป็นการทำสัญญาเช่าระยะส้ัน

ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่านั้น ก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าว 

มีความสำคัญมากกว่าการดำเนินการเป็นตัวกลาง จึงควรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  

โดยการเข้ามารับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดมาตรการให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย เพื่อให้บุคคลท่ี

ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้  

นอกจากนี้ควรมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติถึงหน้าที่และวิธีปฏิบัติ

ของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนผู้ให้เช่าเป็นการเฉพาะในเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการ

กำหนดข้อสัญญาให้มีความเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบแก่ผู้ใช้บริการ หน้าที่ในการกำกับ 

ดูแล และตรวจสอบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองที่นำทรัพย์สินของตนมา

ให้บริการเช่าระยะสั้นผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ว่าบุคคลดังกล่าวมีใบอนุญาตประกอบกิจการ

ให้เช่าที่พักแรมหรือไม่ ตลอดจนหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้าที่ในการเก็บรวบรวมภาษีจาก 

ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่พักแรมที่ดำเนินการโฆษณาทรัพย์สินดังกล่าวบน

ดิจิทัลแพลตฟอร์มของตน เพ่ือนำส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ท่ีใช้งานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของตน เป็นต้น 

2)  กำหนดมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติถึงหน้าที ่ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของ 

ผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะนำทรัพย์สิน

ประเภทที่พักแรมของตนออกให้บริการเช่าระยะสั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับการ

ประกอบกิจการดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ และ

กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประกอบกิจการและการบริหารจัดการที่พัก ตลอดจน

กำหนดหน้าที่ ความรับผิดของผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักแรมในกรณีที่มีผู้ได้รับความ

เสียหายอันเน่ืองมาจากการใช้บริการ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการ 

3)  กำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการและ

บุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหาย รวมไปถึงสิทธิและวิธีการท่ีจะได้รับการเยียวยาในกรณี

ที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ควรมีการกำหนด
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บทคัดย่อ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ 

การกู้ยืมเงินโดยห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา ศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน

โดยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ศึกษาปัญหา

กฎหมายเกี ่ยวกับการกู ้ยืมเงิน โดยห้ามเรียกดอกเบี ้ยเกินอัตรา และศึกษาแนวทาง 

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโดยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราของประเทศไทย

ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันยังคงพบปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

กู้ยืมเงินโดยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

การไม่มีการกำหนดนิยามของ “ดอกเบ้ีย” ไว้อย่างชัดเจน ปัญหาเก่ียวกับการเรียกคืนดอกเบ้ีย 

ที่ได้ชำระในอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยท่ี 

ห้ามเรียกเกินอัตราและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการลงโทษผู้ให้กู ้ยืมที่กระทำผิด 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นควรให้มีการกำหนดนิยามของดอกเบี้ยว่า หมายถึง สิ่งตอบแทน 

การกู้ยืม ไม่ว่าจะมีการเรียกชื่ออย่างใด ๆ ที่เกินกว่าเงินต้นที่ต้องชำระโดยคำนวณได้จาก

จำนวนเงินกู ้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมหรือผู ้เกี ่ยวข้องกับการกู ้ยืม แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย และควรกำหนดให้ส่วนของ

ดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้ได้รับจากลูกหนี้ โดยการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่าดอกเบี้ยที่ได้

ชำระไปแล้วเป็นการชำระส่วนของเงินต้น และถือไม่ได้ว่าลูกหนี้ชำระหน้ี โดยจงใจฝ่าฝืน 

ข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการกระทำอันใดตามอำเภอใจเสมือนหนึ่งว่า เพื่อชำระหน้ี

โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชำระ อันจะเป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่มีสิทธิ

ได้รับทรัพย์นั้นคืน อีกทั้งเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย

เกินอัตราฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 1. กรณีไม่มีหลักประกัน  

ถ้าจำนวนเงินต้นไม่เกิน 50,000 บาท ให้สามารถเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 36 ต่อปี 

ถ้าจำนวนเงินต้นเกินกว่า 50,000 บาท ให้สามารถเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 18 

ต่อปี 2. กรณีมีหลักประกัน ถ้ามีจำนวนเงินต้นไม่เกิน 50,000 บาท การกู้ยืมให้เรียกกันได้ 

ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี ถ้าจำนวนเงินต้นเกินกว่า 50,000 บาท ให้สามารถเรียกดอกเบี้ยได้

ไม่เกินอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นอกจากนี้ยังควรมีการกำหนดให้นำมาตรการค่าเสียหาย 
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เชิงลงโทษมาใช้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหนี้กระทำผิดตามกฎหมายอื่นด้วย ให้ศาล

มีอำนาจส่ังให้เจ้าหน้ีท่ีกระทำการน้ันจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนได้ตามท่ี

เห็นสมควร โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้ได้รับ สถานะทาง

การเงินของเจ้าหนี้ การบรรเทาความเสียหายแก่ลูกหนี้ การที่ลูกหนี้มีส่วนในการก่อให้เกิด

ความเสียหายด้วย เป็นต้น แต่ทั ้งนี ้ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที ่แท้จริง โดย

ค่าเสียหายเชิงลงโทษดังกล่าวนี้ให้ตกเป็นของรัฐและเป็นรายได้เข้ากองทุนเพื่อการแก้ไข

ปัญหาหน้ีนอกระบบต่อไป 
  

คำสำคัญ: หนี้นอกระบบ  เงินกู้นอกระบบ  ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด  ลูกหนี้นอกระบบ  

เจ้าหนี้นอกระบบ 
 

Abstract 
  

 This thesis aims to study the background and concept theories on the 

Legal Measures Prohibition the Collection of Interest at an Excessive Rate. This 

research was conducted by three studies. First, studying the law about the 

legal rate of interest in Thailand and comparing with other foreign 

countries’measures. Second, considering problems that occur from the law. 

Last, examining the guidelines for the improvement and development of 

Thailand’s law to be more appropriate and suitable for the present 

circumstance. 

 The study found that at present, there are still some legal measure 

issues concerning loaning with usury prohibition such as, problem of unclear 

definition of “loan interest” in the legislation, issue about reclaiming interest 

paid at rates that exceed the law, issue about specification of interest rates 

that is prohibited to overcharge, and issue about penalty measures of loaners 

who violate the law. Therefore, I am of the opinion that “loan interest” 

should be defined as loan repayment. No matter how the lender calls the 

interest, the interest is an extra thing that does not include the actual amount 
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of debt and any processing fee that the lender can ask for.Secondly, the law 

should consider the paid interest that is higher than the law stated as a part 

of the principal debt payment. Thirdly, the law should not assume that the 

debtor intends to violate the prohibition of the law or act indiscriminately to 

pay the debt and the debtor must have the right to receive his or her property 

back. Fourthly, the law should establish the standard of the rate of interest 

as these following: In the case of unsecured loans and if the principal debt is 

less than 50000 baths, the lender could ask for a rate of interest from 18 to 

36 percent per year but if the principal debt is more than 50000 baths, the 

lender could not ask for a rate of interest that is higher than 18 percent per 

year. In the case of secured loans and if the principal debt is less than 50000 

baths, the lender could ask for a rate of interest from 12 to 18 percent per 

year but if the principal debt is more than 50000 baths, the lender could not 

ask for a rate of interest that higher than 12 percent per year. Lastly, the law 

should place a set of punitive damages. If the fact appears that the lender 

break other laws, the court shall have the power to decide how much the 

compensation that the lender has to pay for the punishment. Making the 

decision into account by various circumstances such as (a) the benefits 

received by the lender (b) the lender’s financial status (c) the mitigation of 

damage to the debtor (d) how much the debtor involved in the cause of 

damage but must not exceed twice the actual compensation. All of the 

amounts of punitive damages will be the funds for solving shark loan 

problems. 

Key Words: loan shark, debt loan shark, legal rate of interest, loan shark debtor 
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บทนำ 

ปัญหารายได้ของประชาชนที่ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ถือเป็นปัญหาใหญ่ประการหน่ึง

ซึ่งทุกรัฐบาลพยายามหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้

เกิดปัญหาหนี้นอกระบบตามมา สืบเนื่องจากลูกหนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจึงมักกู้เงิน

จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ทำให้ลูกหนี้หันมากู้เงินนอกระบบกันมากข้ึน 

เนื่องจากสามารถกู้เงินได้ง่ายกว่าและไม่ตรวจสอบหลักฐานที่มาของรายได้เพื่อประกอบการ

ขอกู้อย่างเคร่งครัดมากนัก แต่การกู้เงินนอกระบบนั้น เจ้าหนี้มักคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท่ี

กฎหมายกำหนด และหากลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตรงเวลา มักมีการทวงหนี้ด้วยวิธีการ

ที่รุนแรง เช่น การข่มขู่ การทำร้ายร่างกาย หรือการทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้ ทำให้การ

เป็นหน้ีนอกระบบของประชาชนกลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ 

หนี้นอกระบบจะเป็นปัญหาเมื่อมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงผิดปกติ จึงมีการ

นิยามหนี้นอกระบบในความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นว่าหมายถึง หนี้เงินกู้ยืมที่คิดดอกเบ้ีย

เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้คือ เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

ทั้งยังรวมถึงหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น หนี้การพนันหรือยาเสพติด  

เป็นต้น เงื่อนไขในการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจระหว่างลูกหนี้และ

เจ้าหนี้ การกู้เงินนอกระบบมักมี การหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยการทำสัญญาอำพราง เช่น 

การกำหนดจำนวนเงินกู้ยืมโดยนำดอกเบ้ียไปรวมกับเงินต้น ทำให้จำนวนเงินในสัญญาเงินกู้

ไม่ตรงกับเงินที ่ลูกหนี ้ได้รับ หรือกล่าวโดยสรุปว่า หนี้นอกระบบ หมายถึง การกู ้หน้ี  

ทั้งในรูปของตัวเงินและสิ่งของที่อยู่นอกระบบสถาบันการเงิน ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยการกู้หนี้ยืมสินไม่ได้ให้ความสำคัญ

กับหลักฐานการกู้ยืมเงินและมีอัตราดอกเบ้ียสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนด1 

หนี้นอกระบบสามารถแบ่งตามระยะเวลาการชำระหนี้ได้ 2 แบบคือ หนี้ระยะส้ัน 

เช่น หนี้ที่มีการเก็บดอกเบี้ยรายวัน โดยบวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ด้วยกัน ส่วนใหญ่คิด

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 20 ต่อการกู้ยืมเงินหน่ึงคร้ัง หรือเงินกู้ในลักษณะดอกลอย คือ เงินกู้ท่ี

มีการเก็บดอกเบี้ยทุกวันจนกว่าจะนำเงินต้นมาคืนทั้งหมด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะอยู่ท่ี

 
1  กฤตกร จินดาวัฒน์, ปัญหาหนี้นอกระบบและแนวทางการแก้ไขโดยภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักวิชาการ 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559), น. 1. 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 สิงหาคม 2563-มกราคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 1 August 2020 – January 2021 

78 

ร้อยละ 5-20 ต่อเดือน และหน้ีระยะยาว เป็นการปล่อยกู้ท่ีมีระยะเวลามากกว่า 1 เดือนข้ึน

ไปและเก็บดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จนกว่าจะมีเงินทั้งหมดมาใช้คืน หากยอดเงินสูงมาก  

มักต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน รถยนต์ ถ้าวงเงินไม่สูงมาก อาจใช้บุคคล

ค้ำประกันได้ เงินกู ้ประเภทนี้ มักมีปัญหาในเรื ่องดอกลอย หากมีการผิดนัดชำระหน้ี  

ก็จะถูกดอกเบี้ยทบต้นทบดอกทำให้ยอดหนี้สูงขึ้น นอกจากนี้ หลายกรณียังประสบปัญหา

การทำสัญญาขายฝาก หรือจำนองทรัพย์สิน เมื ่อลูกหนี ้ไม่สามารถชำระหนี ้ได้ทำให้

ทรัพย์สินเปล่ียนมือหรือถูกยึดทรัพย์ในท่ีสุดโดยทางการบังคับคดีทางแพ่ง2 

นอกจากปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้ว ปัญหาสำคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจาก

หนี้นอกระบบ คือการทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรงและผิดกฎหมาย เช่น กรณีที่เกิดขึ้นหน้า

สถานบันเทิงย่านห้วยขวาง ลูกหนี้ได้กู ้เงินต้นมาจากนายทุนจำนวนเงิน 80,000 บาท  

จ่ายดอกเบี้ยมานานกว่า 2 ปี รวมเป็นเงินราว 288,000 บาท งวดล่าสุดจ่ายดอกเบี้ยล่าช้า

นาน 11 วัน จึงถูกแก๊งทวงหน้ี 2 คน ร่วมกันทำร้ายร่างกาย โดนของแข็งที่บริเวณจมูกเป็น

แผลฉีกขาด เย็บที่บริเวณจมูกกว่า 20 เข็ม3 กรณีเจ้าแม่เงินกู้ อายุ 33 ปี ทวงหนี้จากลูกหน้ี

ด้วยการ ทำร้ายร่างกาย กระชากศีรษะและบีบคอ ก่อนเอาตัวจากห้องธุรการของโรงเรียน

แห่งหนึ่งซึ่งลูกหนี้กำลังไปจ่ายค่าเทอมบุตรไปกักขัง หน่วงเหนี่ยวที่บ้าน และบังคับให้ 

ทำสัญญาใหม่ รวมยอดเงินท้ังส้ินกว่า 5 แสนบาท โดยหน้ีดังกล่าวมาจากการเล่นแชร์ออนไลน์4 

จากปัญหาท้ังเร่ืองการเรียกดอกเบ้ียในอัตราเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงเป็นการ

เอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ รวมถึงการใช้วิธีการทวงหนี้ที่รุนแรงผิดกฎหมายดังที่กล่าวข้างต้น 

รัฐจึงดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่า 

มีการจับกุมบุคคลที ่ปล่อยเงินกู ้นอกระบบและผู ้ต ิดตามทวงถามหนี ้ด ้วยวิธ ีการท่ี 

ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดนับตั้งแต่เดือน

 
2  สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล, “หนี้นอกระบบกับความเป็นธรรมทางสังคม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563, 

จาก http://www.cusri.chula.ac.th/backup/download/cluster6.pdf. 
3  สำนักพิมพ์ข่าวสด, “แก๊งทวงหนี้โหด มอบตัวคดีรุมลูกหนี้ หน้าสถานบันเทิงย่านห้วยขวาง,” สืบค้นเมื่อวันที่ 

1 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2322110. 
4  เรื่องเล่าเช้านี้, “เจ้าแม่เงินกู้ บุกทวงหนี้โหดกลางโรงเรียน จิกกระชากหัว-บีบคอ ก่อนพาไปกักขัง,” สืบค้นเมื่อ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563, จาก https://hilight.kapook.com/view/180065. 
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ตุลาคม 2559 เป็นต้นมาถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,628 ราย5 รวมถึงมี

การตรากฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ย เกินอัตราออกมาบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เพื่อเป็น

การควบคุมมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม นายทุนนอกระบบก็หาวิธีการ

หลีกเลี่ยงกฎหมายดังกล่าว เช่น มีการกำหนดจำนวนเงินกู้เป็นเท็จ หรือสร้างหลักฐานการ

กู้ยืมอื่น ๆ ที่เป็นเท็จ เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือการนำ

วิธีการอื่นมาใช้ เช่น การให้ลูกหนี้ไปเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ในราคาที่สูงกว่าจำนวนเงินกู้ยืม

ด้วยบัตรกดเงินสด จากนั้นนำไปจำหน่ายต่อให้แก่นายทุนในราคาส่วนลด ทำให้ต้องมีการ

ปรับปรุงกฎหมาย โดยการตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย เกินอัตรา พ.ศ. 2560 

ออกมาบังคับใช้แทนฉบับเดิม แต่ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหานายทุนนอกระบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาสำคัญบางประการ 

จึงต้องมีการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีการกำหนดนิยามของดอกเบี้ยไว้

อย่างชัดเจน การเรียกคืนดอกเบี้ยที่ได้ชำระในอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด การกำหนด

อัตราดอกเบี้ยที่ห้ามเรียกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และมาตรการลงโทษเจ้าหนี้ที่กระทำ

ผิดกฎหมาย เพื่อให้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สามารถนำไป

บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ในการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี ่ยวกับการกู ้ยืมเงินโดยห้ามเรียกดอกเบ้ีย 

เกินอัตรา พบประเด็นสำคัญ 4 ประการ คือ  

ประการที่ 1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไม่มีการกำหนดนิยามของ “ดอกเบ้ีย

เงินกู้ยืม” ไว้อย่างชัดเจนน้ัน พบว่า ในพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2560 

และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้มีการกำหนดนิยามคำว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เอาไว้ จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้พยายามหลีกเลี่ยงไปใช้ถ้อยคำอื่นนอกจากคำว่า ดอกเบ้ีย

เงินกู้ยืม แทน เช่น ค่าสมุด ค่าปากกา ค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการกู้ ค่านายหน้า เป็นต้น 

เพื่อไม่ให้ผลตอบแทนดังกล่าวไปรวมกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม อันจะทำให้เกินอัตราที่กฎหมาย

กำหนด และมีปัญหาว่าหากเจ้าหนี้เรียกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการกู้ยืมเงิน เช่น ค่าอากรแสตมป์ 

 
5  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, “รายงานความคืบหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนธันวาคม 2561 

(ออนไลน์),” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563,จาก https://gnews.apps.go.th/news? news=34459. 
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ค่าติดตามทวงถามหน้ี ค่าทนายความ เป็นต้น จะถือว่าเป็นดอกเบี ้ยเง ินกู ้ย ืมตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้ีและลูกหน้ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีรัฐบัญญัติว่าด้วย

การให้กู้ยืมเงิน ค.ศ. 2008 (The Moneylenders Act of 2008) และกฎว่าด้วยการกู้ยืมเงิน 

ค.ศ. 2009 (Moneylenders Rule 2009) โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยการให้กู้ยืมเงิน ค.ศ. 2008 

ได้ให้ความหมายของคำว่า ดอกเบี้ย เอาไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายว่าหมายถึง จำนวนเงินใด ๆ 

ไม่ว่าจะมีการเรียกช่ือใด ๆ ก็ตาม ท่ีเกินกว่าต้นเงินท่ีได้ชำระหรือจะชำระแก่ผู้ให้กู้ เพ่ือตอบ

แทนเงินกู้หรือเงินอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ แต่ไม่หมายความรวมถึง จำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ให้กู้

เรียกได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐฉบับนี ้ หรือในรูปอากรแสตมป์ 

ค่าธรรมเนียมจ่ายตามกฎหมาย และค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย6 

สหพันธรัฐมาเลเซีย มีพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงิน ค.ศ. 1951 (The Malaysian 

Money lenders Act 1951) โดยกฎหมายฉบับนี้ให้ความหมายของคำว่า “ดอกเบี้ย” ไว้

หมายถึง เงินที ่ไม่รวมถึงการเรียกเก็บเงินตามกฎหมายใด ๆ โดยผู ้ให้กู ้ย ืมเงินตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ทางกฎหมาย แต่รวมถึงจำนวนเงินใด ๆ ไม่ว่าจะเรียกช่ือใด ๆ ก็ตาม ท่ีเกินกว่าเงินต้นท่ีจ่าย

หรือจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ โดยคำนวณได้จากจำนวนเงินกู้7 

ญี่ปุ ่น มีกฎหมายเกี ่ยวกับการจำกัดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู ้ย ืม (Interest Rate 

Restriction Act of 1954 ) ขึ้นมาบังคับใช้ โดยได้กำหนดความหมายของอัตราดอกเบี้ยไว้ว่า 

เงินที่เจ้าหนี้ได้รับจากการให้กู้ยืมเงินนอกจากที่เป็นจำนวนเงินต้นแล้วให้ถือว่าเป็นดอกเบ้ีย
 

6  The Moneylenders Act 2008 (No. 31 of 2008) SR NATHAN President 4th December 2008 

PRELIMINARY Interpretation, “interest”, in relation to a loan, means any amount by whatsoever 

name called in excess of the principal paid or payable to a moneylender in consideration of or 

otherwise in respect of the loan, but does not include any permitted fee, stamp duty or other 

fee payable under this Act or any other written law. 
7  Laws of Malaysia Part I PRELIMINARY Interpretation Act 400 Moneylenders Act 1951 “interest” 

does not include any sum lawfully charged in accordance with this Act by a moneylender for 

or on account of stamp duties, fees payable by law and legal costs but, save as aforesaid, 

includes any amount by whatsoever name called in excess of the principal paid or payable to 

a moneylender in consideration of or otherwise in respect of a loan. 
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ทั้งสิ ้น โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการเรียกผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียม ค่าส่วนลด  

ค่านายหน้า Commission หรืออื่น ๆ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสัญญาและกฎหมาย

กำหนดให้เป็นหน้าท่ีของลูกหน้ี8 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย พบว่า กฎหมายท่ี 

ตราข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเก่ียวกับการควบคุมการให้กู้ยืมเงินของประเทศต่าง ๆ ดังท่ี

กล่าวมาข้างต้นน้ันล้วนมีการให้ความหมายของคำว่า “ดอกเบ้ียเงินกู้ยืม” เอาไว้ในกฎหมาย

ทั้งสิ้น ทำให้กฎหมายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์9 กฎหมาย

ของสหพันธ์รัฐมาเลเซีย10 และกฎหมายของญี่ปุ่น11 มีความชัดเจนว่า ไม่ว่าจะมีการใช้

ถ้อยคำเป็นแบบใดก็ตาม หากมีการเรียกค่าตอบแทนดังกล่าวจากผู้กู้แล้ว ถือเป็นดอกเบ้ีย

เงินกู้ยืม ทั้งสิ้นรวมถึงมีข้อยกเว้นสิ่งใดไม่ถือเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมด้วย ขณะที่ประเทศไทย 

ถึงแม้มีแนวคำพิพากษาศาลแขวงปทุมวัน คดีหมายเลขแดงที่ 2353/2547 วินิจฉัยดังน้ี 

ศาลพิจารณาเห็นว่า ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมาย

ของคำว่า “ดอกเบี ้ย” ว่าเป็นค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง  

เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง12 

ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายต่างประเทศ แต่เมื่อมิได้นำหลักการดังกล่าวมา

บัญญัติเป็นการทั่วไปไว้ในกฎหมายพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 

เหมือนอย่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราของประเทศอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ศึกษา

จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 

 
8  Interest Rate Restriction Act (Act No. 100 of May 15, 1954) (Deemed Interest) Article 3 For 

purposes of the application of the provisions of the preceding two Articles, any monies other 

than the principal, whether they are called a reward, discount charge, commission charge, 

inspection fee, or any other name, which the creditor receives with regard to the loan of money, 

shall be deemed to be interest; provided, however, that this shall not apply to expenses for 

concluding the contract and for the performance of obligations. 
9  อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6. 
10  อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 7. 
11  อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 8. 
12  คำพิพากษาศาลแขวงปทุมวัน คดีหมายเลขดำที่ ม.3357/2546 คดีหมายเลขแดงที่ ม.2353/2547 ลงวันที่ 

23 สิงหาคม 2547. 
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โดยมีการกำหนดความหมายของคำว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมาย

ของไทยเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา มีผลเป็นการคุ้มครองลูกหนี้และเจ้าหน้ี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย โดยนำกฎหมาย

ของต่างประเทศ คำพิพากษาของศาล มาใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายดังกล่าว 

 ประการที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกคืนดอกเบี้ยที่ได้ชำระในอัตราที่เกินกว่า

กฎหมายกำหนดพบว่า แต่เดิมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่จะถือเรื ่องการชำระ

ดอกเบ้ียเกินอัตรา ในการทำสัญญากู้ยืมเงินกันระหว่างประชาชนน้ัน เป็นเร่ืองท่ีลูกหน้ีชำระ

ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยความสมัครใจโดยรู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดน้ัน 

ตนไม่มีความผูกพันที่ต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ เป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจ ดังนั้น ถึงแม้จะ

มีการชำระให้แก่เจ้าหนี้ไปจำนวนเท่าใดก็ตาม ลูกหนี้ก็ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยที่ได้ชำระใน

อัตราเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนดคืนจากเจ้าหน้ีหรือหักกับเงินต้นได้ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5376/2560 (ประชุมใหญ่)  

โดยถือว่า ดอกเบี้ยของเจ้าหนี้เป็นโมฆะ เท่ากับสัญญากู้ยืมมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกัน

ไว้ เจ้าหน้ีไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงินดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ชำระแก่เจ้าหน้ี

มาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องนำเงินที่ลูกหนี้ชำระเป็น

ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นไปชำระต้นเงินทั้งหมด และคำพิพากษาศาลฎีกา 

ที่ 2131/2560 ไม่ถือว่าลูกหนี ้ชำระหนี ้โดยจงใจฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็น 

การกระทำอันใดตามอำเภอใจเสมือนหนึ่งว่า เพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพัน

ตามกฎหมายที่ต้องชำระ อันจะเป็นเหตุให้ลูกหนี้ ไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์นั้นคืนตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 เม่ือดอกเบี้ยของเจ้าหนี้เป็นโมฆะเท่ากับสัญญากู้ยืม

มิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงิน

ท่ีลูกหน้ีชำระแก่เจ้าหน้ีมาแล้วไปหักออกจากดอกเบ้ีย ท่ีเจ้าหน้ีไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องนำเงิน

ท่ีลูกหน้ีชำระหน้ีไปชำระต้นเงินท้ังหมด ถึงแม้แนว คำพิพากษาศาลฎีกาใหม่น้ีจะได้ให้ความ

เป็นธรรมแก่ลูกหนี ้มากยิ ่งขึ ้น แต่ก็มิได้นำหลักการดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย 

แต่ประการใด ดังนั้น แม้ว่าลูกหนี้ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยที่ชำระในอัตราเกินกว่าที่กฎหมาย

กำหนดคืนจากเจ้าหน้ีได้ แต่ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย

เกินอัตรา พ.ศ. 2560 โดยให้นำผลของคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานใหม่มาบัญญัติ



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 สิงหาคม 2563-มกราคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 1 August 2020 – January 2021 

83 

เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร กำหนดผลของดอกเบี้ยกรณีที่เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

ที่กฎหมายหากการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ดอกเบี้ยท่ีชำระไปถือว่าเป็นการชำระส่วนของ

เงินต้น ลูกหน้ีมีสิทธิหักดอกเบ้ียท่ีชำระเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนดจากเงินต้นได้ 

 ประการที่ 3 ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ห้ามเรียกเกินอัตรา พบว่า 

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ถึงแม้จะเป็นกฎหมายที่บัญญัติข้ึน

เป็นการเฉพาะเพื่อควบคุมการกู้ยืมเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  

แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวกลับมิได้กำหนดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ ดังนั้น ในปัจจุบัน

การกู้ยืมเงินกันของประชาชนทั่วไปจึงต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมตามที่กำหนดไว้ใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 กล่าวคือ ห้ามเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

และมาตรา 7 หากมิได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ กำหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

7.5 ต่อปี การที่กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งตราขึ้นเป็นกฎหมาย

เฉพาะ แต่กลับมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยมาตรา 654 ใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 247213 ก่อนมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 

เป็นเวลากว่า 89-92 ปีแล้ว14 แต่อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็น

อัตราที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ในส่วน

ของอัตราดอกเบ้ียให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินต้น ในนโยบายของรัฐในโครงการ 

พิโกไฟแนนซ์และโครงการพิโกไฟแนนซ์พลัส15 กล่าวคือ ประเภทของพิโกไฟแนนซ์  

 
13  เดชา ศิริเจริญ, “ดอกเบี้ยกับข้อปัญหา,” วารสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2 

(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558), สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564,  

จาก https://core.ac.uk/download/pdf/270165347.pdf 
14  ญาณวัฒน์ พลอยเทศ และพิสิทธิ์ พงษ์รื่น, “แนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของไทย ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564, จาก  

http://www.southeast.ac.th/2017/wp-content/uploads/F_law/research/001.pdf 
15  ความเป็นมาของโครงการพิโกไฟแนนซ์ กระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี ้นอกระบบแก่

ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน จึงได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื ่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่  
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 1. พิโกไฟแนนซ์ธรรมดา เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า  

5 ล้านบาท ปล่อยเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบ้ียได้ไม่เกิน 36% ต่อปี 

 2. พิโกไฟแนนซ์พลัส เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า  

10 ล้านบาท ปล่อยเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท เงินกู้ในส่วนส่วน 50,000 บาทแรก 

คิดดอกเบี้ย ได้ไม่เกิน 36% ต่อปี ส่วนที่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 28%  

มาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบ 

 ผู้ศึกษาได้นำอัตราดอกเบี้ยของสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มา ซ่ึงกำหนดให้คิดอัตราดอกเบ้ียสำหรับเงินกู้ท่ีมีหลักประกันได้ต้องไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี 

และดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันต้องไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี และนำหลักเกณฑ์ 

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่น มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกจาก

การกู้ยืมเงินลดหล่ันกันไปตามจำนวนเงินต้น มาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบ  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย

เกินอัตราฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 1. กรณีไม่มีหลักประกัน  

ถ้าจำนวนเงินต้นไม่เกิน 50,000 บาท ให้สามารถเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 36 ต่อปี 

ถ้าจำนวนเงินต้นเกินกว่า 50,000 บาท ให้สามารถเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 18 

ต่อปี 2. กรณีมีหลักประกัน ถ้ามีจำนวนเงินต้นไม่เกิน 50,000 บาท การกู้ยืมให้เรียกกันได้

ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี ถ้าจำนวนเงินต้นเกินกว่า 50,000 บาท ให้สามารถเรียกดอกเบี้ยได้

ไม่เกินอัตราร้อยละ 12 ต่อปี 

 นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังเห็นว่า การกู้ยืมเงินนั้นก็เป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหน่ึง 

เพราะเงินเป็นทรัพย์ชนิดท่ีใช้ไปส้ินไป คำว่า “เงิน” คือ เงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา 

ซึ ่งรัฐนำออกให้ประชาชนใช้เป็นวัตถุสำหรับแลกเปลี ่ยนและสามารถใช้ชำระหนี ้ได้ 

 
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บ

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 

 ทั้งนี้ ได้ประกาศกำหนดให้การให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการ

ธนาคาร ถือเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น ผู้ที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลอื่น 

เป็นทางการค้าปกติโดยมีลักษณะสินเชื่อเข้าข่ายตามลักษณะของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ดังกล่าว จึงต้องขออนุญาต

ประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง และดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื ่อนไขต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น. 
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ตามกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์อื่นที่รัฐยังใช้อยู่16 ควรมีการบัญญัติ

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกได้ไว้ในพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  

ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้สำหรับนิติกรรมการกู้ยืมเงินเท่านั้น แทนการแก้ไขในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปใช้บังคับกับยืมใช้สิ้นเปลือง 

อ่ืน ๆ ด้วย17 

 ประการที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษผู้ให้กู้ยืมที่กระทำความผิดกฎหมาย 

พบว่า การตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ขึ้นมาบังคับใช้  

ที่กำหนดโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทและให้ศาลสามารถนำวิธีการ

เพื ่อความปลอดภัยมาใช้บังคับแก่กรณีได้18 แทนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย 

เกินอัตรา พ.ศ. 2475 ฉบับเดิม ที่กำหนดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน

บาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ จึงถือเป็นความพยายามหนึ่งในการแก้ไขปัญหามาตรการลงโทษท่ี

ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการแก้ไขอัตราโทษทางอาญาให้สูงขึ้นจากเดิม แต่ก็ยังไม่เพียง

พอที่จะป้องกันและปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังพบว่าเจ้าหน้ี

นอกระบบยังคงกระทำความผิดซ้ำอยู่ตามที่ปรากฎตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์19 ดังน้ัน  

ผู้ศึกษาจึงเห็นควรนำมาตรการค่าเสียหายเชิงลงโทษ20 มาใช้ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้ี

กระทำผิดตามกฎหมายอื่นด้วย ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้เจ้าหนี้ที่กระทำการนั้นจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น  

(ก) ผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้ได้รับ (ข) สถานะทางการเงินของเจ้าหนี้ (ค) การบรรเทาความ

เสียหายแก่ลูกหนี้ (ง) การที่ลูกหนี้มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย แต่ต้องไม่เกิน
 

16  ดิเรก บวรสกุลเจริญ, “สัญญากู ้ย ืมเง ินและสัญญาบัญชีเดินสะพัด,” วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, ปีที ่ 4, ฉบับที ่ 8 (ก.ค.-ธ.ค. 2554), น. 35-45, สืบค้นเมื ่อวันที ่ 13 เมษายน 2564, จาก 

http://202.28.49.72/LAW-journal/catagorie/4-8/4-8-3.pdf 
17  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1015/2512. 
18  พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 134 ตอนที่ 5 ก.วันที่  

15 มกราคม 2560. 
19  ไทยรัฐออนไลน,์ “หนี้นอกระบบ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 256, จาก 

https://www.thairath.co.th/tags/หนี้นอกระบบ. 
20  ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages),” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564, 

จาก https://www.krisdika.go.th/data/activity/act253.pdf 
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สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น โดยค่าเสียหายเชิงลงโทษดังกล่าวนี้ ให้เป็น

รายได้ของกองทุนเพ่ือการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ อีกท้ังให้ค่าเสียหายเชิงลงโทษดังกล่าว

ตกเป็นของรัฐ ในฐานะที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เป็นความผิดต่อแผ่นดินมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว อีกท้ังลูกหน้ี

ยินยอมให้เรียกดอกเบี ้ยเกินอัตรา จึงถือว่าลูกหนี ้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด  

ลูกหนี้ไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเนื่องจากขาดองค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายตาม

กฎหมาย21 และเห็นควรให้รัฐจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ถูกเอารัด 

เอาเปรียบ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยนำค่าเสียหายเชิงลงโทษเข้ากองทุน

ดังกล่าวต่อไป 
  

ข้อเสนอแนะ 

ประการที่ 1 ปัญหากฎหมายเกี ่ยวกับเกี ่ยวกับการไม่มีการกำหนดนิยามของ 

“ดอกเบ้ีย” ไว้อย่างชัดเจน ควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 

พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

มาตรา 4 วรรคสอง “ดอกเบี้ย หมายถึง สิ่งตอบแทนการกู้ยืม ไม่ว่าจะมีการ

เรียกชื่ออย่างใด ๆ ที่เกินกว่าเงินต้นที่ต้องชำระโดยคำนวณได้จากจำนวนเงินกู้ แก่ผู้ให้กู้ยืม

หรือผู้เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้อง

ชำระ ซ่ึงกำหนดไว้ในกฎหมาย” 

ประการที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกคืนดอกเบี้ยที่ได้ชำระในอัตราที่เกินกว่า

กฎหมายกำหนด โดยให้ดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ได้รับไปแล้ว กำหนดผลของดอกเบี้ยกรณีที่เจ้าหน้ี

เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดว่า ควรให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียก

ดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

มาตรา 4/1 โดยบัญญัติว่า “หากการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ดอกเบี้ยที่ชำระไป 

ถือว่าเป็นการชำระส่วนของเงินต้น” 

ประการที่ 3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ห้ามเรียกเกินอัตรา 

ควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ดังน้ี  

 
21  คําพิพากษาฎีกาที่ 968/2479 และคําพิพากษาฎีกาที่ 1281/2503. 
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มาตรา 4 โดยบัญญัติว่า “บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใด ๆ อันมี

ลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู ้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ่งดังต่อไปน้ี  

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

(1)  กรณีไม่มีหลักประกัน ถ้าจำนวนเงินต้นไม่เกิน 50,000 บาท ให้สามารถเรียก

ดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 36 ต่อปี ถ้าจำนวนเงินต้นเกินกว่า 50,000 บาท ให้สามารถ

เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 18 ต่อปี หรือ กรณีมีหลักประกัน ถ้ามีจำนวนเงินต้น 

ไม่เกิน 50,000 บาท การกู้ยืมให้เรียกกันได้ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี ถ้าจำนวนเงินต้นเกินกว่า 

50,000 บาท ให้สามารถเรียกดอกเบ้ียได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 12 ต่อปี” 

มาตรา 4/2 โดยบัญญัติว่า “มิให้นำมาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาใช้บังคับแก่การคิดดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติน้ี” เหมือนกับพระราชบัญญัติ

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 6 

ประการที ่ 4 ปัญหากฎหมายเกี ่ยวกับมาตรการลงโทษผู ้ให้กู ้ยืมที ่กระทำผิด

กฎหมาย ควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

มาตรา 4/3 โดยบัญญัติว่า “หากมีการฝ่าฝืนมาตรา 4(1) และข้อเท็จจริงปรากฏว่า

เจ้าหนี้กระทำผิดตามกฎหมายอื่นด้วย ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้เจ้าหนี้ที่กระทำการนั้นจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ 

เช่น (ก) ผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้ได้รับ (ข) สถานะทางการเงินของเจ้าหนี้ (ค) การบรรเทา

ความเสียหายแก่ลูกหนี้ (ง) การที่ลูกหนี้มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย แต่ต้องไม่เกิน

สองเท่าของ ค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น โดยค่าเสียหายเชิงลงโทษดังกล่าวนี้ ให้เป็น

รายได้ของกองทุนเพ่ือการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ” 
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บทคัดย่อ 
  

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี ่ยวกับมาตรการทางภาษีเพื ่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 

ในประเทศไทย กรณีนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในต่างประเทศ และ

ประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 

ในประเทศไทย ศึกษากรณี นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบกิจการ

ภาคเอกชน การศึกษาครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพคือ เป็นการศึกษาจากแนวคิด 

ทฤษฎีและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย 

ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย 

ศึกษากรณี นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน  

ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติทางกฎหมาย โดยในส่วนของ

การใช้มาตรการทางภาษีที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ และบุคลากรทางกีฬาอาชีพ 

ให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 2 ปีแรกของการประกอบอาชีพนักกีฬาอาชีพ 

และบุคลากรกีฬาอาชีพ และมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาโดย

ผู้ประกอบกิจการกีฬาภาคเอกชนนั้น ให้ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ

เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ขยายตัว ตกแต่งสนาม ตลอดจนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  

ที่เกี ่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนการหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  

คำสำคัญ: มาตรการทางภาษี  นักกีฬาอาชีพ  ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน 
  

Abstract 
  

The objectives of the thesis are: to study about background, concepts, 

principles, and legal theories in respect of legal measures for promoting and 

developing sports in Thailand, studying the case of professional athletes, 
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professional athlete personnel, and private entrepreneurs; to study legal 

measures on sports promotion and development in overseas and in Thailand; 

to study and analyse the legal measures for promoting and developing sports 

in Thailand, studying the case of professional athletes, professional athlete 

personnel, and private entrepreneurs; and to study guidelines for appropriate 

solutions solving problems arising from the tax measures for promoting and 

developing sports in Thailand, studying the case of professional athletes, 

professional athlete personnel, and private entrepreneurs sustainably.  

On the basis of the results of this research, it can be concluded that 

since the law on the tax measures for promoting and developing sports in 

Thailand, studying the case of professional athletes, professional athlete 

personnel, and private entrepreneurs has been enforced, it found that there 

are problems arising from the sports promotion and development in Thailand 

that are: Firstly, a legal problem on the promotion and development of 

professional athletes and professional athlete personnel in Thailand on part 

of applying the tax measures for promoting and developing professional 

athletes and professional athlete personnel; Secondly, legal measures on 

sports promotion and development private entrepreneurs in Thailand have 

no application of tax measures on reduction or exemption of import tax on 

machinery which can support the development of the sports; And, lastly, 

legal measures on promoting international sports competitive arrangement in 

Thailand and there is no tax measure persuading natural persons or juristic 

persons to donate money to the Sports Authority of Thailand, Provincial 

Sports Association Commissions, the Sports Association used the term “of 

Thailand”.  

Therefore, the author would recommend that the law should be 

amended on part of the application on the tax measures for promoting and 
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developing professional athletes and professional athlete personnel by 

repealing the first 2-year natural income tax for professional athletes and 

professional athlete personnel and legal measures on promoting and 

developing the sports by private entrepreneurs, repealing import tax on 

machineries and technlogies relating to construction tools and equipment, 

extension, filed decorations, as well as sports accessores, and deducting the 

natural income tax, juristic person income tax of companies or partnerships 

for donations to the Sports Authority of Thailand. Concepts and legal theories 

as well as laws of pverseas shall be applied to Thai laws in order to solve the 

arising problems sustainably.  
  

Keywords: Tax Measures, Professional Athletes, Private Entrepreneurs 

 

1.  บทนำ 

จากการศึกษา จะเห็นได้ว่า มาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา

ในประเทศไทย ศึกษากรณี นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบกิจการ

ภาคเอกชนน้ัน ยังเกิดปัญหา ซ่ึงผู้วิจัยขอกล่าวถึงปัญหาท้ังหมด ดังน้ี 

1.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ และ

บุคลากรกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการยกระดับของการเล่นกีฬาให้สามารถพัฒนาได้ทันตามความเป็นไป

ของวงการกีฬาในต่างประเทศ โดยมีลักษณะที่สามารถเล่นกีฬาเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ 

อีกทั้งยังได้มีการกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริม 

กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและ

พัฒนา นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพที่สอดคล้องกับ

สากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้คนมากมาย

หลากหลายกีฬาที่พัฒนาตนเองจนสามารถเล่นกีฬาเป็นอาชีพได้ อีกทั้งผู ้ปกครองก็ยัง

ส่งเสริมให้บุตรหลานหันมาเล่นกีฬาเป็นอาชีพ เพราะได้ทั้งสุขภาพที่ดีและมีรายได้จากการ

เล่นกีฬาอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการเล่นกีฬาเป็นอาชีพหรือการประกอบอาชีพบุคลากร
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ทางกีฬาอาชีพนั้น จะต้องเป็นการเล่นและประกอบอาชีพอย่างเต็มตัวเหมือนกับการ

ประกอบอาชีพท่ัว ๆ ไป 

ดังนั้น หากประเทศไทยไม่มีมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

และบุคลากรกีฬาอาชีพจะทำให้การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬา

อาชีพนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ไม่เป็นมืออาชีพ

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ เนื่องจากในแต่ละสโมสรกีฬาอาชีพก็ได้มี

การให้ค่าตอบแทนแก่นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพไม่เท่ากันทุกสโมสร อีกท้ัง

นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพระดับเยาวชนที่สามารถก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาอาชีพได้น้ัน 

จะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ในทางกลับกันถ้ารัฐมีมาตรการในการลดหย่อนภาษีหรือ

ยกเว้นการเก็บภาษีในช่วงแรกของการประกอบอาชีพกีฬาให้กับนักกีฬาอาชีพ และ

บุคลากรกีฬาอาชีพ จะทำให้มีนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าสู่ระบบได้มากข้ึน 

ไม่ต้องเป็นแบบกึ่งอาชีพเหมือนที่ผ่าน ๆ มา เพราะส่วนใหญ่จะเป็นแบบกึ่งอาชีพมากกว่า

อาชีพ เนื่องจากไม่ใช่การเล่นกีฬาเป็นอาชีพอย่างเดียว กล่าวอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด  

คือ การมาเล่นกีฬาอาชีพเป็นงานอดิเรกในระดับลีกล่าง ๆ ของฟุตบอลอาชีพ 

2.  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาโดยผู้ประกอบ

กิจการกีฬาภาคเอกชนในประเทศไทย 

ผู้ประกอบกิจการกีฬาหรืออุตสาหกรรมทางด้านกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งในการ

ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย โดยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้

ในการกีฬา เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาจาก

อาการบาดเจ็บ เป็นต้น แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีมูลค่าสูงลิ่ว และจำเป็นต้อง 

มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในบางเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ด้านกีฬาบางอย่างมีค่า

ภาษีนำเข้าที่มีมูลค่าสูง จึงทำให้ประเทศไทยยังขาดแคลนในด้านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์

ด้านกีฬาบางอย่าง และอุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาจากอาการบาดเจ็บ 

ทั้งนี้อุปกรณ์ดังที่กล่าวมานั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวงการกีฬา เพราะจะช่วยให้นักกีฬามี

ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งอุปกรณ์กีฬาบางอย่างสมาคมกีฬาบางสมาคมก็ไม่มี 

จำเป็นต้องขอความสนับสนุนหรือการเช่าจากเอกชน เพื่อให้นักกีฬาของตนได้ใช้อุปกรณ์

เหล่าน้ัน 
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ดังน้ัน หากประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา

โดยผู้ประกอบกิจการกีฬาภาคเอกชน จะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย

เกิดความล่าช้า วงการกีฬาในประเทศไทยไม่มีอุปกรณ์ด้านกีฬา อุปกรณ์ที ่ช่วยฟื้นฟู

สมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาจากอาการบาดเจ็บ หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ

ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ส่งผลให้เกิดผลเสียแก่ตัวนักกีฬา สนามกีฬา และอุปกรณ์ 

รวมไปถึงเทคโนโลยีในการช่วยตัดสินที่ทันสมัย และทำให้วงการกีฬาในประเทศไทยไม่

พัฒนาสู่สากล กระทบไปถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาแห่งชาติที่แต่ละสมาคมกีฬาวาง

เอาไว้ เช่น อยากไปโอลิมปิก อยากไปฟุตบอลโลก เป็นต้น ทั้งนี ้หากประเทศไทยไม่มี

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจูงใจให้มีการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ สนามกีฬา และ

อุปกรณ์กีฬา รวมไปถึงตัวนักกีฬาเอง ก็จะมีการพัฒนาที่ล่าช้า ไม่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่

ระดับสากลได้ น่ันเอง 

3.  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา

นานาชาติในประเทศไทย 

ประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรการจูงใจทางภาษีอากรสำหรับเอกชนในการ

บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยไว้เป็นการเฉพาะ อาจมีการกำหนดมาตรการดังกล่าว

ไว้เป็นการช่ัวคราวเท่าน้ัน ซ่ึงโดยท่ัวไปการบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุน

การกีฬาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคมาหักลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยมีสิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนได้เป็นจำนวนสองเท่า 

แต่เม่ือรวมการบริจาคทุกรายการแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย

และค่าลดหย่อนอื่นแล้ว ส่งผลให้ภาคเอกชนไม่นิยมที่จะบริจาคเงินให้แก่การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยมากนัก เพราะภาคเอกชนเห็นว่าการบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ก็นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและ 

ค่าลดหย่อนอื ่นแล้ว แต่ในทางกลับกันถ้าหากประเทศไทยมีมาตรการเฉพาะสำหรับ 

การบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้นอกเหนือจาก

การบริจาคทั่ว ๆ ไป จะทำให้ภาคเอกชนหันเข้ามาบริจาคและส่งเสริมการจัดการแข่งขัน

มหกรรมกีฬานานาชาติในประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 
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ดังนั้น หากไม่มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการจัดการ

แข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ จะส่งผลให้การพัฒนาการกีฬาไม่สามารถทัดเทียมนานา

ประเทศได้ และทำให้การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ 

ซึ่งนโยบายการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่าง ๆ มีนโยบายที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 

เช่น โอลิมปิกเกมส์ หรือ เจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ไม่ประสบผลสำเร็จ 

ซึ่งถ้าหากประเทศไทยสามารถจัดการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติเหล่านี้ได้  

จะส่งผลในด้านต่าง ๆ มากมายตามมา ไม่เพียงเฉพาะด้านกีฬาเท่านั้น เพราะหากประเทศ

ไทยสามารถเป็นเจ้าภาพได้จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้

เศรษฐกิจหรือการค้าขายภายในประเทศดีขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และอื่น ๆ ก็จะได้รับผลดีในส่วนนี้ด้วย ซึ่งหากยังไม่มีมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการกีฬา ประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันมหกรรม

กีฬานานาชาติเหล่าน้ีได้ น่ันเอง 
  

2.  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี ่ยวกับมาตรการทางภาษีเพื่อการ

ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย กรณีนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และ

ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน 

สำหรับในส่วนของมาตรการจูงใจทางภาษีนั ้น ผู ้วิจัยจะกล่าวถึงความหมาย 

ประเภทของมาตรการจูงใจทางภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

2.1  ความหมายของมาตรการจูงใจทางภาษี 

มาตรการจูงใจทางภาษี (Tax Incentive) เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางภาษี 

(Tax Measure) เป็นเครื่องมือทางการคลังในเชิงนโยบายแห่งรัฐในการแสวงหารายได้ของ

รัฐบาลเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ

จัดสรรตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยที่มาตรการจูงใจทางภาษีอากร (Tax Incentive) 

เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เป็นการเสนอให้มีการลดหย่อน ยกเว้น หรือให้สิทธิประโยชน์

พิเศษต่าง ๆ ทางภาษีแก่ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ท้ังน้ี เพ่ือจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลดอัตราการจัดเก็บภาษี  

ลดขนาดของฐานภาษี งดเว้นการจัดเก็บภาษีชั่วคราว ยกเลิกการจัดเก็บภาษีเป็นการถาวร

หรือขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการจัดเก็บภาษีออกไปอีก ยกตัวอย่าง เช่น รัฐบาลกลาง



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 สิงหาคม 2563-มกราคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 1 August 2020 – January 2021 

98 

ของประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอให้เครดิตภาษีสำหรับการซื้อยานพาหนะที่เป็นระบบไฮบริด 

(ไฟฟ้า/แก๊ส) และแรงจูงใจด้านภาษีสำหรับการฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์ เป็นต้น ทั้งน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ 

ท่ีดีของประเทศชาติอันเป็นวัตถุประสงค์ท่ีเป็นการเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละเร่ือง1 

2.2  ประเภทของมาตรการจูงใจทางภาษี 

มาตรการจูงใจทางภาษีถูกใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อดึงดูด

การลงทุนทั้งจากผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทั่วไปจะไปลดความ 

รับผิดทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการ รูปแบบมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนา ได้แก่ มาตรการลดหรือยกเว้นภาษี มาตรการเครดิตภาษี และ

มาตรการหักรายจ่ายเพ่ิมเติม มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  

1)  มาตรการลดหรือยกเว้นภาษี 

มาตรการลดหรือยกเว้นภาษี หมายถึง การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนด้วยการลด

หรือยกเว้นภาษีภายในระยะเวลาจํากัด โดยรัฐอาจจะให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบยกเว้น

ภาษีไปเลย หรือลดอัตราภาษีอย่างไม่จํากัดจำนวนหรือไม่จํากัดมูลค่า ทั้งนี้ รัฐอาจให้สิทธิ

ประโยชน์เป็นระยะเวลาเพียงสั้น ๆ หรือระยะเวลายาวนานตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 20 ปี 

แม้ว่ามาตรการลดหรือยกเว้นภาษีจะเป็นมาตรการที่เรียบง่าย และเป็นมิตรกับนักลงทุน 

แต่เป็นมาตรการจูงใจทางภาษีที ่ไม่มีประสิทธิภาพ สร้างต้นทุนให้แก่ภาครัฐมากกว่า

ผลประโยชน์ที่สังคมจะพึงได้รับเสมอ ให้สิทธิประโยชน์อย่างกว้างโดยไม่สัมพันธ์กับการ

ลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน รัฐจึงต้องกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนในสินทรัพย์

ประเภททุนไว้เพ่ือเป็นเงื ่อนไขของการขอรับสิทธิประโยชน์ และเมื่อบริษัทได้รับสิทธิ

ประโยชน์จนครบเวลาแล้ว ก็จะปิดบริษัทหรือขายกิจการเก่าทิ้งเพื่อไปเปิดกิจการใหม่ 

บริษัทจึงสามารถมาขอรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างไม่มีกำหนดระยะเวลา หากบริษัทต่างประเทศ

เข้ามาลงทุนโดยตรงและมีอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ มาตรการลดหรือยกเว้น 

จะทำให้เกิดการไหลของรายได้กลับไปยังประเทศถิ่นที่อยู่ของนักลงทุน ทำให้บริษัทที่ได้รับ

การส่งเสริมเป็นท่อระบายกำไร ด้วยวิธีการตั้งราคาโอนระหว่างบริษัทที่ไม่ได้รับสิทธิ

 
1  ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, “การประเมินมาตรการจูงใจทางภาษีอากร (Tax Expenditures),” สืบค้นเมื่อวันที่ 

10 กันยายน 2562, จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php 
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ประโยชน์และบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งมักจะถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกหรือ 

เลี่ยงภาษี มาตรการลดหรือยกเว้นภาษีไม่สามารถดึงดูดการลงทุนระยะยาว กิจการขนาดใหญ่ 

ที่ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนาน หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเข้มข้น ซึ่งเป็นกิจการที่มี

ลักษณะขาดทุนในช่วงแรกของการประกอบกิจการเสมอ แต่เป็นมาตรการท่ีดึงดูดการลงทุน

ระยะสั้น กิจการที่สามารถเคลื่อนย้ายการลงทุนได้ง่าย และกิจการที่สามารถสร้างผลกำไร

ได้อย่างรวดเร็ว2 

นอกจากนี้หากรัฐเลือกใช้มาตรการลดหรือยกเว้นภาษี ภาครัฐจะไม่สามารถ

ประเมินรายได้ที่สูญเสียไป และประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมาตรการลดหรือ

ยกเว้นภาษีกำหนดช่วงเวลาให้สิทธิประโยชน์อย่างยาวนานก็มีโอกาสที่จะดึงดูดการลงทุน

ระยะยาวได้ ประเทศที่ใช้มาตรการลดหรือยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาได้แก่ 

ไทย จีน ฝรั่งเศส อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เวียดนาม เป็นต้น ตัวอย่าง มาตรการ

ลดหรือยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทที่จะ

สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ได้จะต้องก่อตั้งในจีนเกินกว่าหนึ่งปีประกอบธุรกิจที่มี

เทคโนโลยีระดับสูงและใหม่ เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมทางชีววิทยาหรือ 

ทางการแพทย์ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาร้อยละ 3-6 

ของรายได้รวม ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา และ

รายได้อย่างน้อยร้อยละ 60 มาจากสินค้าหรือการให้บริการเทคโนโลยีระดับสูงและใหม่ 

สิทธิประโยชน์จากมาตรการนี ้ คือ ลดอัตราภาษีเง ินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 15  

เป็นระยะเวลา 3 ปี 

2)  มาตรการเครดิตภาษีและมาตรการหักรายจ่ายเพ่ิมเติม 

การเครดิตเป็นมาตรการทางภาษีบรรเทาภาระทางภาษีประเภทหนึ่งทำนองเดียวกับ 

การหักลดหย่อน และการยกเว้นภาษี แต่การเครดิตภาษีนั้น เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้

นำจำนวนเงินเครดิตมาหักออกจากภาษีที่จะต้องเสียโดยตรง ซึ่งในกรณีของการเครดิตน้ัน 

ผู้เสียภาษีทุกคนจะได้รับประโยชน์เป็นจำนวนเท่ากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้มีเงินได้สูงหรือ 

 
2  เริงชัย อรรคทิมากูล, “มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา: ศึกษาการเครดิตภาษีการ 

หักรายจ่ายเพิ่มเติม การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558) น. 14-15. 
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ผู้มีเงินได้ต่ำ ความเป็นธรรมในรูปแบบของผลประโยชน์จากการประหยัด ภาษีจึงเท่ากัน 

ทุกระดับเงินได้ ตัวอย่างเช่น หากกำหนดจำนวนเครดิตภาษีเท่ากับ 1,000 บาท และผู้เสีย

ภาษีต้องเสียภาษีทั้งหมด 1,500 บาท บุคคลนั้นจะเสียภาษีเพียง 500 บาท หรือหากภาษีท่ี

ต้องเสียทั้งหมดเท่ากับ 4,000 บาท บุคคลนั้นจะคงเหลือภาษีที่ต้องเสียเพียง 3,000 บาท 

จะเห็นได้ว่าผู้เสียภาษีทุกคนซึ่งมีภาษีเงินได้ต้องเสียเกิน 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเงิน 

หักออกจากภาษีเท่ากันทุกคน3 

มาตรการเครดิตภาษีและมาตรการหักรายจ่ายวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเป็นการ

บรรเทาภาระภาษีที่อิงอยู่กับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา โดยจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

แก่บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นมูลค่ามากกว่าต้นทุนที่แท้จริง มาตรการเครดิต

และมาตรการหักรายจ่ายเพิ่มเติมเป็นเครื่องมือที่ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้

เครื่องจักรเข้มข้นมากกว่าอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น นอกจากนี้ วิธีการเครดิตและ

การหักรายจ่ายเพิ่มเติมจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้วยการถือหุ้นในกิจการ

มากกว่าการเข้ามาลงทุนในรูปแบบของการให้กู้ยืมเงินเพ่ือต้ังเป็นบริษัทใหม่ 

มาตรการเครดิตภาษีและการหักรายจ่ายเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการ

ลดหรือยกเว้นภาษี เนื่องจากมาตรการเครดิตและการหักรายจ่ายเพิ่มเติมเป็นมาตรการท่ี

บังคับใช้ง่าย โปร่งใส และมีเสถียรภาพมากกว่า ผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์ได้ง่าย  

รัฐสามารถประเมินรายได้ที่สูญเสียไปได้ รายได้ที่รัฐสูญเสียจากการเครดิตและหักรายจ่าย

เพิ่มเติมจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุน อย่างไรก็ตาม มาตรการเครดิตภาษีและการหัก

รายจ่ายเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศน้อยกว่ามาตรการ

ลดหรือยกเว้นภาษี และไม่เหมาะสมสำหรับนำมาส่งเสริมบริษัทที่เพิ่งเริ่มประกอบกิจการ 

หรือบริษัทที่มีข้อจํากัดทางการเงิน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมักจะไม่มีกำไรที่ต้องนำมา 

เสียภาษี ทำให้บริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 

3)  อัตราของสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

อัตราภาษีเป็นจำนวนเงินที่คิดคำนวณจัดเก็บจากสิ่งที่เป็นมูลเหตุในการเสียภาษี 

คำอธิบายดังกล่าวเป็นการให้คำจำกัดความของอัตราภาษีในแง่ของการจัดเก็บภาษีแตกต่าง

 
3  วาสนา สุขสมัย, “การนำระบบเครดิตภาษีเง ินได้บุคคลธรรมดามาใช้แทนระบบการหักลดหย่อน.” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551) น. 29-30. 
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กับมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาที่เป็นการให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีแก่การลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น นิยามของอัตราภาษีในแง่ของการให้

สิทธิประโยชน์นั้นจึงควรหมายถึง ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นรูปแบบร้อยละ 

เพ่ือนำมากำหนดมูลค่าของสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ทรงสิทธิจะพึงได้รับ 
  

3.  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในต่างประเทศและ

ประเทศไทย 

3.1  มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในต่างประเทศ  

3.1.1  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

มาตรการจูงใจทางภาษีในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลมีกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับ

มาตรการในการจูงใจทางภาษี เรียกว่า กฎหมายแห่งการจูงใจในการกีฬา อนุญาตให้การให้

การสนับสนุนและการบริจาคต่อโครงการกีฬาและโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคนพิการ

โดยจะได ้ร ับการลดภาษีเง ินได ้บ ุคคลธรรมดาและนิต ิบ ุคคล ตามหลักเกณฑ์ใน 

พระราชกฤษฎีกาที่กำหนดเอาไว้ว่าให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีสิทธิได้รับการลดภาษี

พิเศษสูงสุดถึง 6% และ 1% จากภาษีรายได้โดยรวมที ่ต้องชำระท้ังหมด ตามลำดับ 

นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศบราซิล ซึ่งเป็น

มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ

ในช่วงเวลาที่เกี่ยวโยงกับการให้การสนับสนุนฟุตบอลโลกในปี 2014 และกีฬาโอลิมปิก

เกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ในปี 2016 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากนี้ ในประเทศบราซิล 

ยังมีการค้นพบน้ำมันปิโตรเลียมใต้ระดับชั้นเกลือในมหาสมุทรซึ่งเป็นที่ดึงดูดนักลงทุน

ชาวต่างชาติอันมีผลให้มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลกลาง 

จึงได้วางแผนให้มีมาตรการในการจูงใจทางภาษีเป็นหนึ่งในมาตรการที่ดำเนินการข้ึน 

เพื่อการพัฒนาประเทศ ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อการกีฬา โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

โครงการก่อสร้าง ขยายตัว ตกแต่งสนามฟุตบอลรีโคปา (Recopa) ภายใต้ขอบเขต

ของการกระตุ้นการลงทุนเพื่อการสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็น

ทางการของฟีฟ่าในปี 2013 (FIFA Confederation Cup) และ ในปี 2014 ฟีฟ่าเวิลด์คัพ 

(FIFA World Cup) ที่จะจัดขึ้น โดยที่สนามกีฬาที่รัฐบาลกลางได้สร้างขึ้นภายใต้กฎหมาย 
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12,350 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2010 โดยใช้ชื ่อว่าโครงการจัดเก็บภาษีพิเศษสำหรับการ

ก่อสร้าง การขยายตัวของสนามกีฬาที ่ตกแต่งและทันสมัยของสนามฟุตบอลรีโคปา 

(Recopa) เป้าหมายของโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล Recopa เป็นการนำเข้าหรือ 

การได้มาเข้าสู่ตลาดในประเทศซึ่งเครื่องจักรกลใหม่ อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุ

ก่อสร้างเพื่อใช้ในสนามฟุตบอลรีโคปา (Recopa) อย่างเป็นทางการ ในกรณีเหล่านี้ยังคงถูก

ยกเว้นการจัดเก็บภาษีต่อไป 

มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สำหรับเจตนาการใช้ของ

เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างควรมีการระบุอย่างถูกต้องและพิสูจน์ได้ตามใบเสร็จรับเงินหรือ

ใบกำกับภาษี ซึ่งในกรณีการยกเว้นดังกล่าวข้างต้นจะถูกแปลงเป็นการกำหนดอัตราเท่ากับ

ศูนย์ นิติบุคคลไม่ควรใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเพื ่อวัตถุประสงค์ที ่ระบุโดย 

Recopa ซึ่งจะต้องจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดอกเบี้ยและค่าปรับล่าช้าตามวันที่การซ้ือ

หรือการลงทะเบียนของประกาศนำเข้า ซ่ึงมีโครงการ4 ดังน้ี 

(1)  ฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2014 นอกจากโครงการ Recopa รัฐบาลได้นำมาตรการ

อื่น ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้การก่อสร้างสนามกีฬาแล้วเสร็จ คณะกรรมการนโยบายการเงิน

แห่งชาติ เป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมปทานภาษีสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นภาษีขายหมุนเวียน 

และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการดำเนินการที่คล้ายกับกรณีข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและ

บริการที่มีไว้สำหรับการก่อสร้างต่อเติม ซ่อมแซม หรือตกแต่งเพื่อให้สนามกีฬาทันสมัย  

โดยสนามฟุตบอลจะถูกเปิดใช้ในช่วงฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2014 ข้อตกลงคณะกรรมการ 

นโยบายการเงินแห่งชาติทำให้ธุรกรรมเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นหรือมีอัตราภาษีเป็นศูนย์

ซึ่งภาษีนำเข้าหรือภาษี IPI และได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรัฐ และ 

ภาษีธุรกิจ ภาษีเพ่ือโครงการสาธารณะ และภาษีเพ่ือสวัสดิการสังคม 

(2)  โอลิมปิกเกมส์ 2016 ข้อตกลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งชาติ  

รัฐบราซิลเป็นผู้มีอำนาจในการยกเว้นภาษีขายหมุนเวียน และภาษีมูลค่าเพิ่มในชิ้นส่วน 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือและหรือผลิตภัณฑ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังสัตว์

 
4  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “โครงการศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... พร้อมทั้งยกร่าง

กฎหมายลำดับรอง (รายงานฉบับสมบูรณ์)” (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยทางกฎหมาย, 2557), น. 198. 
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ไว้เพื่อการจัดงานโอลิมปิกเกมส์ 2016 และพาราลิมปิกเกมส์ นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ 

ทางภาษีเพ่ิมเติมยังรวมถึง 

(ก)  การยกเว้นภาษีหรืออัตราภาษีเป็นศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า หรือภาษี

อุตสาหกรรม  

(ข)  การยกเว้นการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (PIS) หรือโครงการเพื่อบูรณาการทาง

สังคมและการสร้างความม่ังค่ังบริการสาธารณะ และภาษีรัฐเพ่ือสวัสดิการสังคม  

3.1.2  ประเทศญ่ีปุ่น5  

ในส่วนของมาตรการด้านภาษี มีบัญญัติไว้ในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับ 

การเก็บภาษีจากนักกีฬาอาชีพคือนักกีฬาอาชีพถูกจัดประเภทผู้เสียภาษีในกลุ่มเดียวกับ 

ผู ้ประกอบกิจการส่วนบุคคล คือ จะต้องชำระภาษีเง ินได ้ ภาษีท ี ่อย ู ่อาศัย และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดให้นักกีฬาอาชีพต้องเสียภาษีในกรณีที่มีรายได้จากค่าตอบแทน

ในการแข่งขันกีฬา เงินค่าเซ็นสัญญา หรือรางวัลท่ีได้รับ โดยรายได้เหล่าน้ีเป็นรายได้ท่ีได้รับ

ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับข้อกำหนดพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษกับนักกีฬาอาชีพ คือ 

หากนักกีฬาอาชีพมีรายได้ในปีก่อนต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด (30 ล้านเยน หรือ 

100 ล้านเยน) จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำหรับนักกีฬาอาชีพใหม่จะได้รับ

การยกเว้นภาษีใน 2 ปีแรก 

3.2  มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย 

3.2.1  พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีการจัดต้ัง

กองทุนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติขึ ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา กำหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา เพื่อให้สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ดำเนินกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการกีฬาสามารถจดทะเบียนจัดตั ้งเป็นสมาคมกีฬาได้  

ตามพระราชบัญญัตินี ้ รวมทั ้งกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการกำกับดูแลการ

 
5  กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “เจตนารมณ์พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556” (กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558), 

น. 195. 
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ดำเนินการของสมาคมกีฬา และการกระทำการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสมาคมกีฬาและ

กรรมการสมาคมกีฬา เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินการของสมาคมกีฬาและการดำเนิน

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน6 

3.2.2  พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 กฎหมายที่ส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนา นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพท่ี

ชัดเจน จึงสมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมกีฬาอาชีพ เพื่อกำหนดมาตรฐาน

ด้านต่าง ๆ เก่ียวกับกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับสากล เพ่ือยกระดับ มาตรฐานการกีฬาอาชีพ

ในประเทศไทย และเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาอาชีพ7 
  

4.  วิเคราะห์มาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย  

ศึกษากรณี นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน 

4.1  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ และ

บุคลากรกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการยกระดับของการเล่นกีฬาให้สามารถพัฒนา

ได้ทันตามความเป็นไปของวงการกีฬาในต่างประเทศ โดยมีลักษณะที่สามารถเล่นกีฬา 

เพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ อีกทั้งยังได้มีการกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ คือ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

กีฬาอาชีพที่สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับ มาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย  

ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้คนมากมายหลากหลายกีฬาที่พัฒนาตนเองจนสามารถเล่นกีฬาเป็นอาชีพได้ 

อีกทั้งผู้ปกครองก็ยังส่งเสริมให้บุตรหลานหันมาเล่นกีฬาเป็นอาชีพ เพราะได้ทั้งสุขภาพที่ดี 

และมีรายได้จากการเล่นกีฬาอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการเล่นกีฬาเป็นอาชีพหรือการประกอบ

 
6  หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558. 
7  หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556. 
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อาชีพบุคลากรทางกีฬาอาชีพนั้น จะต้องเป็นการเล่นและประกอบอาชีพอย่างเต็มตัว

เหมือนกับการประกอบอาชีพท่ัว ๆ ไป 

นอกจากนี้ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคน

ไทยหรือชาวต่างชาติเอง เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บภาษี

แก่ผู้มีรายได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีมาตรการในการส่งเสริมและ

พัฒนานักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพเหมือนต่างประเทศที่มีการยกเว้นภาษีแก่

นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพในการประกอบอาชีพใน 1 หรือ 2 ปีแรกของการ

ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งหากมีมาตรการในการยกเว้นภาษีให้แก่นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร

กีฬาอาชีพจะทำให้นักกีฬาสมัครเล่นหันมาเล่นกีฬาเป็นอาชีพเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ถือเป็น

การพัฒนานักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมถึง

สามารถมีนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่จะส่งออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ 

ในต่างประเทศ เพิ่มนำประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น หากประเทศไทยไม่มีมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

และบุคลากรกีฬาอาชีพจะทำให้การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬา

อาชีพนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ไม่เป็นมืออาชีพ

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ เนื่องจากในแต่ละสโมสรกีฬาอาชีพก็ได้ 

มีการให้ค่าตอบแทนแก่นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพไม่เท่ากันทุกสโมสร อีกท้ัง

นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพระดับเยาวชนที่สามารถก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาอาชีพได้น้ัน 

จะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ในทางกลับกันถ้ารัฐมีมาตรการในการลดหย่อนภาษีหรือ

ยกเว้นการเก็บภาษีในช่วงแรกของการประกอบอาชีพกีฬาให้กับนักกีฬาอาชีพ และ

บุคลากรกีฬาอาชีพ จะทำให้มีนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าสู่ระบบได้มากข้ึน 

ไม่ต้องเป็นแบบกึ่งอาชีพเหมือนที่ผ่าน ๆ มา เพราะส่วนใหญ่จะเป็นแบบกึ่งอาชีพมากกว่า

อาชีพ เนื่องจากไม่ใช่การเล่นกีฬาเป็นอาชีพอย่างเดียว กล่าวอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ 

การมาเล่นกีฬาอาชีพเป็นงานอดิเรกในระดับลีกล่าง ๆ ของฟุตบอลอาชีพ 
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4.2  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาโดยผู้ประกอบ

กิจการกีฬาภาคเอกชนในประเทศไทย 

ผู้ประกอบกิจการกีฬาหรืออุตสาหกรรมทางด้านกีฬา เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงมาก 

ในสังคมโลก เนื ่องจากผู ้ประกอบกิจการกีฬาหรืออุตสาหกรรมทางด้านกีฬามีความ

เกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผู้ผลิตและร้านค้าปลีก โรงงานกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์กีฬา นักกีฬา บุคลากรกีฬา การตลาดกีฬาทั ้งผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ผู้สนับสนุนการกีฬา เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านกีฬามีการพัฒนาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา และทำให้การดูกีฬามีความสนุก และเกิดความเป็น

ธรรมต่อคู่แข่งขันเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ที่มีการพัฒนา

มากขึ้น การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินกีฬา หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยี 

ในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬาให้หายจากอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น เป็นต้น 

โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้มีการยอมรับในระบบของสหพันธ์กีฬานานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น

มากที ่ในประเทศไทยต้องนำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย 

ให้ทัดเทียมนานาประเทศ และเพ่ิมศักยภาพของนักกีฬาสู่ระดับโลก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบกิจการกีฬาหรืออุตสาหกรรมทางด้าน

กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย โดย

การนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการกีฬา เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ที ่ช่วยฟื ้นฟู

สมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาจากอาการบาดเจ็บ เป็นต้น แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยี

เหล่าน้ีก็มีมูลค่าสูงล่ิว และจำเป็นต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในบางเทคโนโลยี

หรืออุปกรณ์ด้านกีฬาบางอย่างมีค่าภาษีนำเข้าที่มีมูลค่าสูง จึงทำให้ประเทศไทยยังขาด

แคลนในด้านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ด้านกีฬาบางอย่าง และอุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร่างกายของนักกีฬาจากอาการบาดเจ็บ ทั้งนี้อุปกรณ์ดังที่กล่าวมานั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ในวงการกีฬา เพราะจะช่วยให้นักกีฬามีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งอุปกรณ์กีฬา

บางอย่างสมาคมกีฬาบางสมาคมก็ไม่มี จำเป็นขอความสนับสนุนหรือการเช่าเอกชน เพื่อให้

นักกีฬาของตนได้ใช้อุปกรณ์เหล่าน้ัน 

ดังนั้นหากประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา

ในส่วนของการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ด้านกีฬา อุปกรณ์ที่ช่วย
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ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาจากอาการบาดเจ็บ หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ในการก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬาที่ทันสมัย เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบกิจการกีฬาหรือ

อุตสาหกรรมทางด้านกีฬาสามารถนำเข้ามาได้ในราคาที่ไม่สูงมาก และทำให้ธุรกิจด้าน 

ผู้ประกอบกิจการกีฬาหรืออุตสาหกรรมทางด้านกีฬาจะได้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาการกีฬาได้ รวมไปถึงสโมสรกีฬาต่าง ๆ จะได้มีความสามารถที ่จะนำเข้า

เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรืออุปกรณ์ด้านกีฬาเหล่านี้ได้ เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่าน้ี  

ไปพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา

ให้มีประสิทธิภาพเป็นสากลมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น สนามกีฬาที่มีความทันสมัย สปอร์ตคอม

เพล็กซ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการนำมาช่วย 

ผู้ตัดสินให้มีความยุติธรรมมากย่ิงข้ึน 

4.3  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา

นานาชาติในประเทศไทย 

สำหรับมหกรรมกีฬา เป็นการแข่งขันระหว่างประเทศหรือรัฐที่มีกีฬาหลากหลาย

ชนิดและมักจะจัดขึ้นในช่วงหลายวัน โดยกีฬาโอลิมปิกจัดเป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาคร้ัง

แรกในโลก ในปัจจุบันมีหลากหลายภูมิภาคได้นำรูปแบบกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่มาใช้ในการ

แข่งขันของตนเอง โดยในแต่ละครั้งจะมีเจ้าภาพ โดยประเทศต่าง ๆ ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 

รางวัลในการแข่งขันจะเป็นเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง โดยส่วนใหญ่

มหกรรมกีฬาจะจัดขึ้นทุก 2 และ 4 ปี โดยมหกรรมกีฬาได้แบ่งออกเป็น มหกรรมกีฬา

ระดับนานาชาติ เช่น โอลิมปิกเกมส์ ฟุตบอลโลก เป็นต้น มหกรรมกีฬาระดับภูมิภาค เช่น 

ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ เป็นต้น ซึ่งการจะเป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมกีฬาเหล่านี้จำเป็นท่ี

รัฐต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ น่ันเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรการจูงใจทาง

ภาษีอากรสำหรับเอกชนในการบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยไว้เป็นการเฉพาะ 

อาจมีการกำหนดมาตรการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปการบริจาคเงิน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนการกีฬาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยสามารถ

นำจำนวนเงินที่บริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยมีสิทธิประโยชน์ใน

การหักลดหย่อนได้เป็นจำนวนสองเท่า แต่เมื่อรวมการบริจาคทุกรายการแล้วต้องไม่เกิน
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ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นแล้ว ส่งผลให้ภาคเอกชน 

ไม่นิยมที่จะบริจาคเงินให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยมากนัก เพราะภาคเอกชนเห็นว่าการ

บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงิน

ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นแล้ว แต่ในทางกลับกันถ้าหากประเทศไทยมี

มาตรการเฉพาะสำหรับการบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถนำมาหัก

ลดหย่อนภาษีได้นอกเหนือจากการบริจาคทั่ว ๆ ไป จะทำให้ภาคเอกชนหันเข้ามาบริจาค

และส่งเสริมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติในประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 

ดังนั้น หากไม่มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการจัดการแข่งขัน

มหกรรมกีฬานานาชาติ จะส่งผลให้การพัฒนาการกีฬาไม่สามารถทัดเทียมนานาประเทศได้ 

และทำให้การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ ซึ่งนโยบาย

การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่าง ๆ มีนโยบายที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ เช่น 

โอลิมปิกเกมส์ หรือ เจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ไม่ประสบผลสำเร็จ  

ซึ่งถ้าหากประเทศไทยสามารถจัดการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติเหล่านี้ได้  

จะส่งผลในด้านต่าง ๆ มากมายตามมา ไม่เพียงเฉพาะด้านกีฬาเท่าน้ัน เพราะหากประเทศไทย

สามารถเป็นเจ้าภาพได้จะทำให้มีนักท่องเที ่ยวเข้ามาในประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้

เศรษฐกิจหรือการค้าขายภายในประเทศดีขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และอ่ืน ๆ ก็จะได้รับผลดีในส่วนนี้ด้วย ซึ่งหากยังไม่มีมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการกีฬา ประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันมหกรรม

กีฬานานาชาติเหล่าน้ีได้ น่ันเอง 
  

5.  ข้อเสนอแนะ 

5.1  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ และ

บุคลากรกีฬาอาชีพในประเทศไทย  

ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. 2556 โดยมีการกำหนดให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร

กีฬาอาชีพ ดังน้ี  
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“ให้นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่จดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพและ

บุคลากรกีฬาอาชีพต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ได้เข้าทำสัญญากับสโมสร

กีฬาอาชีพใน 2 ปีแรก ให้ยกเว้นภาษีใน 2 ปีแรกของการประกอบอาชีพได้” 

5.2  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาโดยผู้ประกอบ

กิจการกีฬาภาคเอกชนในประเทศไทย 

ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

โดยให้มีการกำหนดมาตรการทางภาษี ดังน้ี 

“ให้ยกเว้นภาษีนำเข้าแก่ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ขยายตัว ตกแต่งสนาม ตลอดจนอุปกรณ์เสริม

ต่าง ๆ ท่ีนำเข้าเพ่ือการส่งเสริมด้านการกีฬา” 

5.3  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา

นานาชาติในประเทศไทย 

ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 โดยให้มีมาตรการเฉพาะในการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ท่ีบริจาคเงินให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังน้ี 

“ให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ร้อยละ 1 นอกเหนือจาก

ร้อยละ 10 ของการบริจาคอ่ืน ๆ ทุกรายการแก่บุคคล ดังน้ี 

(1)  บุคคลธรรมดา สำหรับการบริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการ 

กีฬาจังหวัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย  

(2)  บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคให้แก่การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า 

“แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย” 
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บทคัดย่อ 
 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ

ทางกฎหมายที่เกี ่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพ ศึกษามาตรการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพในต่างประเทศ และประเทศไทย รวมไปถึงศึกษา

และวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตลอดจนการศึกษาถึงข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

ท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพได้อย่างเหมาะสม  

การศึกษาค้นคว้านี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี และหลักการทางกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักในการทำสัญญา 

ทฤษฎีสัญญาตัวแทน หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และศึกษาประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำสัญญา พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

ประกาศคณะกรรมการกีฬาชีพเรื ่องมาตรฐานการจ้างและมาตรฐานในการคุ ้มครอง  

พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการคุ้มครองการช่วยเหลือการส่งเสริม

และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559 โดยศึกษาเปรียบเทียบ

กับ มาตรการทางกฎหมายเกี ่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพในต่างประเทศ  

โดยประเทศที่นำมาเปรียบเทียบคือประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น 

จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬา

อาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการทำ

สัญญาของนักกีฬาอาชีพ กล่าวคือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการ

ทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และ

มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา

อาชีพ พ.ศ. 2556 รวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการผูกขาดสัญญาที่เกี่ยวกับ

สิทธิประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556  

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควร ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ 

ในเรื่องมาตรฐานการจ้างและมาตรการในการคุ้มครองโดยให้มีการกำหนดให้มีมาตรฐาน 

ในการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพในด้านค่าจ้าง 

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการแข่งขัน และสิทธิในการเลิกสัญญา ตลอดจนการกำหนดให้
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นักกีฬาอาชีพทำสัญญาสปอนเซอร์ และสัญญาโฆษณากับบุคคลภายนอก อีกทั้งให้มีการ

กำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพ โดยนำแนวคิด และทฤษฎี

ทางกฎหมาย ตลอดจนนำข้อกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศ

ไทย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างย่ังยืนสืบต่อไป 
  

คำสำคัญ:  การทำสัญญา  นักกีฬาอาชีพ 

 

Abstract 
  

The objectives of the thesis were: to study about basic information, 

concept, theory, and legal principal on entering into agreements by 

professional sportsmen; to study legal measures on entering into agreements 

by professional sportsmen in overseas and in Thailand; and to study and 

analyze legal problems on entering into agreements by professional 

sportsmen in accordance with the Professional Sports Promotion, B.E. 2 5 56 

as well as to study recommendations, appropriate resolutions for the 

problems arising from the entering into agreements by professional sportsmen 

in accordance with the Professional Sports Promotion, B.E. 2556 appropriately 

and sustainably. 

On the basis of the results of this research, it can be concluded that, 

since the law on entering into agreements by professional sportsmen under 

the Professional Sports Promotion, B.E. 2 5 56  has been enforced, it found 

problems on entering into agreements by professional sportsmen: a legal 

problem on stipulation of standard entering into agreements by professional 

sportsmen under the Professional Sports Promotion, B.E. 2 5 56  which the 

standard on entering into agreements by professional sportsmen has no 

provision on entering agreement by the parties specifically; a legal measure 

on controlling the professional sportsmen’ agents under the Professional 
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Sports Promotion, B.E. 2 5 56 , it found that there has no a legal measure on 

preventing a monopoly on agreements regarding the professional sportsmen’ 

benefits under the Professional Sports Promotion, B.E. 2556. In addition, there 

has no legal measure on the protection of professional sportsmen’ rights and 

benefits on the benefits of advertisement or sponsorship agreements which 

are benefits for the sportsmen. 

Therefore, the author’s opinion is that it should be an amendment to 

the provision on the hiring standard and the protecting measures by specifying 

the standard on entering into agreements by professional sportsmen, 

sportsmen’ benefits such as wage, benefits of competition, and the right of 

termination, advertisement or sponsorship agreements made by the 

professional sportsmen, legal measure on controlling the professional 

sportsmen’ agent. In addition, concept, legal theory as well as provisions of 

law of overseas should be applied to the law of Thailand in order to solve 

the problems arising sustainably. 
  

Keywords: Agreements, Professional Sportsmen 

 

1.  บทนำ 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพนั้น ยังมีปัญหาทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงผู้วิจัยขอกล่าวถึงปัญหาท้ังหมด ดังน้ี 

1.1  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการทำสัญญาของนักกีฬา

อาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดเรื่องการทำสัญญาของ

นักกีฬาฟุตบอลอาชีพนั้น ให้ทำเป็นหนังสือ โดยอย่างน้อยต้องกำหนดเรื่องชั่วโมงทำงาน

ตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจ้าง มาตรการด้านความปลอดภัย และการคุ้มครอง

นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ การทำประกันเพื่อคุ ้มครองชีวิต สุขภาพ และ
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อุบัติเหตุ สำหรับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหาย

หรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บ ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ รายได้  

การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพ

หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ และประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เร่ือง มาตรฐานการจ้างและ

มาตรการในการคุ้มครอง พ.ศ. 2560 กำหนดให้นายจ้างอาจกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

หรือความตกลงร่วมกันให้ผู้รับจ้างทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะของร่างกายได้ 

แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ตกลงในสัญญาจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่ผ่าน

การประเมินผลทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะของร่างกายและจะไม่จ้างผู้น้ัน 

ให้นายจ้างแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับจ้างทราบและบอกเลิกสัญญาจ้างหรือความตกลง

ร่วมกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดังนั้น หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานในการทำสัญญาของนักกีฬา

อาชีพในเรื่องของการเข้าทำสัญญาของคู่สัญญาไว้เป็นการเฉพาะ โดยสามารถให้นักกีฬา

สามารถมีอำนาจต่อรองในเรื่องของรายละเอียดพื้นฐานของสัญญาได้ มิใช่ให้สโมสรกีฬา

อาชีพเป็นผู้กำหนดเง่ือนไขของสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงกรณีดังกล่าวน้ีก็จะส่งผลกระทบ

ต่อการเข้าเป็นนักกีฬาอาชีพในช่วงระยะแรก ๆ เกิดความไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มนักกีฬา

เหล่านี้ จะมีเพียงแต่นักกีฬาที่มีชื ่อเสียงเท่านั้นที่จะสามารถต่อรองหรือเจรจาเงื ่อนไข 

ในสัญญาได้ ซึ่งหากนักกีฬาอาชีพไม่สามารถที่จะต่อรองเงื่อนไขในการทำสัญญาได้ ก็จะ

ส่งผลให้การเข้าทำสัญญาระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพไม่เป็นธรรมตาม

เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

พ.ศ. 2556 ที่ต้องกำหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับกีฬาอาชีพที่ชัดเจนเพื่อความ 

เป็นธรรมแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ น่ันเอง 

1.2 มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

จากการศึกษา พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 พบว่า พระราชบัญญัติ

ฉบับดังกล่าวมิได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพหรือ

เอเย่นต์นักกีฬาอาชีพเอาไว้เป็นการเฉพาะ โดยปล่อยให้เป็นความตกลงร่วมกันเองของ
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นักกีฬาอาชีพและตัวแทนนักกีฬาอาชีพ ซึ่งหากไม่มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย 

เพื่อควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพเอาไว้เป็นการเฉพาะ จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการควบคุม

ตัวแทนนักกีฬาอาชีพ และเกิดมีตัวแทนนักกีฬาอาชีพเถื่อนได้ กล่าวคือ มีกลุ่มบุคคลที่อ้าง

ตนเป็นตัวแทนนักกีฬาอาชีพไปติดต่อนักกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพโดยที่ไม่มีอำนาจ 

และเมื่อสามารถติดต่อกับนักกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพจนสามารถสร้างความตกลง

ร่วมกันได้แล้ว กลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นตัวแทนนักกีฬาอาชีพก็จะมาติดต่อกับตัวแทน

นักกีฬาอาชีพหรือเอเย่นต์นักกีฬาอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตเพื่อที่จะ 

ได้ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน เพื ่อที ่ตนเองจะได้รับส่วนแบ่งในการทำสัญญา 

หรือข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวงการกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยได้ 

ดังนั้น หากประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแทน

นักกีฬาอาชีพหรือเอเย่นต์นักกีฬาอาชีพ จะทำให้นักกีฬาอาชีพอาจไม่ได้รับการคุ้มครอง 

และถูกตัวแทนนักกีฬาอาชีพเอารัดเอาเปรียบจากส่วนแบ่งในการทำสัญญามากเกินไปหรือ

แม้กระทั่งการไปทำสิ่งที ่นอกเหนือจากตัวการสั่ง โดยจะทำให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ

การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และส่งผลเสียต่อนักกีฬาอาชีพ 

ทำให้การเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพต้องถูกกลุ่มบุคคลเหล่านี้เอาเปรียบ โดยที่หน่วยงานของ

รัฐที่กำกับดูแลเรื่องกีฬามิได้มีการควบคุมเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ให้เกิดความยุติธรรมต่อ

นักกีฬาอาชีพตลอดจนส่งผลกระทบไปยังโครงสร้างของการพัฒนาวงการกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทย ทำให้การพัฒนาวงการกีฬาอาชีพของประเทศไทยไม่เป็นสากลทัดเทียม 

นานาประเทศท่ีเขาได้มีการพัฒนาเร่ืองเหล่าน้ีไปแล้ว 

1.3 มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการผูกขาดสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชน์

ของนักกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายที่มาตรการคุ้มครอง 

ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ เพื ่อที ่จะยกระดับกีฬาอาชีพ 

ในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง 

การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนอื่นตามที่กฎหมายกำหนด การคุ้มครอง 
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ให้สัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพเป็นไปตาม

มาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

ซึ่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกีฬาและเป็นเรื่องในสนามกีฬา

เป็นหลัก จะไม่มีการกำหนดเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์หรือเรื่องอยู่นอกสนามที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับกีฬาเอาไว้เลย ซ่ึงปัจจุบันนักกีฬาอาชีพท่ีมีช่ือเสียง ก็ได้มีการรับเป็นสปอนเซอร์ในสินค้า

ต่าง ๆ มากมาย ซึงจะทำให้เกิดการมองว่าเรื่องเหล่านี้จะกระทบต่อการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน 

จึงทำให้บางสโมสรกีฬาอาชีพไม่ยอมให้นักกีฬาเหล่าน้ีรับงานนอกเหนืองานกีฬาได้ 

ดังนั้น หากประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของสัญญาโฆษณาหรือ

สัญญาสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาที่มีสิทธิได้รับ แต่เป็นเรื่องนอกสนามน้ัน 

ส่งผลให้เกิดผลเสียกับทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ในเรื่องของนักกีฬาอาชีพก็ส่งผลให้นักกีฬา

อาชีพไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสัญญาโฆษณาหรือสัญญาสปอนเซอร์เพราะสโมสรกีฬา

อาจไม่ปล่อยให้ทำสัญญาก็ได้ เพราะอาจกระทบกับผลงานการแข่งขันที่ทำให้เวลามีเวลา

ซ้อมน้อยลงก็เป็นได้ ในส่วนของสโมสรก็อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับนักกีฬาอาชีพ ซ่ึงอาจ

ส่งผลทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพกับตัวนักกีฬาเอง เพราะสโมสรกีฬา

อาชีพมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อผลงานของ

นักกีฬาในการเล่นกีฬา น่ันเอง 
  

2.  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพ 

2.1  หลักในการทำสัญญา 

“สัญญาคือนิติกรรมหลายฝ่ายเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่าย

ขึ้นไป ดังนั้นสัญญาจึงเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง แต่เป็นประเภทที่สำคัญเพราะก่อหน้ี

มากกว่านิติกรรมท่ีเรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียว 

สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งประเภทนิติกรรมหลายฝ่าย1 ซึ่งเป็นนิติกรรมท่ี

ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ได้แสดงเจตนาถูกต้องตรงกันและก่อให้เกิดผลผูกพัน
 

1  จิ ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา, พิมพ์ครั ้งที ่ 6 (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553) น. 247-248. 
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ตามกฎหมาย กล่าวคือ ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขาย

ซึ่งเป็นข้อตกลงที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ขาย” โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคล

อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ซื้อ” และผู้ซื้อตกลงว่าจะชำระราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้ขาย เป็นต้น 

สัญญาย่อมมีลักษณะสำคัญดังต่อไปน้ี  

1)  ต้องมีคู่สัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมซึ่งมีบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ฝ่ายหนึ่งคือผู้แสดงเจตนาโดยเสนอที่จะทำสัญญา เรียกว่า “ผู้เสนอ” และอีกฝ่ายหนึ่งคือ 

ผู้ที่ตอบรับคำเสนอของผู้เสนอ เรียกว่า “ผู้สนอง” คำว่า 2 ฝ่ายนั้น มิได้หมายถึงบุคคล 

เพียง 2 คนเท่าน้ันคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจ ประกอบด้วยบุคคลมากกว่า 1 คนก็ได้ 

2)  ต้องมีการตกลงกัน การแสดงเจตนาของทั้ง 2 ฝ่าย ต้องถูกต้องตรงกันจึงจะ

เกิดสัญญาข้ึนได้ กล่าวคือ ท้ังผู้เสนอและผู้สนองมีเจตนาตรงกันในการทำสัญญา 

3)  ต้องมีวัตถุประสงค์ การแสดงเจตนาของบุคคลในสัญญาต้องก่อให้เกิดผล

ผูกพันถูกต้องตามกฎหมาย ข้อนี้เป็นลักษณะสำคัญเช่นเดียวกับนิติกรรม กล่าวคือ ต้องมี

เจตนาที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ ดังนั้น การแสดงเจตนาที่มิได้

ประสงค์ให้ผูกพันตามกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้นว่า การแสดงน้ำใจต่อกันตามมารยาท

หรือเพียงล้อเล่น ย่อมไม่ก่อให้ เกิดสัญญาแต่อย่างใด เช่น พ่อรับปากลูกว่าหากลูกสอบได้ 

ที่ 1 จะซื้อรถให้ หรือการพูดกับเพื่อนว่า เย็นนี้เลิกเรียนจะพาไปเลี้ยงอาหาร ลักษณะเช่นน้ี

มิได้มีเจตนาจริงจังในอันท่ีจะก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย 

หลักเสรีภาพในการทำสัญญา  

เสรีภาพในการทำสัญญามีอยู่ 2 ความหมาย แรกคือ เสรีภาพที่จะเข้ามาตกลง 

ทำสัญญา ส่วนความหมายที่สองหมายถึงเสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดแล้ว 

สำหรับเสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงทำสัญญานั้น หมายถึง เสรีภาพในการเริ่มต้นดำเนินต่อไป 

หรือระงับกระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญา ซ่ึงในความหมายนี้อาจพิจารณาได้ 2 ด้าน 

คือ ด้านการกระทำ (Positive sense) อันหมายถึง การเริ่มต้น ดำเนินต่อไป และการตกลง

เข้าทำสัญญา และด้านไม่กระทำ (Negative sense) อันหมายถึง การไม่เข้าทำสัญญาหรือ

การระงับกระบวนการในการเจรจา ด้วยการถอนคำเสนอหรือการยกเลิกการเจรจา เป็นต้น 

สำหรับการไม่เข้าทำสัญญาของผู้รับคำเสนอก็ดีหรือการยกเลิกหรือระงับการเจรจาของ

คู่สัญญาก็ดี มักไม่มีปัญหาเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการใช้เสรีภาพดังกล่าว แต่ในส่วนท่ี 
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ผู้เสนอเปล่ียนใจไม่เข้าทำสัญญาด้วยการถอนคำเสนอน้ันอาจมีปัญหาในระบบกฎหมายของ

บางประเทศก็ได้ว่าผู้ทำคำเสนออาจไม่มีเสรีภาพท่ีจะทำเช่นน้ันได้2 

ในส่วนเสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงภายหลังจากที่สัญญาเกิดนั้น หมายความ

เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปัจเจกชนนิยม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรัฐได้รับ

รองเสรีภาพที่ปัจเจกชนมีตั ้งแต่ขั ้นตอนก่อนเกิดสัญญาแล้ว ดังนั้นเมื่อสัญญาเกิดแล้ว  

รัฐจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้สิ่งที่คู่สัญญาได้กำหนดไว้ในหลักเสรีภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็น

ประการอ่ืนไม่ได้เสรีภาพของปัจเจกชนก็ถูกทำลายไป 

เสรีภาพในการทำสัญญา ถือเป็นเพียงนโยบายทางกฎหมาย (Legal Policy) ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงเสรีภาพของบุคคลที่จะเป็นหลักที่ให้เสรีภาพอย่างสมบูรณ์แก่คู่สัญญาในอัน

ที่จะกำหนดชนิดแบบ และเนื้อหาของกิจการซึ่งเขาประสงค์จะตกลงกันและจํากัดขอบเขต

ของรัฐในการเข้าแทรกแซง การเข้าทำสัญญาของคู่กรณีให้อยู่ในวงจํากัดท่ีสุด 

2.2  ทฤษฎีสัญญาตัวแทน 

2.2.1  ความหมายสัญญาตัวแทน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ให้ความหมายของสัญญาตัวแทน คือ สัญญา

ซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอานาจทาการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวการ 

และตกลงจะทาการดั ่งนั ้นความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั ้งแต่งแสดงออกชัด หรือ 

โดยปริยายก็ย่อมได้  

2.2.2  ลักษณะของสัญญาตัวแทน3  

1)  สัญญาตัวแทน คือ สัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า “ตัวแทน” มีอำนาจ 

ทำการแทนบุคคลอีกคนหน่ึงเรียกว่า “ตัวการ” และตัวแทนตกลงท่ีจะทำการน้ัน 

2)  ตัวแทนอาจมีได้ทั้งตัวแทนที่รับมอบอำนาจทั่วไปและตัวแทนที่รับมอบอำนาจ

เฉพาะการ ในกรณีที่เป็นตัวแทนที่รับมอบอำนาจทั่วไป ตัวแทนย่อมสามารถจัดการแทน

ตัวแทนได้ทุกอย่าง เว้นแต่กิจการบางอย่างซ่ึงกฎหมายห้ามไว้ ส่วนในกรณีตัวแทนท่ีรับมอบ

 
2  จําปี โสตถิพันธุ์, เรื่องหลักความรับผิดก่อนสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2544) น. 15-16. 
3  ไผทชิต เอกจริยกร, ตัวแทน นายหน้า, พิมพ์ครั้งที่ 13. (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559), น. 166. 
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อำนาจเฉพาะการย่อมทำการแทนตัวการได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้กิจการที่ได้รับมอบหมาย

น้ันสำเร็จลุล่วงไป  

3)  ตัวแทนไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ เว้นแต่มีการตกลงในสัญญาว่าให้มีบำเหน็จ

หรือตามทางประพฤติปฏิบัติกันน้ันเห็นได้โดยปริยายว่ามีบำเหน็จ 

4)  ตัวแทนต้องทำการตามคำส่ังท้ังท่ีแสดงออกชัดแจ้ง หรือโดยปริยายของตัวการ 

และตัวแทนต้องทำการด้วยตนเอง เว้นแต่จะมีอำนาจใช้ตัวแทนช่วงทำการได้ 

5)  เงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ตัวแทนได้รับมาอันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนน้ัน

ตัวแทนต้องส่งมอบให้แก่ตัวการทังหมดและสิทธิทั้งหลายซึ่งตัวแทนหามาได้ในนามของ

ตนเองแต่โดยฐานะที ่ทำการแทนตัวการ ตัวแทนก็ต้องโอนให้แก่ตัวการด้วยเช่นกัน  

หากตัวแทนเอาเงินที่ต้องส่งแก่ตัวการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ตัวแทนต้องเสียดอกเบ้ีย

ในเงินน้ันนับแต่วันท่ีได้เอาไปใช้ 

6)  หากตัวแทนมีความประสงค์ให้ตัวการต้องจ่ายเงินทดรองให้แก่ตัวแทน 

ตามจำนวนที่จำเป็นเพื่อทำการอันมอบหมายแก่ตัวแทนนั้น และหากตัวแทนได้ออกเงินทด

รองหรือเงินค่าใช้จ่ายไปก่อนตัวแทน ก็สามารถเรียกเอาเงินชดใช้จากตัวการพร้อมท้ัง

ดอกเบี้ย และหากการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนั้นเป็นเหตุให้ตัวแทนต้องเสียหายอย่างหน่ึง

อย่างใดโดยมิใช่ความผิดของตน ตัวแทนจะเรียกเอาค่าสินไหมจากตัวการก็ได้ 

7)  ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือ

ตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจในฐานะตัวแทน 

8)  สัญญาตัวแทนระงับไปโดย (1) ตัวการถอนตัวแทน (2) ตัวแทนบอกเลิกการ

เป็นตัวแทน (3) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย

เว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับข้อสัญญา หรือสภาพแห่งกิจการน้ัน 

9)  ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเป็นตัวแทนในเวลาใดก็ได้ 
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3.  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพ ในต่างประเทศและ

ประเทศไทย 

3.1  มาตรการทางกฎหมายเก ี ่ยวก ับการทำส ัญญาของนักก ีฬาอาชีพ  

ในต่างประเทศ  

3.1.1  ประเทศอังกฤษ4 

ตัวแทนนักกีฬาในประเทศอังกฤษ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการในกิจการ 

อันเป็นตัวแทน โดยสมาคมฯ ได้ออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนไว้ใน FA Football 

Agents Regulations ทั ้งนี ้ข ้อบังคับดังกล่าวได้ออกโดยสอดคล้องกับข้อบังคับของ 

(Federation International de Football Association (FIFA)) ที ่เกี ่ยวกับการควบคุม

การปฏิบัติหรือการบริการของตัวแทน ข้อบังคับตัวแทนฟุตบอลของสมาคมฯ ผูกพันผู้มี 

ส่วนร่วมทุกคนโดยเฉพาะตัวแทนที่มีใบอนุญาตและตัวแทนที่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งเรียกว่าเป็น  

“ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต” ทั้งนี้ FIFA และสมาคมฯ จะเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่รายชื่อและ

สถานะของตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาต รวมถึงรายชื่อและหมายเลขการขึ้นทะเบียนของ

ตัวแทนด้วย นอกจากนี้ พรีเมียร์ลีกได้บัญญัตินิยาม “ตัวแทน” ไว้ใน Premier League 

Rule ว่าหมายถึง ผู้ซึ ่งเป็นตัวแทน เจรจาในนามของ หรือกระทำการแทนสโมสรหรือ

นักกีฬา มิใช่การให้คำแนะนำทางกฎหมายเท่านั้น ทั้งในการขึ้นทะเบียนหรือการโอน

ทะเบียนของนักกีฬาหรือการท่ีสโมสรจ้างนักกีฬา 

คุณสมบัติของตัวแทนท่ีได้รับใบอนุญาต5 ได้แก่  

(1)  บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติสหภาพยุโรป มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอังกฤษ หรือ

บุคคลธรรมดาท่ีอาศัยในประเทศอังกฤษมาเป็นเวลา 2 ปีก่อนยื ่นคำขอ ซึ ่งต้องการ

ดำเนินการในฐานะเป็นตัวแทนที่มีใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอที่สมาคม โดยแบบคำขอเป็นไป

ตามท่ีสมาคมฯ กำหนด ไม่อนุญาตให้นิติบุคคลหรือบริษัทย่ืนคำขอ 

 
4  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “โครงการศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... พร้อมทั้ง 

ยกร่างกฎหมายลำดับรอง (รายงานฉบับสมบูรณ์), (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยทางกฎหมาย, 2557)  

น. 136-137. 
5  FA Football Agents Regulations, APPENDIX II อ้างถึงใน “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, โครงการ

ศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... พร้อมทั้งยกร่างกฎหมายลำดับรอง, รายงานฉบับสมบูรณ์, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยทางกฎหมาย, 2557) น. 142. 
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(2)  ผู้ยื่นคำขอต้องทำให้สมาคมฯ พอใจในคุณสมบัติที่ดีและชื่อเสียงของผู้ยื่นคำขอ 

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะพิจารณาจากประวัติอาชญากรรม ประวัติทางการเงิน การคัดเลือก โดย

การทดสอบความเหมาะสมและประวัติที ่เกี ่ยวกับฟุตบอล โดยสมาคมฯ อาจใช้ในการ

พิจารณาความประพฤติ คุณสมบัติเหล่านั้นจะต้องคงอยู่ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต 

ดังนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตจึงมีหน้าที่แจ้งให้สมาคมฯ รับทราบภายใน 10 วันทำการ หากมี

การเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณสมบัติที ่เกี ่ยวข้องกับการทดสอบความเหมาะสมหรือชื ่อเสียง  

หากไม่แจ้งสมาคมฯ ถือว่าประพฤติมิชอบ 

(3)  กรณีที่สมาคมฯ เห็นว่า ผู้ยื ่นคำขอเคยประพฤติตนเป็นตัวแทนที่ไม่ได้รับ

อนุญาตในช่วงเวลาระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีย่ืนคำขอ คำขอน้ันจะถูกปฏิเสธ 

(4)  ผู้ยื่นคำขอที่ถูกปฏิเสธคำขอในขั้นตอนนี้ อาจอุทธรณ์ต่อ Agents Panel ตาม

แบบและขั้นตอนที่สมาคมฯ กำหนด ให้ Agents Panel พิจารณาตัดสินว่าการที่ผู้ยื่นคำขอ

ถูกปฏิเสธคำขอเป็นธรรมหรือไม่ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการที่สมาคมฯ 

กำหนด  

(5)  กรณีที่ถูกปฏิเสธคำขอแต่ผู้ยื่นคำขอไม่อุทธรณ์ ห้ามผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอใหม่ 

ต่อสมาคมฯ ให้ภายในช่วงเวลาท่ีมีการแจ้งการปฏิเสธอย่างเป็นทางการ  

(6)  กรณีท่ี Agents Panel ยืนตามการอุทธรณ์ของผู้ย่ืนคำขอ ให้สมาคมเรียกผู้ย่ืน

คำขอในโอกาสแรก เพื่อสอบข้อเขียนตามรูปแบบที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งการสอบนี้สมาคมฯ 

จะจัดข้ึนปีละ 2 คร้ัง ตามเวลาท่ี FIFA กำหนด 

3.1.2  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

มาตรฐานการจ้างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

นักกีฬาอาชีพอาจทำสัญญากับสโมสรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ผู้ให้สปอนเซอร์หรือ

บริษัทอื่น ๆ โดยทั่วไป หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น กฎหมายที่ใช้บังคับต่อคดีได้แก่ บทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายแพ่งในส่วนที่ว่าด้วยสัญญาจ้าง ในทางปฏิบัติ นักกีฬาอาชีพไม่มีอำนาจต่อรอง

เงื ่อนไขของสัญญาในช่วงการเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ผู้กำหนดเงื ่อนไขของสัญญา  

ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง นักกีฬาอาชีพอาจมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อมีชื่อเสียงหรือ 

มีความสามารถโดดเด่น เงื่อนไขของสัญญาอาจไม่เป็นธรรมต่อนักกีฬาอาชีพได้ ในกรณี

ดังกล่าว ศาลฎีกา วินิจฉัยไว้ในคดีสมาคม SAOS ตูลูสฟุตบอล เมื ่อวันที่ 14 มกราคม  
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ค.ศ. 20046 ว่า การที่สโมสรกีฬาอาชีพไม่ให้งานแก่นักกีฬาอาจเข้าลักษณะเป็นการปฏิบัติ 

ที่มิชอบได้ แม้ว่าผู ้ว่าจ้างมีอิสระที่จะกำหนดวิธีการฝึกซ้อม เพื่อประโยชน์ของบริษัท  

ในกรณีดังกล่าว ศาลวินิจฉัยว่าผู้ว่าจ้างผิดสัญญาเนื่องจากไม่ได้ให้งานแก่ลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม 

ในด้านกฎหมายกีฬาของฝรั่งเศส การคุ้มครองนักกีฬาไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติเหมือน

กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ศาลวินิจฉัยโดยพิจารณาจากเน้ือหาของสัญญาเป็นหลัก 

โดยท่ัวไป เน้ือหาของสัญญากำหนดสิทธิและหน้าท่ีของนักกีฬาและของสโมสรดังน้ี  

(1)  นักกีฬามีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ตลอดจน

การแข่งขันกระชับมิตรในช่วงเปิดและปิดฤดูกาล 

(2)  สโมสรต้องดูแลและรักษาสุขภาพของนักกีฬาเพ่ือให้สามารถได้รับผลตอบแทน

ท่ีดีท่ีสุดได้แข่งขันในการเล่นกีฬาอาชีพ โดยต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาเป็นประจำ 

(3)  นักกีฬาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด 

(4)  นักกีฬาต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีและตามกฎของการแข่งขันเพื่อปกป้อง

ช่ือเสียงของทีมและของบริษัท/สโมสร 

(5)  นักกีฬามีภาระผูกพันในการรักษาความลับตามสมควร  

(6)  นักกีฬาต้องไม่ทำกิจกรรมกีฬาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย และ

อาจส่งผลให้ไม่สามารถเล่นกีฬาอาชีพได้ 

(7)  สโมสรอาจกำหนดจำนวนช่ัวโมงการฝึกซ้อมและจำนวนการเข้าแข่งขันข้ันต่ำได้ 

นอกจากนี้ สัญญาต้องมีเนื้อหาไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการทั่วไปที่มิอาจละเมิดได้

ของรัฐ เช่น เสรีภาพขั้นพื้นฐาน (libertés fondamentales) และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ

ความมั่นคงสาธารณะ เช่นเดียวกับสัญญาการจ้างงานทั่วไป เช่น ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาความลับต้องไม่เป็นการตัดซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ข้อสัญญาท่ี

เกี่ยวข้องกับการรักษาภาพพจน์ต้องไม่กระทบการสิทธิในชีวิตส่วนบุคคล (droit à la vie 

privée) และข้อสัญญาการฝึกซ้อมนอกเวลา (clause de dédit formation) ที่กำหนดค่า

ปรับแก่นักกีฬาสูงเกินควรอาจเป็นโมฆะได้เนื่องจากขัดต่อหลักเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพ (la liberté de travailler)  

 

 
6  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 91. 
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3.1.3  ประเทศญ่ีปุ่น 

มาตรฐานการจ้างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพในประเทศญี่ปุ ่นน้ัน 

นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หมายถึง ผู้ที่มีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับทีมที่ตนสังกัดอยู่ 

(กฎระเบียบพื ้นฐานของ JFA ข้อ 85) การทำสัญญาโดยจะแบ่งสัญญาเป็น 3 ระดับ  

ซ่ึงข้ึนอยู่กับผลงาน7 (ผลการแข่งขันท่ีผ่านมา) ดังน้ี 

(1)  สัญญา Pro A เป็นสัญญาหลักสำหรับผู้เล่นอาชีพ โดยผู้เล่นจะต้องได้ค่าเล่น

ต่อปีอย่างน้อย 4.8 ล้านเยน โดยในปีแรกจะกำหนดเกณฑ์ขั้นสูงสุดว่าจะต้องได้รับค่าเล่น 

ไม่เกิน 7 ล้านเยนต่อปี แต่ในปีถัดไปจะไม่มีการจำกัด และจะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำสัญญาโปรซี

มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยในแต่ละสโมสรจะมีผู้เล่นที่มีสัญญาโปรเอได้ไม่เกิน 25 คนต่อ

สโมสร และขณะเดียวกันสโมสรในลีกเจ 1 ต้องมีผู้เล่นระดับโปรเออย่างน้อย 15 คน และ

สโมสรในลีกเจ 2 ต้องมีอย่างน้อย 5 คน นักกีฬาที่ได้ทำสัญญาโปรเอสามารถลงแข่ง 

เจลีก เจเอปแอล และถ้วยพระจักรพรรด์ิ 

(2)  สัญญา Pro B เป็นสัญญาสำหรับผู้เล่นระดับรองลงมา และผู้ที่จะทำสัญญา

โปรบีจะต้องผ่านการทำสัญญาโปรซีมาแล้ว 3 ปี และจะสามารถเข้าแข่งขันเหมือนนักกีฬา

ที่ทำสัญญาโปรเอ โดยผู้เล่นจะได้ค่าตัวไม่เกิน 4.8 ล้านเยนต่อปี และในกรณีที ่มีการ

กำหนดให้มีค่าตัวในการลงแข่งก็จำกัดให้ได้รับค่าตัวในการลงแข่งนัดละไม่เกิน 50,000 เยน 

นักกีฬาในแต่ละสโมสรสามารถมีผู้เล่นในระดับโปรบีได้ไม่จำกัด 

(3)  สัญญา Pro C เป็นสัญญาในระดับเริ ่มต้นของการเป็นนักกีฬาอาชีพ โดย

สัญญาจะมีอายุ 3 ปี สัญญาชั่วคราวสำหรับในช่วงร่างสัญญา โดยผู้เล่นจะได้ค่าตัวไม่เกิน 

4.8 ล้านเยนต่อปี โดยผู้เล่นจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสัญญาโปรเอหรือโปรบีในช่วงเวลา  

450 นาที สำหรับสโมสรในเจ 1 และ 900 นาที สำหรับสโมสรในเจ 2 (กฎการขึ้นทะเบียน

นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ การข้ึนทะเบียน และการย้ายสังกัด) 

  

 
7  กฎระเบียบพื้นฐานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศญี่ปุ่น JFA ข้อ 85. 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายเก ี ่ยวก ับการทำส ัญญาของนักก ีฬาอาชีพ  

ในประเทศไทย 

3.2.1  พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

สำหรับการกำกับดูแลนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดของ

ตนเองนั้น สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬา

อาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในการกำกับดูแลของตน มีหน้าที่ต้องจัดทำสัญญาจ้างหรือ

ความตกลงร่วมกันแล้วแต่กรณี เป็นหนังสือข้อกำหนดในสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกัน 

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด โดยอย่างน้อยต้องกำหนดรายละเอียด8 ดังต่อไปน้ี 

(1)  เร่ืองช่ัวโมงทำงานตามปกติ  

(2)  วันหยุด  

(3)  วันลา  

(4)  การเลิกจ้าง  

(5)  มาตรการด้านความปลอดภัย และการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร

กีฬาอาชีพ  

(6)  การทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ สำหรับนักกีฬาอาชีพ

และบุคลากรกีฬาอาชีพ   

(7)  การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บ 

ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ  

(8)  รายได้ การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา

อาชีพกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 

อย่างไรก็ตาม สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพต้องออกระเบียบหรือข้อบังคับ

ของว่าด้วยจรรยาของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน สำหรับนักกีฬาอาชีพหรือ

บุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เพื่อใช้บังคับเป็นการภายในให้

ชัดเจน และให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกำหนดบทลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือ

 
8  พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556, มาตรา 21. 
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บุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย

จรรยา หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 น้ี 

3.2.2  ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจ้างและมาตรการ 

ในการคุ้มครอง พ.ศ. 25609 

ในส่วนของสัญญาจ้างนั้น กำหนดให้นายจ้างที่ได้รับผู้รับจ้างเข้าอยู่ในสังกัดหรือ 

อยู ่ในความดูแลทำสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ โดยให้จัดทำเป็น

ภาษาไทย และในกรณีที่มีความจำเป็นจะจัดทำเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ และสัญญาจ้าง

หรือความตกลงร่วมกัน อย่างน้อยต้องกำหนดเร่ือง ดังต่อไปน้ี 

(1)  ช่ัวโมงทำงานตามปกติ วันหยุด และวันลา 

(2)  การเลิกจ้าง 

(3)  มาตรการด้านความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้รับจ้าง 

(4)  การทำประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ 

(5)  การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บ 

ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ 

(6)  ค่าจ้าง 

(7)  การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับผู้รับจ้าง 

(8)  ระยะเวลาในการจ้าง 
  

4.  วิเคราะห์มาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในประเทศไทย  

ศึกษากรณี นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน 

4.1  ปัญหาทางกฎหมายเกี ่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการทำสัญญาของ

นักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

ประเทศไทยมีความพยายามยกระดับกีฬาให้เป็นอาชีพเหมือนในต่างประเทศ  

ซึ่งนักกีฬาอาชีพจะต้องมีการทำสัญญากับสโมสรกีฬาอาชีพตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้

สอดคล้องสากล ยกระดับมาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย และเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือ 

 
9  ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจ้างและมาตรการในการคุ้มครอง พ.ศ. 2560. 
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ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

อาชีพ แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างนักกีฬาอาชีพ จะพบว่า สัญญา

ดังกล่าวมีลักษณะที่ต่างจากสัญญาแรงงานทั่วไป กล่าวคือ เป็นลักษณะของงานที่มีความ

เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะทางในกีฬาแต่ละประเภท แม้นักกีฬาอาชีพ

จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของสโมสรแต่อำนาจบังคับบัญชาดังกล่าวมีลักษณะที่ต่างออกไป 

นักกีฬาอาชีพมีอิสระในการตัดสินใจทำการแข่งขันตามดุลยพินิจในวิธีการทำงานของตนเอง

เมื่อลงทำการแข่งขันจึงเห็นได้ว่าสัญญานักกีฬาอาชีพของไทยในปัจจุบัน คู่สัญญามักจะตก

ลงกันไม่ให้สัญญานักกีฬาอาชีพเป็นสัญญาจ้างแรงงาน แต่เป็นการตกลงโดยอาศัย 

หลักความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 พบว่า ได้มีการกำหนดให้สโมสร

กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดที่ได้รับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ใน

สังกัดหรืออยู่ในความดูแล มีหน้าที่ต้องจัดทำสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี 

เป็นหนังสือ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันดังกล่าวน้ัน ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานการจ้างหรือมาตรการในการคุ้มครองที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยอย่างน้อย

ต้องกำหนดเรื่องชั่วโมงทำงานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจ้าง มาตรการด้านความ

ปลอดภัย และการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ การทำประกันเพ่ือ

คุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ สำหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยา

รักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

กีฬาอาชีพ รายได้ การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ

กับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 

เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติแล้ว สโมสรกีฬาอาชีพจะเป็นผู้กำหนดข้อตกลงในสัญญา 

และนักกีฬาฟุตบอลอาชีพไม่อาจต่อรองได้ในกรณีที่ยังไม่มีชื่อเสียง อีกทั้งในบางกรณีอาจ

เกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรณีของการค้างจ้างค่าเหน่ือย ค่าตัว ค่าเซ็นสัญญา การยกเลิก

สัญญาไม่เป็นธรรม การจ่ายเงินไม่ครบตามสัญญา การยุบทีม เปลี ่ยนเจ้าของสโมสร  

การลอยแพนักฟุตบอล แม้กระทั่งสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล การทำ

ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถเลือกได้ หรือถูกปล่อยปละละเลย ดังนั้น หากประเทศ

ไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานในการทำสัญญาของนักกีฬาอาชีพในเรื่องของการเข้าทำ
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สัญญาของคู่สัญญาไว้เป็นการเฉพาะ โดยสามารถให้นักกีฬาสามารถมีอำนาจต่อรองในเร่ือง

ของรายละเอียดพื้นฐานของสัญญาได้ มิใช่ให้สโมสรกีฬาอาชีพเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของ

สัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการเข้าเป็นนักกีฬาอาชีพ

ในช่วงระยะแรก ๆ เกิดความไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มนักกีฬาเหล่านี้ จะมีเพียงแต่นักกีฬา 

ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่จะสามารถต่อรองหรือเจรจาเงื่อนไขในสัญญาได้ ซึ่งหากนักกีฬาอาชีพ

ไม่สามารถที่จะต่อรองเงื่อนไขในการทำสัญญาได้ ก็จะส่งผลให้การเข้าทำสัญญาระหว่าง

สโมสรกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพไม่เป็นธรรมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ที่ต้องกำหนดมาตรการคุ้มครอง 

ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับกีฬาอาชีพท่ีชัดเจนเพ่ือความเป็นธรรมแก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ น่ันเอง 

4.2  มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

ตัวแทนนักกีฬาอาชีพหรือ “เอเย่นต์นักกีฬาอาชีพ” มีความสำคัญมากในวงการ

กีฬาอาชีพในประเทศไทย โดยปัจจุบันที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ ตัวแทนนักกีฬาอาชีพฟุตบอล

หรือ “เอเย่นต์นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ” แต่พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556  

ได้กำหนดให้มีนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ 

ซึ่งมิได้มีการกำหนดเรื่องของตัวแทนนักกีฬาอาชีพหรือเอเย่นต์นักกีฬาอาชีพเอาไว้เป็นการ

เฉพาะ โดยปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสร

กีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ให้เป็นไปตามสัญญาและความตกลงร่วมกันระหว่าง

นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตน

สังกัดหรืออยู่ในความดูแล ซึ่งตัวแทนนักกีฬาอาชีพหรือเอเย่นต์นักกีฬาอาชีพสามารถมี

ความตกลงร่วมกันระหว่างกันได้ และตัวแทนนักกีฬาอาชีพหรือเอเย่นต์นักกีฬาอาชีพต้อง

ได้รับใบอนุญาตจากสหพันธ์กีฬาของตัวเองเท่านั้น เช่น ได้รับใบอนุญาตให้เป็นเอเย่นต์ 

นักฟุตบอลอย่างถูกต้องจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA หรือที่เรียกกันว่า 

“ฟีฟ่าเอเย่นต์” เป็นต้น 

เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 พบว่า พระราชบัญญัติ

ฉบับดังกล่าวมิได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพหรือ
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เอเย่นต์นักกีฬาอาชีพเอาไว้เป็นการเฉพาะ โดยปล่อยให้เป็นความตกลงร่วมกันเองของ

นักกีฬาอาชีพและตัวแทนนักกีฬาอาชีพ ซ่ึงหากไม่มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย 

เพื่อควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพเอาไว้เป็นการเฉพาะ จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการควบคุม

ตัวแทนนักกีฬาอาชีพ และเกิดมีตัวแทนนักกีฬาอาชีพเถื่อนได้ กล่าวคือ มีกลุ่มบุคคลที่อ้าง

ตนเป็นตัวแทนนักกีฬาอาชีพไปติดต่อนักกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพโดยที่ไม่มีอำนาจ 

และเมื่อสามารถติดต่อกับนักกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพจนสามารถสร้างความตกลง

ร่วมกันได้แล้ว กลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นตัวแทนนักกีฬาอาชีพก็จะมาติดต่อกับตัวแทน

นักกีฬาอาชีพหรือเอเย่นต์นักกีฬาอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตเพื่อที่จะ 

ได้ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน เพื่อที่ตนเองจะได้รับส่วนแบ่งในการทำสัญญาหรือ

ข้อตกลงร่วมกัน ซึ ่งปัญหาดังกล่าวนี ้ส ่งผลกระทบต่อการพัฒนาวงการกีฬาอาชีพ 

ในประเทศไทยได้ 

ดังนั้น หากประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแทน

นักกีฬาอาชีพหรือเอเย่นต์นักกีฬาอาชีพ จะทำให้นักกีฬาอาชีพอาจไม่ได้รับการคุ้มครอง 

และถูกตัวแทนนักกีฬาอาชีพเอารัดเอาเปรียบจากส่วนแบ่งในการทำสัญญามากเกินไปหรือ

แม้กระทั่งการไปทำสิ่งที ่นอกเหนือจากตัวการสั่ง โดยจะทำให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ

การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และส่งผลเสียต่อนักกีฬาอาชีพ 

ทำให้การเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพต้องถูกกลุ่มบุคคลเหล่านี้เอาเปรียบ โดยที่หน่วยงานของ

รัฐที่กำกับดูแลเรื่องกีฬามิได้มีการควบคุมเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ให้เกิดความยุติธรรมต่อ

นักกีฬาอาชีพตลอดจนส่งผลกระทบไปยังโครงสร้างของการพัฒนาวงการกีฬาอาชีพ 

ในประเทศไทย ทำให้การพัฒนาวงการกีฬาอาชีพของประเทศไทยไม่เป็นสากลทัดเทียม

นานาประเทศท่ีเขาได้มีการพัฒนาเร่ืองเหล่าน้ีไปแล้ว 

4.3  มาตรการทางกฎหมายเพื ่อป้องกันการผูกขาดสัญญาที่เกี ่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556  

ในส่วนของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 พบว่า เป็นกฎหมายท่ี

กำหนดมาตรการคุ ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ  

บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพที่ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการกีฬาอาชีพ  
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ก็ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม 

และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้นักกีฬา

อาชีพท่ีได้รับบัตรประจำตัวนักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย แต่ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ของนักกีฬาอาชีพ ในเรื่องที่อยู่นอกสนามเอาไว้เลย กล่าวคือ ในกรณีที่เมื่อนักกีฬามีชื่อเสียง 

ก็จะมีห้างร้าน บริษัทหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาติดต่อเพื่อให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการ

โฆษณาสินค้าต่าง ๆ สิทธิประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพที่จะได้รับเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นท่ี

จะต้องมีการควบคุมและคุ้มครองนักกีฬาอาชีพ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาจ้าง 

สโมสรกีฬาอาชีพอาจจะไม่อนุญาตให้กลุ่มนักกีฬาเหล่าน้ีไปเป็นพรีเซ็นเตอร์โปรโมทสินค้าก็ได้ 

เพราะอาจส่งผลถึงเร่ืองภายในสนามด้วย 

นอกจากนี้ การที่ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพ จะทำให้เกิดผลเสียทั้งกับตัวนักกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ 

เนื่องจากหากไม่กำหนดเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องนอกสนามเอาไว้ด้วย สโมสรกีฬาอาชีพ

อาจไม่ให้นักกีฬาในสังกัดของตนเข้าไปเป็นพรีเซ็นเตอร์หรืองานโฆษณาต่าง ๆ ได้ เพราะมองว่า

จะส่งผลต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาอาชีพคนนั้นได้ ซึ่งจะเกิดการขัดแย้ง

กันเองทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นการที่ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี ่ยวกับการ

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพดังกล่าวเอาไว้ จะส่งผลทำให้ไม่สอดคล้องกับ

หลักการทางกฎหมาย อันได้แก่ หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพราะ นักกีฬาจะไม่ได้รับ

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ตนควรได้รับในส่วนนี้ ซึ่งหากกำหนดมาตรการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพเอาไว้จะส่งผลให้นักกีฬาได้รับการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในส่วยสิทธิประโยชน์ท่ีนักกีฬาอาชีพควรได้รับมากย่ิงข้ึน 

ดังนั้น หากประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของสัญญาโฆษณาหรือ

สัญญาสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาที่มีสิทธิได้รับ แต่เป็นเรื่องนอกสนาม

นั้น ส่งผลให้เกิดผลเสียกับทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ในเรื่องของนักกีฬาอาชีพก็ส่งผลให้นักกีฬา

อาชีพไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสัญญาโฆษณาหรือสัญญาสปอนเซอร์เพราะสโมสรกีฬา
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อาจไม่ปล่อยให้ทำสัญญาก็ได้ เพราะอาจกระทบกับผลงานการแข่งขันที่ทำให้เวลามีเวลา

ซ้อมน้อยลงก็เป็นได้ ในส่วนของสโมสรก็อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับนักกีฬาอาชีพ ซ่ึงอาจ

ส่งผลทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพกับตัวนักกีฬาเอง เพราะสโมสรกีฬา

อาชีพมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อผลงานของ

นักกีฬาในการเล่นกีฬาน่ันเอง 
  

5.  ข้อเสนอแนะ 

1)  ปัญหาทางกฎหมายเก ี ่ยวก ับการกำหนดมาตรฐานการทำสัญญาของ 

นักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ข้อ 5 ในประกาศคณะกรรมการ

กีฬาอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจ้างและมาตรการในการคุ้มครอง พ.ศ. 2560 โดยมีการ

กำหนด ดังน้ี  

ข้อ 5 ให้นายจ้างที่ได้รับผู้รับจ้างเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลทำสัญญาจ้าง

หรือความตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ โดยให้จัดทำเป็นภาษาไทย และในกรณีที่มีความจำเป็น

จะจัดทำเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ ซ่ึงอย่างน้อยต้องกำหนดเร่ือง ดังต่อไปน้ี 

(1)  ช่ัวโมงทำงานตามปกติ วันหยุด และวันลา 

(2)  การเลิกจ้าง 

(3)  มาตรการด้านความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้รับจ้าง 

(4)  การทำประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ 

(5)  การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บ 

ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ 

(6)  ค่าจ้าง ซ่ึงต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างข้ันต่ำตามกฎหมายแรงงาน 

(7)  การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับผู้รับจ้าง 

(8)  โบนัสระหว่างการแข่งขัน 

(9)  สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้รับจ้างในกรณีที่ไม่ได้ทำการแข่งขันเป็นระยะ

เวลานาน อย่างน้อยคร่ึงฤดูกาลแข่งขัน 

(10)  ระยะเวลาในการจ้าง 
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2)  มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแทนนักกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. 2556 โดยให้มีการเพิ่มเติมในส่วนของมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแทน

นักกีฬาอาชีพ ดังน้ี 

มาตรา .... ตัวแทนนักกีฬาอาชีพต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพจาก

คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ใบอนุญาตมีกำหนดระยะเวลาสองปี 

เม ื ่อใบอนุญาตหมดอายุตามวรรคแรก ให้ย ื ่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตกับ

คณะกรรมการกีฬาอาชีพภายในเก้าสิบวัน การต่ออายุให้ใช้ได้สองปี 

มาตรา .... ตัวแทนนักกีฬาอาชีพต้องย่ืนขอใบอนุญาตประกอบอาชีพ ดังน้ี 

(1)  เป็นบุคคลสัญชาติไทย และต้องผ่านการทดสอบของสหพันธ์กีฬาในแต่ละชนิด 

(2) ให้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพ เพื่อให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ

พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก้ผู้ย่ืนขอ 

(3)  เมื่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้รับคำขอแล้ว ให้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ 

ผู้ย่ืนคำขอภายใน 30 วัน 

มาตรา .... ตัวแทนนักกีฬาอาชีพ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

(1)  ต้องไม่เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ 

(2)  ติดยาเสพติดให้โทษ 

(3)  ต้องโทษจากคณะกรรมการการกีฬา คณะกรรมการกีฬาอาชีพ หรือ 

สมาคมกีฬาท่ีมีคำว่า “แห่งประเทศไทย” 

(4)  เคยได้รับโทษฐานล้มกีฬา  

3)  มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการผูกขาดสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ของนักกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติ ในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 

เรื่อง มาตรฐานการจ้างและมาตรการในการคุ้มครอง พ.ศ. 2560 โดยให้มีกำหนดมาตรการ

ทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการผูกขาดสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาอาชีพ ดังน้ี 



วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 สิงหาคม 2563-มกราคม 2564 

PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL  Vol.9 Issue 1 August 2020 – January 2021 

133 

“ข้อ .... ในสัญญาจ้างงานให้นายจ้างและผู้รับจ้างมีการระบุการจัดการผลประโยชน์

ของสัญญาสปอนเซอร์ และสัญญาโฆษณาของนักกีฬาอาชีพไว้ด้วย  

ผู้รับจ้างมีสิทธิทำสัญญาสปอนเซอร์ และสัญญาโฆษณากับบุคคลภายนอก โดยแจ้ง

ให้นายจ้างทราบก่อนลงนามในสัญญาสปอนเซอร์และสัญญาโฆษณาทุกครั้ง เว้นแต่ข้อสัญญา

น้ันกระทบกับการแข่งขันกีฬาอาชีพนายจ้างไม่อนุญาตก็ได้” 
  

บรรณานุกรม 
  

ภาษาไทย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. โครงการศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  

พ .ศ .  . . . .  พร ้อมท ั ้ งยกร ่างกฎหมายลำด ับรอง .  รายงานฉบ ับสมบ ูรณ์ . 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยทางกฎหมาย, 2557. 

จิ ๊ด เศรษฐบุตร. หลักกฎหมายแพ่งล ักษณะนิต ิกรรมและสัญญา . พิมพ์คร ั ้งท ี ่ 6. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. 

จําปี โสตถิพันธุ ์. เร ื ่องหลักความรับผิดก่อนสัญญา. พิมพ์ครั ้งที ่ 3 ปรับปรุงใหม่. 

กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2544. 

ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจ้างและมาตรการในการคุ้มครอง 

พ.ศ. 2560. 

ไผทชิต เอกจริยกร. ตัวแทน นายหน้า. พิมพ์คร้ังท่ี 13. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559. 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 มาตรา 21. 
  

ภาษาต่างประเทศ 

FA Football Agents Regulations.  

Japan Football Association. 
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กฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่น่าสนใจ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล 
ซึ่งมำตรำ ๒๖ ประกอบกับมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมำตรฐำน โดยใช้
ระบบกำรอนุญำต กำรขึ้นทะเบียนต ำรับ กำรแจ้งรำยละเอียด และกำรจดแจ้ง เพ่ือท ำให้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีควำมปลอดภัยและคุณภำพระดับสำกล สำมำรถช่วยทดแทนกำรน ำเข้ำยำแผนปัจจุบันและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งเป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำกับตลำด
ต่ำงประเทศ ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแล้ว 

 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

มำตรำ ๓  ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว ได้รับกำร
ยกเว้นไม่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำหรือกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร 
 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 

                                                
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้ำ ๑๒๑/๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“สมุนไพร” หมำยควำมว่ำ ผลิตผลธรรมชำติที่ได้จำกพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ 
ผสม ปรุง หรือแปรสภำพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมำยควำมว่ำ 
(๑) ยำจำกสมุนไพร และให้หมำยควำมรวมถึงยำแผนไทย ยำพัฒนำจำกสมุนไพร 

ยำแผนโบรำณที่ใช้กับมนุษย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ หรือยำตำมองค์ควำมรู้กำรแพทย์ทำงเลือกตำมที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด เพ่ือกำรบ ำบัด รักษำ และบรรเทำควำม
เจ็บป่วยของมนุษย์ หรือกำรป้องกันโรค 

(๒) ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบส ำคัญที่เป็นหรือแปรสภำพ
จำกสมุนไพร ซึ่งพร้อมที่จะน ำไปใช้แก่มนุษย์เพ่ือให้เกิดผลต่อสุขภำพหรือกำรท ำงำนของร่ำงกำยให้ดีข้ึน 
เสริมสร้ำงโครงสร้ำงหรือกำรท ำงำนของร่ำงกำย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค 

(๓) วัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๔) วัตถุอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดให้เป็น

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ควำมตำม (๑) (๒) หรือ (๓) ไม่หมำยควำมรวมถึง 
(ก) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม หรือกำรอ่ืนตำมที่

รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(ข) วัตถุที่จัดเป็นยำแผนปัจจุบัน ยำแผนโบรำณส ำหรับสัตว์ อำหำรส ำหรับมนุษย์หรือ

สัตว์ เครื่องกีฬำ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรส่งเสริมสุขภำพ เครื่องส ำอำง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ยำเสพติดให้โทษ วัตถุอันตรำย หรือวัตถุอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

“ยำแผนไทย” หมำยควำมว่ำ ยำที่ได้จำกสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จำกกำรผสม 
ปรุง หรือแปรสภำพสมุนไพร ที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ตำมศำสตร์องค์ควำมรู้กำรแพทย์แผนไทยหรือ
ยำที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้เป็นยำแผนไทย 

“ยำพัฒนำจำกสมุนไพร” หมำยควำมว่ำ ยำท่ีได้จำกสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จำก
กำรผสมปรุง หรือแปรสภำพสมุนไพร ที่ไม่ใช่ยำแผนไทยและยำตำมองค์ควำมรู้กำรแพทย์ทำงเลือก 

“กำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับกำรตรวจ 
วินิจฉัย บ ำบัด รักษำ หรือป้องกันโรค หรือกำรส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพของมนุษย์ กำรผดุงครรภ์ 
กำรนวดไทยและให้หมำยควำมรวมถึงกำรเตรียมหรือกำรผลิตยำแผนไทย  ทัง้นี้ โดยอำศัยควำมรู้หรือ
ต ำรำที่ได้ถ่ำยทอดและพัฒนำสืบต่อกันมำ 

“สำรส ำคัญ” หมำยควำมว่ำ วัตถุอันเป็นส่วนประกอบส ำคัญของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หรือสำรในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้เพื่อบ ำบัด รักษำ และบรรเทำควำมเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือ
กำรป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภำพ บ ำรุงร่ำงกำย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค 

“ควำมแรงของสำรส ำคัญ” หมำยควำมว่ำ 
(๑) ควำมเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีปริมำณของสำระส ำคัญระบุเป็นน้ ำหนัก

ต่อน้ ำหนักน้ ำหนักต่อปริมำตร หรือปริมำณของสำรส ำคัญต่อหนึ่งหน่วยกำรใช้ 
(๒) กำรแสดงผลหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่ ได้มีกำรทดสอบ

ในห้องปฏิบัติกำรด้วยวิธีกำรที่ได้มำตรฐำนหรือผ่ำนกำรใช้อย่ำงได้ผลเพียงพอแล้ว 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“ต ำรับ” หมำยควำมว่ำ สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มีสมุนไพรรวมอยู่ด้วย 
ไม่ว่ำสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้หมำยควำมรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีลักษณะเป็นวัตถุส ำเร็จรูป
ทำงเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะน ำไปใช้แก่มนุษย ์

“ผลิต” หมำยควำมว่ำ ท ำ ผสม ปรุง หรือแปรสภำพ และให้หมำยควำมรวมถึง
เปลี่ยนรูป แบ่ง และกำรแบ่งบรรจุจำกภำชนะหรือหีบห่อเดิมเพ่ือขำย 

“น ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
“ขำย” หมำยควำมว่ำ จ ำหน่ำย จ่ำย แจก หรือแลกเปล่ียน เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ

และให้หมำยควำมรวมถึงมีไว้เพ่ือขำย 
“ฉลำก” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
“เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์” หมำยควำมว่ำ กระดำษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ท ำให้ปรำกฏ

ควำมหมำยด้วยข้อควำมใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สอดแทรก รวมไว้ หรือแสดงไว้ที่ภำชนะหรือหีบห่อ
บรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“ข้อควำม” หมำยควำมรวมถึงกำรกระท ำให้ปรำกฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ 
ภำพ ภำพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมำย หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่ท ำให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำใจ
ควำมหมำยได้ 

“โฆษณำ” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ ให้ประชำชนเห็น ได้ยิน หรือ
ทรำบข้อควำม เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรส่งเสริมกำรขำย 

“กำรส่งเสริมกำรขำย” หมำยควำมว่ำ กำรให้ข้อมูล กำรชักน ำ หรือกำรกระท ำโดยวิธีใด ๆ 
โดยมุ่งหมำยให้มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมข้ึน และกระท ำเพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ 

“กระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมำยควำมว่ำ กำรพิจำรณำค ำขอ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์  
กำรตรวจสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ ขำย หรือเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือกำรตรวจสอบ   ทั้งนี้ 
เพ่ือออกใบอนุญำต ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ตลอดจน
กำรพิจำรณำใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขอ่ืนตำมที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ และในกรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้หมำยควำมรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำต 

“ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่มีชื่อในใบอนุญำตให้เป็นผู้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

“ผู้อนุญำต” หมำยควำมว่ำ 
(๑) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร

และยำมอบหมำย ส ำหรับกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรผลิตหรือน ำเข้ำ กำรขึ้นทะเบียนต ำรับ กำร
แจ้งรำยละเอียด กำรจดแจ้ง และกำรอนุญำตให้โฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำมอบหมำย ส ำหรับกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรขำยในกรุงเทพมหำนคร 

(๓) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย ส ำหรับกำรอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรขำยในจังหวัดที่อยู่ในเขตอ ำนำจ นอกจำกกรุงเทพมหำนคร 

“คณะกรรมกำรนโยบำย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยสมุนไพรแห่งชำติ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 
“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืน รวมทั้งออกประกำศเพ่ือ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่ง จะก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
ให้แตกต่ำงกันโดยค ำนึงถึงประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขนำดและกิจกำรของ
ผู้ประกอบกำรก็ได ้

กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

มำตรำ ๖  ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศก ำหนด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกำรผลิต น ำเข้ำ หรือ
ขำยต้องได้รับใบอนุญำต 

(๒) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกำรผลิตหรือน ำเข้ำ
เพ่ือขำยต้องได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๓) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกำรผลิตหรือน ำ เข้ำ
เพ่ือขำยต้องได้ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง 

(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือขำย 
(๕) รำยกำรต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ ต ำรำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต ำรำมำตรฐำนยำแผนไทย 

ต ำรำมำตรฐำนยำสมุนไพรไทย และต ำรำยำอื่นที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๖) ชื่อวัตถุที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อวัตถุท่ีไม่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และชื่อวัตถุ

ที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๗) ชื่อ ปริมำณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ส ำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง 
(๘) ชื่อ ปริมำณ และเงื่อนไขของวัตถุที่มีกำรก ำหนดเง่ือนไขหรือจ ำกัดกำรใช้เป็นส่วนผสม

ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๙) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกำรควบคุมฉลำกและ
เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ 

(๑๐) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรผลิต น ำเข้ำ ขำย และกำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งลักษณะของสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ ขำย และเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นต้องใช้ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนศักยภำพของผู้ประกอบกำร คุณภำพและควำมปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค 

(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำต และกำรผลิต
หรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือเป็นตัวอย่ำงส ำหรับกำรข้ึนทะเบียนต ำรับ กำรศึกษำวิจัย กำรวิเครำะห์ 
กำรแสดงนิทรรศกำร หรือกำรบริจำค 

(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีกำรท ำลำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๑๓) คุณสมบัติ จ ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ

ผู้มีหน้ำทีป่ฏิบัติกำรในสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ ขำย และเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๑๔) โรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ำมของผู้รับอนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
(๑๕) สถำนที่แห่งใดในรำชอำณำจักรให้เป็นด่ำนตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น ำเข้ำ 
(๑๖) หน้ำที่ที่ผู้รับอนุญำตหรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๘ 

มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๒ และมำตรำ ๓๓ แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์
ในกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

(๑๗) รำยกำรที่ต้องยื่นในกำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับ แจ้งรำยละเอียด และจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๘) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
รวมทั้งอัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุด และค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอ 

(๑๙) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นบัญชี อัตรำค่ำขึ้นบัญชีสูงสุด และ
ค่ำขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจำกผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

(๒๐) เกณฑ์มำตรฐำน ค่ำควำมบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอ่ืนอันมีควำมส ำคัญต่อ
คุณภำพและค่ำคลำดเคลื่อนส ำหรับต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรำยละเอียด หรือจดแจ้ง 

(๒๑) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมกำรนโยบำยสมุนไพรแห่งชำติ 

   
 

มำตรำ ๗  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรนโยบำยสมุนไพร
แห่งชำติ” ประกอบด้วย 

(๑) นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำน
กรรมกำร 

(๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวนยี่สิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ ยวและกีฬำ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม* ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวง
สำธำรณ สุ ข  ป ลั ด ก ระท รวง อุตส ำห กรรม เล ขำธิ ก ำรคณ ะกรรม กำรกฤษ ฎี ก ำ  อธิ บ ดี
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ นำยกแพทยสภำ นำยกสภำกำรแพทย์แผนไทย นำยกสภำเภสัชกรรม 
ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  จ ำนวนสำมคน ซึ่ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ งจำกผู้แทน
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐและสถำบันอุดมศึกษำของเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
ที่มีกำรเรียนกำรสอนด้ำนเภสัชศำสตร์ ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย หรือด้ำนกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ซึ่งเลือกกันเองด้ำนละหนึ่งคน 

(๕) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนเก้ำคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ด้ำนเกษตรและพันธุ์พืช ด้ำนวิจัยและพัฒนำ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสมุนไพร 
และด้ำนอุตสำหกรรมด้ำนละหนึ่งคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือกซึ่งอธิบดีมอบหมำย รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริม
กำรเกษตรมอบหมำย และรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย 
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

กำรเลือกและกำรแต่งตั้งกรรมกำรตำม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
 

มำตรำ ๘  กรรมกำรตำมมำตรำ ๗ (๔) และ (๕) มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว อำจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ำรงต ำแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มีกำรเลือกหรือแต่งตั้งกรรมกำรขึ้นใหม ่
ให้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับ
เลือกหรือแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที ่

ในกรณีที่กรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ให้มีกำรเลือกผู้แทน
ตำมมำตรำ ๗ (๔) หรือแต่งตั้งกรรมกำรตำมมำตรำ ๗ (๕) และให้ผู้ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งแทนต ำแหน่ง
ที่ว่ำงอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน เว้นแต่วำระของกรรมกำรตำม
มำตรำ ๗ (๔) หรือ (๕) จะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้ำสิบวัน จะไม่ด ำเนินกำรเพื่อให้มีกรรมกำรแทนก็ได้ และ
ในกำรนี้ให้คณะกรรมกำรนโยบำยประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 
 

มำตรำ ๙  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรตำมมำตรำ ๗ (๔) และ 
(๕) พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) ลำออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) รัฐมนตรีให้ออกเพรำะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญำตเป็น

ผู้ประกอบวิชำชีพนั้น ๆ 
 

มำตรำ ๑๐  คณะกรรมกำรนโยบำยมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชำติทุกห้ำปี 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ 
(๒) ให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมำณ

หรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ตำม (๑) 
(๓) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้

ปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ตำม (๑) รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเพ่ือให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี ้

(๕) ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้ง
เสนอให้มกีำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๖) ก ำหนดให้มีแผนงำนหรือโครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบ 
(๗) ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่ำงภำครัฐ

และเอกชน 
(๘) ก ำหนดประเภทผู้ประกอบกำร รวมทั้งเสนอสิทธิและประโยชน์เพ่ือส่งเสริม

ผู้ประกอบกำรต่อรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๙) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแจ้งและกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมถึงมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมแนวทำงเกษตรปลอดภัย 

(๑๐) เสนอรำยงำนประจ ำปีต่อคณะรัฐมนตรี 
(๑๑ ) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ

คณะกรรมกำรนโยบำยหรือตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 

มำตรำ ๑๑  กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรคนท่ีหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม ถ้ำรองประธำนกรรมกำรคนท่ีหนึ่ง
ไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรคนที่สองเป็นประธำนในที่ประชุม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ถ้ำประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรทั้งสองคนไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
กำรลงคะแนนถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง 
 

มำตรำ ๑๒  คณะกรรมกำรนโยบำยจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำหรือ
ปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยมอบหมำยก็ได ้

กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๑ มำใช้บังคบัโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

   
 

มำตรำ ๑๓  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์
สมุนไพร”ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวนสิบสี่คน ได้แก่ อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและ

กำรแพทย์ทำงเลือก อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมป่ำไม้ อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร อธิบดี
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และเลขำธิกำร
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และผู้แทนแพทยสภำ ผู้แทนสภำกำรแพทย์แผนไทย 
ผู้แทนสภำเภสัชกรรม และผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ด้ำนสมุนไพร แห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 

(๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนหกคน  ซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรหรืออำหำรเคมี ด้ำนสมุนไพร และด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนละหนึ่งคน 

ให้รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร และให้ผู้แทนกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และผู้แทนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรตำม (๓) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
 

มำตรำ ๑๔  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรตำม
มำตรำ ๑๓ (๓) และกำรประชุมคณะกรรมกำร ให้น ำควำมในมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๑ 
มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มำตรำ ๑๕ ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออกประกำศตำมมำตรำ ๖ 
(๒) ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรนโยบำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) ให้ค ำแนะน ำ ควำมเห็น หรือควำมเห็นชอบแก่ผู้อนุญำตในกำรอนุญำตผลิต 
น ำเข้ำ ขำยขึ้นทะเบียนต ำรับ แจ้งรำยละเอียด และจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พักใช้หรือยกเลิกค ำสั่ง
พักใช้ใบอนุญำต หรือเพิกถอนใบอนุญำต 

(๔) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทั้งระบบและตำมแผนงำนหรอืโครงกำรตำมมำตรำ ๑๐ (๖) 

(๕) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรตรวจสอบสถำนที่
ผลิต น ำเข้ำ ขำย และเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งกำรแสดงป้ำยและใบอนุญำตของผู้รับ
อนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร 

(๖) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับกำรผลิต น ำเข้ำ และขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๗) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแสดงชื่อของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ แจ้งรำยละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
กำรแสดงฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๘) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแสดงสรรพคุณ  วิธีใช้ คุณภำพ และ
ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๙) ประกำศก ำหนดวิธีควบคุมคุณภำพและข้อก ำหนดเฉพำะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๑๐) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรอง

กำรอนุญำตให้ขำยหรือกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๑๑) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรติดตำม กำรเฝ้ำระวัง 

กำรประเมินผล ตลอดจนกำรรำยงำนอำกำรอันไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๑๒) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผล

กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๑๓) ให้ควำมเห็นชอบในกำรที่ผู้อนุญำตสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ไม่อนุญำตให้แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และเพิกถอนใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๑๔) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบตำม
พระรำชบัญญัตินี ้

(๑๕ ) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรหรือตำมที่นำยกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำรนโยบำย หรือรัฐมนตรี
มอบหมำย 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

มำตรำ ๑๖  คณะกรรมกำรจะแตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือพิจำรณำหรือ
ปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ 

กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๑ มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมวด ๓ 
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต 

   
 

มำตรำ ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่รัฐมนตรีได้ประกำศตำมมำตรำ ๖ (๑) ให้ยื่นค ำขออนุญำต และเมื่อผู้อนุญำตออก
ใบอนุญำตให้แล้วจึงจะผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได ้

กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๑๘  บทบัญญัติมำตรำ ๑๗ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑ ) กำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยกระทรวง ทบวง กรม 

สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ เพ่ือกำรศึกษำด้ำนเภสัชศำสตร์ ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย หรือด้ำนกำรแพทย์
แผนไทยประยุกต์ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่มีภำรกิจด้ำนป้องกันหรือบ ำบัดโรคตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
และสภำกำชำดไทย 

(๒) กำรปรุงยำแผนไทยส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำยของตน โดยผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนซึ่งได้รับกำรรับรอง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ส ำหรับกำรปรุงยำตำมองค์ควำมรู้กำรแพทย์ทำงเลือก
ส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำยของตน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๓) กำรแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อใช้ส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำยของตน
โดยผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข หรือหมอพ้ืนบ้ำนซึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 

(๔) กำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แบ่งบรรจุตำม (๓) 
เพื่อใช้ส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำยของตน โดยผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  หรือ
หมอพ้ืนบ้ำนซึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 

(๕) ผู้ขำยรำยย่อยซึ่งขำยวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่
เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

(๖) กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือใช้เฉพำะตัว โดยมีปริมำณตำมควำมจ ำเป็นที่ใช้ได้
ไม่เกินเก้ำสิบวัน 

(๗) กำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด
เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

(๘) กำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถำนที่ขำยยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ 
ผู้ได้รับยกเว้นตำม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
 

มำตรำ ๑๙  ผู้อนุญำตจะออกใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เมื่อปรำกฏว่ำผู้ขออนุญำตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเจ้ำของกิจกำรทีป่ระสงค์จะขอรับใบอนุญำต 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปี 
(๓) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
(๔) มีสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ ขำย หรือเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมีอุปกรณ์ที่

จ ำเป็นต้องใช้ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๕ ) มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรและไม่ เป็นโรคตำมที่ รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ

คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๘) ไม่เป็นโรคตำมท่ีรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๙) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงทีสุ่ดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีก่อนวันยื่นค ำขออนุญำต 
(๑๐) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ ภำยในระยะเวลำสองปีก่อนวันยื่นค ำขออนุญำต 
(๑๑) ไม่ใช้ชื่อในกำรประกอบพำณิชยกิจซ้ ำหรือคล้ำยคลึงกับชื่อที่ใช้ในกำรประกอบ

พำณิชยกิจของผู้รับอนุญำตซึ่งอยู่ในระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตยังไม่ครบสองปี 
ผู้ขออนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรอำจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน

นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตำม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) 
 

มำตรำ ๒๐  ใบอนุญำตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๒) ใบอนุญำตน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมนุไพร 
(๓) ใบอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ผู้รับอนุญำตตำม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่ำเป็นผู้รับอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตนผลิต

หรือน ำเข้ำด้วย 
 

มำตรำ ๒๑  ผู้รับอนุญำตซึ่งประสงค์จะแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำต 
เว้นแต่เป็นกำรย้ำยหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่น ำเข้ำ ขำย หรือเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นกำรชั่วครำว
เพรำะมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนอันไม่อำจด ำเนินกำรขออนุญำตได้ 

กำรขอแก้ไขรำยกำรและกำรอนุญำตให้แก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต และกำรย้ำยหรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๒๒  ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๐ ให้มอีำยุห้ำปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต 
 

มำตรำ ๒๓  ผู้รับอนุญำตซึ่งประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำต
ก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ 

ผู้รับอนุญำตซึ่งใบอนุญำตของตนสิ้นอำยุไม่เกินหนึ่ งเดือนจะยื่นค ำขอต่ออำยุและ
ขอผ่อนผันโดยแสดงเหตุผลอันสมควรในกำรที่มิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุภำยในก ำหนด แต่กำรขอผ่อนผัน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตำมมำตรำ ๙๔ และในกรณีที่ล่วงพ้นก ำหนดเวลำหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญำต
สิ้นอำยุจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่ออำยุได้ 

เมื่อได้ยื่นค ำขอตำมวรรคหนึ่งและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ ให้ใบอนุญำตคงใช้ต่อไปได้
จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น 

กำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตแจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบ
และให้คืนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุให้แก่ผู้ขอต่ออำยุตำมส่วนโดยค ำนวณเป็นรำยเดือนนับแต่
วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำตจนถึงวันที่ครบก ำหนดห้ำปี หำกใบอนุญำตนั้นได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุ เศษของ
หนึ่งเดือนถ้ำถึงสิบห้ำวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 

มำตรำ ๒๔  ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือลบเลือนในสำระส ำคัญ 
ให้ผู้รับอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย 
ถูกท ำลำย หรือลบเลือนในสำระส ำคัญ 

กำรขอรับและกำรออกใบแทนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

หน้ำที่ของผู้รับอนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
   

 
มำตรำ ๒๕  ผู้รับอนุญำตต้องควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรท ำหน้ำที่ตำมที่ก ำหนด

ในพระรำชบัญญัตินี้ 
 

มำตรำ ๒๖  ผู้รับอนุญำตซึ่งประสงค์จะประกอบกิจกำรในระหว่ำงที่ผู้มีหน้ำที่
ปฏิบัติกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นกำรชั่วครำว ต้องแจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบถึงกำรไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นกำรชั่วครำวของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร และผู้รับอนุญำตต้องจัดให้มีบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรปฏิบัติหน้ำที่แทน 

ให้บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมวรรคหนึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วันที่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทน 
โดยผู้รับอนุญำตต้องแจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบภำยในสำมวันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่ำวเข้ำปฏิบัติหน้ำทีแ่ทน 

กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

มำตรำ ๒๗  ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป ให้ผู้มีหน้ำที่
ปฏิบัติกำรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันที่ไม่ปฏิบัติหน้ำที่นั้น 
โดยให้ถือว่ำผู้นั้นได้พ้นจำกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 
 

มำตรำ ๒๘  ผู้รับอนุญำตมีหน้ำที ่ดังต่อไปนี้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑ ) จัดให้มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรซึ่งมีคุณสมบัติและจ ำนวนตำมที่รัฐมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๖ (๑๓) และไม่เป็นโรคตำมมำตรำ ๖ (๑๔) 
ตลอดเวลำที่ท ำกำร 

(๒) จัดให้มีกำรผลิต น ำเข้ำ ขำย ตลอดจนกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำม
หลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๓) จัดให้มีกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ สถำนที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำต 

(๔) จัดให้มีป้ำยซึ่งแสดงว่ำเป็นสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
รวมทั้งแสดงใบอนุญำตของผู้รับอนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๕) จัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับกำรผลิต 
น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๖) จัดให้มีกำรเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตหรือน ำเข้ำตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงือ่นไขทีเ่ลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

มำตรำ ๒๙  ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผลิตต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่

ผลิตขึ้นหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดของกำรตรวจสอบดังกล่ำว ก่อนน ำออกจำกสถำนที่ผลิตตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่เลขำธิกำรโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดใน
รำชกิจจำนุเบกษำและให้เก็บหลักฐำนดังกล่ำวไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำปี 

(๒) กรณีน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดง
รำยละเอียดของกำรวิเครำะห์คุณภำพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่ำวไว้
ไม่น้อยกว่ำห้ำปี และต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกด่ำนตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น ำเข้ำที่รัฐมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๓) จัดให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ตำมที่ได้รับอนุญำตไว้  ทั้งนี้ กำรแสดงฉลำก
และเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 
 

มำตรำ ๓๐  ผู้รับอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที ่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีกำรแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นหมวดหมู่ 
(๒) ดูแลให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ตำมที่ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำจัดไว้ 
(๓) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 
 

มำตรำ ๓๑  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำสถำนที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ผลิตตำมท่ีผู้รับอนุญำตจัดไว้ตำมมำตรำ ๒๘ (๓) 



149

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมต ำรับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตำม
มำตรำ ๓๔ หรอืที่ได้แจ้งรำยละเอียดหรือจดแจ้งไว้ตำมมำตรำ ๔๕ 

(๓) ผลิตผลิตภัณฑ์สมนุไพร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๔) ดูแลกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแสดงฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่นไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๕) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 
 

มำตรำ ๓๒  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำสถำนที่น ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่เก็บหรือสถำนที่น ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่ผู้รับ
อนุญำตจัดไว้ตำมมำตรำ ๒๘ (๓) 

(๒) ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น ำเข้ำให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๓) ดูแลกำรน ำเข้ำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดย

ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๔) เก็บรักษำและควบคุมกำรเบิกจ่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๕) ดูแลกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแสดงฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ก่อน น ำออกขำย

ให้ถูกต้องครบถ้วน 
(๖) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 
 

มำตรำ ๓๓  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่เก็บหรือสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่ผู้รับอนุญำตจัดไว้
ตำมมำตรำ ๒๘ (๓) 

(๒) เก็บรักษำและแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๓) ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 

 
หมวด ๕ 

กำรข้ึนทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๓๔  ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกำศ
ตำมมำตรำ ๖ (๒) ให้น ำผลิตภัณฑ์นั้นมำขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผู้อนุญำตเสียก่อน 
และเม่ือได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยได้ 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 
๑๙ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๙ (๖) (๗) (๘) หรอื (๙) 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมวรรคสองด้วย 

กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกำรออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๓๕  บทบัญญัติมำตรำ ๓๔ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑ ) ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขอขึ้นทะเบียนต ำรับ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือน ำเข้ำเพื่อกำรศึกษำวิจัย  กำรวิเครำะห์ 

กำรแสดงนิทรรศกำร หรือกำรบริจำค 
(๓) วัตถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๔) กำรผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำโรคเฉพำะรำย 

ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
ในกรณีผลิตหรือน ำเข้ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำม (๑) หรือผลิตหรือน ำเข้ำ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือวัตถุประสงค์ตำม (๒) ให้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญำต  ทั้งนี้ 
กำรแจ้งและกำรผลิตหรือน ำเข้ำดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
 

มำตรำ ๓๖  กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมมำตรำ ๓๔ ต้องมีรำยกำร 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด 

(๒) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ขอขึน้ทะเบียนต ำรับ 
(๓) ต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๔) สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๕) เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีใช้ คุณภำพ และควำมปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๖) รำยละเอียดเกี่ยวกับภำชนะและขนำดบรรจุ 
(๗ ) วิธีควบคุมคุณภำพและข้อก ำหนดเฉพำะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่

คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๘) หนังสือรับรองกำรอนุญำตให้ขำยหรือกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ เฉพำะกรณีที่เป็น

กำรน ำเข้ำ  ทั้งนี ้ตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๙) ฉลำก 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑๐) เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๑๑) รำยกำรอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๓๗  ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน

ต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเมื่อเห็นว่ำ 
(๑) รำยกำรกำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๓๖ 
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนต ำรับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกสั่งเพิกถอน

ใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบียนต ำรับ 
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนต ำรับมีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบไม่เหมำะสม

ตำมหลักวิชำกำร ไม่สำมำรถเชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออำจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนต ำรับใช้ชื ่อไปในทำงโอ้อวด ไม่สุภำพ 

ไม่เหมำะสมกับวัฒนธรรมอันดีงำม หรอือำจท ำให้เข้ำใจผิดจำกควำมจริง 
 

มำตรำ ๓๘  ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จะแก้ไข
รำยกำรทะเบียนต ำรับ ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำต 

กำรขอแก้ไขรำยกำรและกำรอนุญำตให้แก้ไขรำยกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรพิจำรณำอนุญำตให้แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้น ำควำม
ในมำตรำ ๓๗ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มำตรำ ๓๙  ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีอำยุห้ำปีนับแต่
วันที่ออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

มำตรำ ๔๐  ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จะต่ออำยุ
ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำตก่อนวันที่ใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสิ้นอำยุ 

ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน
ต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตนสิ้นอำยุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นค ำขอต่ออำยุและขอผ่อนผัน โดยแสดง
เหตุผลอันสมควรในกำรที่มิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุภำยในก ำหนด แต่กำรขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิด
ตำมมำตรำ ๙๔ และในกรณีที่ล่วงพ้นก ำหนดเวลำหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสิ้นอำยุจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่ออำยุได้ 

เมื่อได้ยื่นค ำขอตำมวรรคหนึ่งและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ ให้ใบส ำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคงใช้ต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญ
กำรข้ึนทะเบียนต ำรับนั้น 

กำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ให้ผู้อนุญำตแจ้งให้ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรำบ และให้คืน
ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุให้แก่ผู้ขอต่ออำยุตำมส่วนโดยค ำนวณเป็นรำยเดือนนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

จนถึงวันที่ครบก ำหนดห้ำปี หำกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้รับอนุญำต
ให้ต่ออำยุเศษของหนึ่งเดือนถ้ำถึงสิบห้ำวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 

มำตรำ ๔๑  ในกรณีที่ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูญหำย 
ถูกท ำลำย หรือลบเลือนในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรยื่นค ำ
ขอรับใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อผู้อนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้
ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือลบเลือนในสำระส ำคัญ 

กำรขอรับและกำรออกใบแทนใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่นไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๔๒  เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ทัง้นี้ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในค ำสั่งดงักล่ำว 
 

มำตรำ ๔๓  ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งเพิกถอน
ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรำบและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อปรำกฏว่ำ 

(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องส ำอำง ยำ ยำเสพติดให้โทษ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท วัตถุอันตรำย หรืออำหำร 

(๒) กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่มีสรรพคุณตำมที่ขึ้นทะเบียนต ำรับไว้ ไม่ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค หรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตำมมำตรำ ๕๙ 

(๔) ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขำดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๔ วรรคสองหรอืวรรคสำม 

(๕) ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรำยกำรทะเบียน
ต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือไม่ด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมค ำสั่ง
ของผู้อนุญำตตำมมำตรำ ๔๒ 
 

มำตรำ ๔๔  ค ำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญำตให้แก้ไข
รำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ติดตำมควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเพิกถอนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นที่สุด 

 
หมวด ๖ 

กำรแจ้งรำยละเอียดและกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๕  ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรี
ประกำศตำมมำตรำ ๖ (๓) ให้น ำผลิตภัณฑ์นั้นมำขอแจ้งรำยละเอียดหรือจดแจ้งกับผู้อนุญำตเสียก่อน 
และเม่ือได้ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยได ้

ผู้ขอแจ้งรำยละเอียดหรือขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมวรรคหนึ่ง  ต้องมี
คุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๙ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๙ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอแจ้งรำยละเอียดหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมวรรคสองด้วย 

กำรแจ้งรำยละเอียดและกำรออกใบรับแจ้งรำยละเอียด  กำรจดแจ้งและกำรออก
ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๔๖  กำรแจ้งรำยละเอียดหรือกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมมำตรำ ๔๕ 
ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๕ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มำตรำ ๔๗  กำรแจ้งรำยละเอียดหรือกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมมำตรำ ๔๕ 
ต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แจ้งรำยละเอียดหรือจดแจ้งตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๒) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ขอแจ้งรำยละเอียดหรือขอจดแจ้ง 
(๓) ต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๔) รำยละเอียดเกี่ยวกับภำชนะและขนำดบรรจุ 
(๕) หนังสือรับรองผลกำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
(๖) ฉลำก 
(๗) เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๘) รำยกำรอื่นตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๘  กำรรับแจ้งรำยละเอียด กำรรับจดแจ้ง กำรแก้ไขกำรแจ้งรำยละเอียด 

และกำรแกไ้ขกำรจดแจ้ง ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๓๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มำตรำ ๔๙  ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งให้มีอำยุห้ำปีนับแต่วันที่ออกใบ
รับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง 

กำรต่ออำยุใบรับแจ้งรำยละเอียดและกำรต่ออำยุใบรับจดแจ้ง ให้น ำควำมในมำตรำ ๔๐ 
มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มำตรำ ๕๐  ในกรณีที่ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งสูญหำย ถูกท ำลำย 
หรือลบเลือนในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งยื่นค ำขอรับใบแทน
ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งต่อผู้อนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย 
ถูกท ำลำย หรอืลบเลือนในสำระส ำคัญ 



154

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรขอรับและกำรออกใบแทนใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งตำมวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๕๑  เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งแก้ไข
รำยกำรแจ้งรำยละเอียดหรือรำยกำรจดแจ้ง หรือด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  ทั้งนี ้ตำมท่ีก ำหนดไว้ในค ำสั่งดังกล่ำว 
 

มำตรำ ๕๒  ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งเพิกถอน
ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งทรำบ
และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อปรำกฏว่ำ 

(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องส ำอำง ยำ ยำเสพติดให้โทษ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท วัตถุอันตรำย หรืออำหำร 

(๒) กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
(๔) ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม

ตำมมำตรำ ๔๕ วรรคสองหรือวรรคสำม 
(๕) ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรำยกำร

แจ้งรำยละเอียดหรือรำยกำรจดแจ้ง หรือไม่ด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำมค ำสั่งของผู้อนุญำตตำมมำตรำ ๕๑ 
 

มำตรำ ๕๓  ค ำสั่งไม่รับแจ้งรำยละเอียด ไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญำตให้แก้ไขรำยกำร
แจ้งรำยละเอียดหรือรำยกำรจดแจ้ง ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง  
ให้แก้ไขรำยกำรแจ้งรำยละเอียดหรือรำยกำรจดแจ้ง ติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
หรอืเพิกถอนใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ให้เป็นที่สุด 

 
หมวด ๗ 

กระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
   

 
มำตรำ ๕๔  ในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เจ้ำหน้ำที่ บุคคล 

องค์กร หรือหน่วยงำนดังต่อไปนี้ ท ำหน้ำที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๑) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย 
(๒) เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งได้รับมอบหมำยจำก

รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมำย 
(๓) ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และเลขำธิกำร
มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยำแผนไทย  ต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญ 
องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในประเทศที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ และเลขำธิกำรมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว 
 

มำตรำ ๕๕  เพ่ือประโยชน์ในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้รัฐมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศก ำหนด ดังต่อไปนี ้

(๑) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ 
หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ ในประกำศต้องก ำหนด
คุณสมบัติ มำตรฐำน และกำรด ำเนินงำนของบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรดังกล่ำว 

(๒) ค่ำขึ้นบัญชีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะจัดเก็บจำกผู้เชี่ยวชำญ 
องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยจะจัดเก็บได้
ต้องไม่เกินอัตรำค่ำขึ้นบัญชีสูงสุด 

(๓) ประเภทและค่ำใช้จ่ำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือหน่วยงำน
ของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำภำรกิจในหน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
แล้วแต่กรณี จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยจะจัดเก็บได้
ต้องไมเ่กินอัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุด 

(๔) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ทั้งนี ้ให้ค ำนึงถึงกำรคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและกำรรักษำควำมลับทำงกำรค้ำด้วย 

อัตรำค่ำขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุดตำม (๒) และ (๓) เมื่อได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ง อำจก ำหนดให้มีกำรยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ตำม (๑) ค่ำขึ้นบัญชีตำม (๒) หรือค่ำใช้จ่ำยตำม (๓) ทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือจะก ำหนดค่ำขึ้นบัญชี
หรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงกันตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมได ้
 

มำตรำ ๕๖  เงินค่ำขึ้นบัญชีที่จัดเก็บได้ตำมมำตรำ ๕๕ (๒) ให้เป็นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำหรับเงินค่ำใช้จ่ำยที่จัดเก็บได้ตำมมำตรำ ๕๕ (๓) ให้เป็นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือหน่วยงำนของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำภำรกิจในหน้ำที่
และอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
และให้จ่ำยเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้

(๑) เป็นค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หรือองค์กรเอกชนตำมมำตรำ ๕๔ (๓) 
(๒) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรที่เป็นประโยชน์สำธำรณะ

เพ่ือกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๓) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือพัฒนำ

ระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินกำร 

(๔) ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๕๗  กำรรับเงินตำมมำตรำ ๕๕ กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ ๕๖ และกำรเก็บ
รักษำเงินให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด โดยควำมเห็นชอบ
ของกระทรวงกำรคลัง 

 
หมวด ๘ 

กำรควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
   

 
มำตรำ ๕๘  ห้ำมผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม 
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมำตรฐำน 
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภำพ 
(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับ ไม่ได้แจ้งรำยละเอียด หรือไม่ได้จดแจ้ง 

แล้วแต่กรณี 
(๕) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ ใบรับแจ้ง

รำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง 
 

มำตรำ ๕๙  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ท ำเทียมทั้งหมดหรือบำงส่วน เพ่ือให้เข้ำใจว่ำเป็น

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท ้
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์หรือแสดงวัน เดือน ปีที่สิ้นอำยุ ซึ่งไม่ใช่

ควำมจริง 
(๓) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อ เครื่องหมำยของผู้ผลิต หรือที่ตั้งสถำนที่ผลิตซึ่ง

ไม่ใช่ควำมจริง 
(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงฉลำกหรือเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ควำมจริง 
(๕) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงว่ำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมต ำรับที่ข้ึนทะเบียนแจ้ง

รำยละเอียด หรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ควำมจริง 
(๖) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในต ำรับที่ขึ้น

ทะเบียนแจ้งรำยละเอียด จดแจ้ง หรือมีค่ำคลำดเคลื่อนผิดจำกเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
 

มำตรำ ๖๐  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมำตรฐำนมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีปริมำณหรือควำมแรงของสำระส ำคัญขำดหรือเกินจำกเกณฑ์ต่ ำสุดหรือสูงสุด

ที่ก ำหนดไว้ในต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ข้ึนทะเบียนหรือมีค่ำคลำดเคลื่อนผิดจำกเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดแต่ไม่ถึงขนำดที่ระบุไว้ในมำตรำ ๕๙ (๖) 

(๒) มีค่ำควำมบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอ่ืนอันมีควำมส ำคัญต่อคุณภำพผิดจำกเกณฑ์
ทีก่ ำหนดไว้ในต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนหรือเกณฑ์มำตรฐำนที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๓) มีส่วนประกอบไม่ตรงตำมที่ข้ึนทะเบียนต ำรับ แจ้งรำยละเอียด หรือจดแจ้งไว้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๖๑  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภำพมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สิ้นอำยุตำมที่ปรำกฏไว้ในฉลำก 
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ภำยหลังกำรผลิตได้แปรสภำพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตำมมำตรำ ๕๙ (๖) หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมำตรฐำนตำมมำตรำ ๖๐ 
 

มำตรำ ๖๒  ห้ำมผู้รับอนุญำตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระหว่ำงที่ผู้มีหน้ำที่
ปฏิบัติกำรประจ ำสถำนที่ผลิตไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที ่
 

มำตรำ ๖๓  ห้ำมผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ หรือขำย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลำยแห่งในเวลำเดียวกัน 
 

มำตรำ ๖๔   เมื่อมีกรณี เป็นที่สงสัยว่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่มีคุณภำพ  ไม่มี
ประสิทธิภำพ หรือไม่ปลอดภัย ให้เลขำธิกำรมีอ ำนำจสั่งให้ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือ
ผู้รับใบรับจดแจ้งส่งเอกสำร หรือหลักฐำนเพื่อพิสูจน์คุณภำพ ประสิทธิภำพ หรือควำมปลอดภัย 

ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เลขำธิกำรมีอ ำนำจสั่งระงับกำรผลิต 
น ำเข้ำ หรือขำย เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะได้มีกำรพิสูจน์ว่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นมีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ หรือควำมปลอดภัย 
 

มำตรำ ๖๕  เมื่อปรำกฏว่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภำพหรือประสิทธิภำพไม่ตรง
ตำมที่ขึ้นทะเบียนต ำรับ แจ้งรำยละเอียดหรือจดแจ้ง หรือไม่ปลอดภัย ให้เลขำธิกำรมีอ ำนำจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำย ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง งดกำรผลิต น ำเข้ำ 
หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือด ำเนินกำรอื่นที่เก่ียวข้องตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(๒) ประกำศผลกำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์คุณภำพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น ำไป
ตรวจสอบหรือวิเครำะห์ให้ประชำชนทรำบโดยเร็ว 

(๓) เรียกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำกผู้รับอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำย ผู้มีไว้ใน
ครอบครอง ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือ
ผู้รับใบรับจดแจ้ง หรือสั่งให้ผู้รับอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำย ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง ไปจัดเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตนผลิต 
น ำเข้ำ หรือขำย คืนจำกท้องตลำดหรือผู้มีไว้ในครอบครองภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

(๔) สั่งให้ผู้รับอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำย ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้รับใบส ำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือผู้รับใบรับจดแจ้ง หรือผู้ที่รับ
มอบหมำย ท ำลำย หรือจัดกำรตำมควรแก่กรณี หำกพบว่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ตำม
มำตรำ ๕๘ 

ให้ผู้รับอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำย ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดข้ึนตำม (๓) และ (๔) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
หมวด ๙ 

กำรเลิกกิจกำรและกำรโอนกิจกำร 
   

 
มำตรำ ๖๖  ในระหว่ำงที่ใบอนุญำตยังไม่สิ้นอำยุ ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใด

ประสงค์จะเลิกกิจกำร ให้แจ้งกำรเลิกกิจกำรเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อยสิบห้ำวัน
ก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจกำร พร้อมทั้งแจ้งสถำนที่เก็บและจ ำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่ง
อำจเป็นอันตรำย 

ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดไม่ประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำตและประสงค์จะเลิกกิจกำร 
ให้แจ้งกำรเลิกกิจกำรเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำภำยในสิบห้ำวันก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ
พร้อมทั้งแจ้งสถำนที่เก็บและจ ำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอำจเป็นอันตรำย 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดไม่ได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 
ให้แจ้งสถำนที่เก็บและจ ำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอำจเป็นอันตรำยภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งกำรไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 

กำรแจ้งตำมมำตรำนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่เลขำธิกำร
ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

มำตรำ ๖๗  ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ได้แจ้งกำรเลิกกิจกำร ใบอนุญำต
สิ้นอำยุ หรือผู้อนุญำตไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต แล้วแต่กรณี หำกประสงค์จะขำยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่เหลืออยู่ของตน ต้องขำยให้แก่ผู้รับอนุญำตอ่ืน หรือบุคคลที่ผู้อนุญำตเห็นสมควรภำยใน
เก้ำสิบวันนับแต่วันเลิกกิจกำร วันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ หรือวันที่ผู้รับอนุญำตได้รับแจ้งกำรไม่อนุญำต
ให้ต่ออำยุใบอนุญำต  ทั้งนี้ ผู้อนุญำตอำจขยำยระยะเวลำดังกล่ำวได้ตำมท่ีเห็นสมควร 
 

มำตรำ ๖๘  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญำตให้ผู้รับโอน
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๙ ให้ยื่นค ำขอโอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำตและ
กำรโอนจะมีผลเมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต 

กำรขอโอนใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้โอนใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๖๙  ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ตำย หำกทำยำทหรือผู้ซึ่งได้รับ
ควำมยินยอมจำกทำยำทได้แสดงควำมจ ำนงต่อผู้อนุญำตเพ่ือขอประกอบกิจกำรนั้นภำยในเก้ำสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย และเมื่อผู้อนุญำตตรวจสอบแล้วเห็นว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๙ ให้ทำยำทหรือผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกทำยำทประกอบกิจกำรต่อไปได้
จนกว่ำใบอนุญำตสิ้นอำยุ และให้ถือว่ำเป็นผู้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย 

กำรแสดงควำมจ ำนงและกำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
หมวด ๑๐ 
กำรโฆษณำ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

   
 

มำตรำ ๗๐  ห้ำมผู้ใดโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เว้นแต่ได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำตก่อน 

กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ทั้งนี ้เลขำธิกำรอำจก ำหนด
เงื่อนไขเฉพำะในกำรโฆษณำและจ ำกัดกำรใช้สื่อโฆษณำก็ได้ 
 

มำตรำ ๗๑  ใบอนุญำตโฆษณำตำมมำตรำ ๗๐ ให้มีอำยุสำมปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญำต 
 

มำตรำ ๗๒  กำรแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตโฆษณำ ให้น ำควำมในมำตรำ ๒๑ มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 

มำตรำ ๗๓  ในกรณีที่ใบอนุญำตโฆษณำสูญหำย  ถูกท ำลำย หรือลบเลือนใน
สำระส ำคัญให้ผู้รับอนุญำตโฆษณำยื่นค ำขอรับใบแทนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูก
ท ำลำยหรอืลบเลือนในสำระส ำคัญ 

กำรขอรับและกำรออกใบแทนใบอนุญำตโฆษณำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

มำตรำ ๗๔  ห้ำมผู้ใดโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) โอ้อวดสรรพคุณหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่ำสำมำรถ

บ ำบัดรักษำ บรรเทำ หรือป้องกันโรคหรือควำมเจ็บป่วยได้อย่ำงศักดิ์สิทธิ์หรือตำมควำมเชื่อส่วนบุคคล
หรือสำมำรถรักษำโรคให้หำยขำดได้ หรือใช้ถ้อยค ำอ่ืนใดที่มีควำมหมำยในท ำนองเดียวกัน 

(๒) แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ เกินควำมจริง หรือท ำให้เข้ำใจผิดในสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น 

(๓) ท ำให้เข้ำใจว่ำมีวัตถุใดเป็นส่วนประกอบ ซึ่งควำมจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้น
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือมีแต่มีไม่เท่ำที่ท ำให้เข้ำใจตำมที่โฆษณำ 

(๔) เป็นกำรรับรองหรือยกย่องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยบุคคล คณะบุคคล 
หรือสถำบันใด ๆ 

(๕) กระท ำโดยฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรโฆษณำตำมที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ควำมใน (๔) ไม่ใช้บังคับแก่กำรโฆษณำซึ่งกระท ำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย และ
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  ทั้งนี้ กำรโฆษณำซึ่งกระท ำโดยตรงต่อผู้ประกอบ
วิชำชีพดังกล่ำว ต้องได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๗๐ 
 

มำตรำ ๗๕  ในกรณีที่ผู้อนุญำตเห็นว่ำกำรโฆษณำใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๔ ให้ผู้อนุญำต
มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้โฆษณำด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) แก้ไขข้อควำมหรือวิธีกำรในกำรโฆษณำ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) ห้ำมใช้ข้อควำมหรือวิธีกำรบำงอย่ำงที่ปรำกฏในกำรโฆษณำ 
(๓) ระงับกำรโฆษณำ 
ค ำสั่งตำมวรรคหนึ่ง ผู้อนุญำตจะสั่งให้โฆษณำเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก็ได้ โดย

ให้ผู้โฆษณำรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 

หมวด ๑๑ 
กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร 

   
 

มำตรำ ๗๖  เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้ผลิตหรือผู้ขำย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขำยซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรตำมมำตรำ ๑๐ (๘) แจ้งต่ออธิบดี
เพ่ือขอรับกำรส่งเสริมตำมมำตรำ ๗๗ 

กำรแจ้ งตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อน ไขที่
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

มำตรำ ๗๗  กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่ได้แจ้งตำมมำตรำ ๗๖ มีดังต่อไปนี้ 
(๑ ) สนับสนุนกำรประกอบกิจกำรตำมควำมพร้อมและควำมต้องกำรของ

ผู้ประกอบกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ควำมช่วยเหลือใน
กำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเพำะปลูก กำรเพำะเลี้ยง 
กำรส่งเสริมคุณภำพกำรผลิต กำรจัดกำร และกำรตลำด 

(๒) ส่งเสริมกำรรวมตัวหรือควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับภำคธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรมอ่ืน 

(๓) ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมท่ีก ำหนดท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
(๔) ให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำน หรือกำรเตรียมเอกสำร

ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรผลิตหรือกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร กำรขอรับกำรประเมินรับรองมำตรฐำน 
กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับ กำรแจ้งรำยละเอียด หรือกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้อง
เสียค่ำใช้จ่ำย 

(๕) อบรมพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบกำร ให้สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนดโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรอบรม  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักสูตรที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด 

(๖) ให้เอกสำรค ำแนะน ำ คู่มือ หนังสือวิชำกำร หรือเอกสำรอ่ืนใดที่ส่วนรำชกำร
จัดท ำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร โดยไม่ต้องเสียค่ำเอกสำร 

(๗) สิทธิและประโยชน์อื่นตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
กำรได้รับกำรส่งเสริมตำม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

หมวด ๑๒ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๗๘  เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้ำไปในสถำนที่ผลิต สถำนที่น ำเข้ำ สถำนที่ขำย หรือสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น หรือเข้ำไปในยำนพำหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ทั้งนี้ 
เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมเท่ำที่จ ำเป็นตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(๒) น ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปริมำณพอสมควรไปเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบ
หรอืวิเครำะห์ 

(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
อำจเข้ำไปในสถำนที่หรือยำนพำหนะใด ๆ เพ่ือตรวจ ค้น ยึด หรืออำยัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ตลอดจนภำชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลำก เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่ำวซึ่งสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำจะเก่ียวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมำให้ถ้อยค ำ หรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่จ ำเป็นเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญำตและผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมสมควร 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม (๓) ต้องมีหมำยค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำ หำกเนิ่นช้ำกว่ำ
จะเอำหมำยค้นมำได้จะมีกำรยักย้ำย ซุกซ่อน ท ำให้เปลี่ยนสภำพไปจำกเดิม หรือท ำลำยหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรกระท ำควำมผิด ให้ท ำกำรค้นได้โดยไม่ต้องมีหมำยค้น แต่ต้องปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำว่ำด้วยกำรค้น 
 

มำตรำ ๗๙  สิ่งที่ยึดหรืออำยัดไว้ตำมมำตรำ ๗๘ (๓) ให้ตกเป็นของกระทรวง
สำธำรณสุข เมื่อปรำกฏว่ำ 

(๑) ไม่ปรำกฏเจ้ำของ หรือไม่มีผู้มำแสดงตัวเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองภำยในเก้ำสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออำยัด 

(๒) ในกรณีที่ไม่มีกำรด ำเนินคดีและผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืน
ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองได้รับแจ้งค ำสั่งว่ำไม่มีกำรด ำเนินคดี 

(๓) ในกรณีที่มีกำรด ำเนินคดี และพนักงำนอัยกำรสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องคดี หรือ
ศำลไม่ได้พิพำกษำให้ริบ และผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
ทรำบค ำสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศำลมีคำพิพำกษำถึงที่สุด แล้วแต่กรณ ี
 

มำตรำ ๘๐  ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออำยัดไว้ตำมมำตรำ ๗๘ (๓) เป็นของเสียง่ำย 
เป็นของที่ใกล้จะสิ้นอำยุตำมที่ก ำหนดไว้ หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็นกำรเสี่ยงต่อควำมเสียหำยหรือ
จะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำเกินค่ำของสิ่งนั้น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเป็นผู้ยึดหรืออำยัดจะจัดกำร
ขำยทอดตลำดสิ่งนั้นก่อนคดีถึงที่สุดหรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุขก็ได้ เงินที่ขำยได้
เมื่อหักค่ำใช้จ่ำยและค่ำภำระติดพันทั้งปวงแล้ว เหลือเงินจ ำนวนสุทธิเท่ำใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น 
โดยฝำกไว้กับธนำคำรของรัฐ 
 

มำตรำ ๘๑  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัว
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแบบที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
 

มำตรำ ๘๒  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำ
พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 
หมวด ๑๓ 

กำรพักใช้ใบอนุญำตและกำรเพิกถอนใบอนุญำต 
   

 
มำตรำ  ๘๓   ผู้ รับอนุญ ำตตำมมำตรำ  ๑๗  ผู้ ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบั ติ ตำม

พระรำชบัญญัตินี้ ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ครั้งละ
ไม่ เกินหนึ่ งร้อยยี่สิบวัน  ในกรณีที่มีกำรฟ้องผู้ รับอนุญำตต่อศำลว่ำได้กระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้จะสั่งพักใช้ใบอนุญำตไว้จนกว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตต้องหยุดประกอบกิจกำรตำมที่ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญำตนั้นและระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำต ผู้นั้นจะขอรับใบอนุญำตใด ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ 
 

มำตรำ ๘๔  ผู้อนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
มีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตได้ หำกปรำกฏว่ำผู้รับอนุญำตขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม
ตำมมำตรำ ๑๙ หรือฝ่ำฝืนค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๘๓ 
 

มำตรำ ๘๕  ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ท ำเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบ หำกไม่พบตัวผู้รับอนุญำตหรือผู้รับอนุญำตไม่ยอมรับค ำสั่งดังกล่ำว 
ให้ปิดค ำสั่งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้ถือว่ำ
ผู้รับอนุญำตทรำบค ำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันปิดค ำสั่ง 

ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยวิธี
ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันหรือโดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได้ 
 

มำตรำ ๘๖  ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งยกเลิกค ำสั่ง
พักใช้ใบอนุญำตได้ เมื่อปรำกฏว่ำผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ปฏิบัติถูกต้องตำม
พระรำชบัญญัตินี้แล้ว 
 

มำตรำ ๘๗  ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตซึ่งประสงค์จะขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือของตน
ต้องขำยให้แก่ผู้รับอนุญำตอ่ืน หรือบุคคลที่ผู้อนุญำตเห็นสมควรภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๘๙ วรรคสอง  
ทั้งนี ้ผู้อนุญำตอำจขยำยระยะเวลำดังกล่ำวได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๑๔ 
กำรอุทธรณ์ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๘๘   ในกรณีที่ผู้อนุญำตไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำต ผู้ขออนุญำตหรือผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่ออกใบอนุญำตหรือกำรไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 
แล้วแต่กรณ ี

ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตของรัฐมนตรี 

เมื่อมีค ำขอของผู้อุทธรณ์ รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งอนุญำตให้ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิต 
น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร แล้วแต่กรณี ไปพลำงก่อนได ้
 

มำตรำ ๘๙  ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรพักใช้ใบอนุญำตหรือ
กำรเพิกถอนใบอนุญำต แล้วแต่กรณี 

ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำต

หรือค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 
 

มำตรำ ๙๐  กำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๘๘ หรือมำตรำ ๘๙ ให้รัฐมนตรี
พิจำรณำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำอุทธรณ์ ถ้ำมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจ
พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำนั้น  ในกำรนี้ ให้ขยำยระยะเวลำพิจำรณำอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบ
ก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 

 
หมวด ๑๕ 

บทก ำหนดโทษ 
   

 
มำตรำ ๙๑  ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับใบอนุญำตตำม

มำตรำ ๑๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๙๒  ผู้ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับยกเว้นตำมมำตรำ ๑๘ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมประกำศที่ออกตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสอง 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท 
 

มำตรำ ๙๓  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียด ผู้รับใบรับจดแจ้ง หรือผู้รับอนุญำตโฆษณำผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๑ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๔๘ หรือมำตรำ ๗๒ แล้วแต่กรณี 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
 

มำตรำ ๙๔  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้งผู้ใดยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ภำยหลังที่
ใบอนุญำต ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง
สิ้นอำยุแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนตำมมำตรำ ๒๓ วรรคสอง มำตรำ ๔๐ วรรคสอง หรือมำตรำ ๔๙ วรรคสอง 
แล้วแต่กรณ ีต้องระวำงโทษปรับเป็นรำยวันวันละไม่เกินหนึ่งพันบำท ตลอดเวลำที่ยังไม่ได้ยื่นค ำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง 
 

มำตรำ ๙๕  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียด  ผู้รับใบรับจดแจ้ง  หรือผู้รับอนุญำตโฆษณำ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๔ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๔๑ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๗๓ 
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณ ีต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท 
 

มำตรำ ๙๖  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๕ หรือ
มำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๗ แล้วแต่กรณี ต้องระวำงโทษปรับ
ไมเ่กินห้ำพันบำท 
 

มำตรำ ๙๗  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๘ (๑) ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับเป็นรำยวันอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งพันบำท จนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

มำตรำ ๙๘  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๘ (๒) (๓) (๔) 
(๕) หรือ (๖) มำตรำ ๒๙ หรือมำตรำ ๓๐ แล้วแต่กรณ ีต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท 
 

มำตรำ ๙๙  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๒ หรือ
มำตรำ ๓๓ แล้วแต่กรณี ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 
 

มำตรำ ๑๐๐  ผู้ได้รับยกเว้นตำมมำตรำ ๓๕ (๑) หรือ (๒) ผู้ใดไม่แจ้งเป็นหนังสือตำม
มำตรำ ๓๕ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท 

ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำ ผู้สนับสนุนกำรวิจัย หรือผู้วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมประกำศท่ีออกตำมมำตรำ ๓๕ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 

ผู้บริจำคหรือผู้รับบริจำคผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมประกำศที่ออกตำม
มำตรำ ๓๕ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท 
 

มำตรำ ๑๐๑  ผู้ใดผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 
๕๘ (๑) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้ำนบำท 

กำรผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมที่มีลักษณะตำมมำตรำ ๕๙ (๒) (๓) (๔) (๕) 
หรือ (๖) อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ (๑) ถ้ำผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น
ไม่ถึงกับเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือ
ทั้งจ ำทัง้ปรับ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๐๒  ผู้ใดขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ (๑) 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี และปรับไม่เกินสำมแสนบำท 

กำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมที่มีลักษณะตำมมำตรำ ๕๙ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ 
(๖) อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ (๑) ถ้ำผู้ขำยสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ถึงกับเป็น
อันตรำยแก่ผู้บริโภค ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๑๐๓  ผู้ใดผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมำตรฐำนหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง 
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ (๒) หรือ (๕) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบำท 
 

มำตรำ ๑๐๔  ผู้ใดขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมำตรฐำนหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอน
ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ 
(๒) หรือ (๕) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๑๐๕  ผู้ใดน ำเข้ำหรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภำพอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
มำตรำ ๕๘ (๓) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๑๐๖  ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับ
ไม่ได้แจ้งรำยละเอียด หรือไม่ได้จดแจ้ง แล้วแต่กรณี อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ (๔) ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๑๐๗  ผู้รับอนุญำตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๒ ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท 
 

มำตรำ ๑๐๘  ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๓ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่
ห้ำพันบำทถึงสองหมื่นบำท 
 

มำตรำ ๑๐๙  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเลขำธิกำร
ซึ่งสั่งตำมมำตรำ ๖๔ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๑๑๐  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือผู้รับใบรับจดแจ้ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ
เลขำธิกำรซึ่งสั่งตำมมำตรำ ๖๕ (๑) หรือ (๓) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับ
ไม่เกินสำมหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๑๑๑  ผู้รับอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำย ผู้มีไว้ในครอบครองหรือผู้ที่รับมอบหมำย
ให้ท ำลำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖๕ (๔) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท 
 

มำตรำ ๑๑๒  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดเลิกกิจกำรโดยไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 
๖๖ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๑๑๓  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ซึ่งได้แจ้งกำรเลิกกิจกำร ใบอนุญำตสิ้นอำยุ 

หรือผู้อนุญำตไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ ๘๔ ผู้ใดขำย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือของตนเมื่อพ้นก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๖๗ หรือมำตรำ ๘๗ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๑๑๔  ผู้ใดโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๗๐ วรรคหนึ่ง 
หรือฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๔ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทัง้ปรับ 
 

มำตรำ ๑๑๕  ผู้โฆษณำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั ่งของผู้อนุญำตตำมมำตรำ  ๗๕ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับเป็นรำยวัน
อีกวันละไม่เกินห้ำพนับำท จนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

มำตรำ ๑๑๖  ผู้ใดไม่มำให้ถ้อยค ำ ไม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่จ ำเป็นตำมมำตรำ 
๗๘ วรรคหนึ่ง (๔) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท 
 

มำตรำ ๑๑๗  ผู้ใดไม่อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม
มำตรำ ๗๘ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 

มำตรำ ๑๑๘  ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้อนุญำต
ตำมมำตรำ ๘๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ
และปรับเป็นรำยวันอีกวันละไม่เกินห้ำพันบำท จนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

มำตรำ ๑๑๙  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่ ง
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือ
กระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับ
โทษตำมท่ีบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 
 

มำตรำ ๑๒๐  เมื่อศำลพิพำกษำลงโทษผู้ใดเนื ่องจำกได้กระท ำควำมผิดตำม
มำตรำ ๕๘ ให้ศำลสั่งริบผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต รวมท้ังฉลำก ภำชนะ 
หรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่ำว
เป็นของผู้อ่ืนซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในกำรกระท ำควำมผิด 

ในกรณีที่ศำลสั่งให้ริบทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกปรำกฏในภำยหลังโดยค ำร้อง
ของเจ้ำของที่แท้จริงว่ำผู้เป็นเจ้ำของที่แท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในกำรกระท ำควำมผิด ให้ศำลสั่งให้คืน
ทรัพย์สินดังกล่ำว  ทั้งนี้ เจ้ำของที่แท้จริงนั้นต้องยื่นค ำร้องต่อศำลภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ศำล
มีค ำพิพำกษำถึงที่สุด 

ทรัพย์สินที่ศำลสั่งริบตำมวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือท ำลำย
หรือจัดกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๒๑  บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถำนเดียว หรือ
เป็นควำมผิดที่มีโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน ให้เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยมีอ ำนำจ
เปรียบเทียบได้  ทั้งนี ้ตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

เมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่มกีำรเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

ในกรณีที่มีกำรยึดหรืออำยัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภำชนะบรรจุ 
หีบห่อ ฉลำก เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดไว้ 
เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยจะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้ต้องหำยินยอมให้สิ่งที่ยึดหรืออำยัด
ไว้ตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุข 

สิ่งของที่ตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุขตำมวรรคสำม ให้ท ำลำยหรือจัดกำร
ตำมควรแก่กรณี ตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

ในกรณีที่มีผู้อ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของสิ่งที่ยึดหรืออำยัดไว้ตำมวรรคสำมหรือตำมวรรคสี่ 
แสดงต่อเลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่เปรียบเทียบได้ว่ำตนเป็น 
เจ้ำของที่แท้จริงและมิได้รู้เห็นเป็นใจในกำรกระท ำควำมผิด และสิ่งที่ได้ยึดหรืออำยัดไว้ยังคงอยู่ใน
ควำมครอบครองของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยสั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึด
หรืออำยัดแก่ผู้เป็นเจ้ำของแท้จริงได ้

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๒๒  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรนโยบำยประกอบด้วยกรรมกำร
ตำมมำตรำ ๗  (๑ ) (๒ ) และ (๓ ) และให้อธิบดี เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำรนโยบำยตำมพระรำชบัญญัตินี ้ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรตำม
มำตรำ ๗ (๔) และ (๕) ซึ่งต้องไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   ทั้งนี้ 
ให้รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกซึ่งอธิบดีมอบหมำย  รองอธิบดี
กรมส่งเสริมกำรเกษตรซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรมอบหมำย และรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มำตรำ ๑๒๓  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรตำมมำตรำ 
๑๓ (๑) และ (๒) และให้รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยเป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำร ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมี
กำรแต่งตั้งกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๓ (๓) ซึ่งต้องไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ทั้งนี้ ให้ผู้แทนกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มำตรำ ๑๒๔   บรรดำใบอนุญำตผลิต  น ำเข้ำ หรือขำยยำหรืออำหำรซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ที่ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ .ศ . ๒๕๑๐ หรือ
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำ
ใบอนุญำตนั้น ๆ จะสิ้นอำย ุ
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๒๕  บรรดำใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำและใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน
ต ำรับอำหำรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ที่ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่ำใบส ำคัญนั้น ๆ จะสิ้นอำยุ และให้ยำหรืออำหำรที่ได้ผลิตหรือน ำเข้ำก่อนใบส ำคัญ
ดังกล่ำวสิ้นอำยุสำมำรถจ ำหน่ำยต่อไปได้จนกว่ำยำหรืออำหำรนั้นจะสิ้นอำยุหรือผู้อนุญำตจะสั่งยกเลิก 
 

มำตรำ ๑๒๖  ค ำขออนุญำต ค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำ หรือค ำขอใดในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมพระรำชบัญญัตินี้และได้ยื่นไว้ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือ
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ ให้ถือว่ำเป็นค ำขอตำม
พระรำชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้ำค ำขอดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงไปจำกค ำขอตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้ 
 

มำตรำ ๑๒๗  บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ หรือระเบียบที่ออกตำมพระรำชบัญญัติยำ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมีกฎกระทรวงหรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ด ำเนินกำรออกกฎกระทรวงหรือประกำศตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภำยในสองปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้รัฐมนตรีรำยงำน
เหตุผลที่ไม่อำจด ำเนินกำรไดต้่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทรำบ 

 
 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญำตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร    ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๒) ใบอนุญำตน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร    ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
(๓) ใบอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมนุไพร    ฉบับละ ๒,๕๐๐ บำท 
(๔) ใบอนุญำตโฆษณำ      ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(๕) ใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ฉบับละ ๒๕,๐๐๐ บำท 
(๖) ใบรับแจ้งรำยละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร   ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(๗) ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร    ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๘) หนังสือรับรอง      ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 
(๙) ใบแทนใบอนุญำต ใบแทนส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบแทนใบรับแจ้งรำยละเอียด 
และใบแทนใบรับจดแจ้ง     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๐) กำรต่ออำยุใบอนุญำตเท่ำกับกึ่งหนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 

(๑๑) กำรต่อใบอนุญำตใบส ำคัญกำรขั้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เท่ำกับกึ่งหนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 

(๑๒) กำรต่ออำยุใบแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งเท่ำกับ 
กึ่งหนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง 
ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยควบคุม
และก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นกำรเฉพำะ ท ำให้ต้องน ำบทบัญญัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำและ
กฎหมำยว่ำด้วยอำหำรมำใช้บังคับ ซ่ึงกฎหมำยดังกล่ำวยังไม่เหมำะสมกับกำรควบคุมและก ำกับดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งไม่สอดคล้องต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ดังนั้น สมควรมี
กฎหมำยควบคุมและก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรส ำหรับมนุษย์เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยมี
คณะกรรมกำรนโยบำยสมุนไพรแห่งชำติทำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแห่งชำติ และมีคณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพรท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมและก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย
ระบบกำรอนุญำต กำรขึ้นทะเบียน กำรแจ้งรำยละเอียด และกำรจดแจ้ง ให้ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่ำงเป็นระบบ
และครบวงจร ซึ่งจะท ำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีควำมปลอดภัย มีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล รวมทั้งเพ่ิมมูลค่ำในกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศให้มำกยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี ้
       
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๒ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

 
*มำตรำ ๑๕  บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง 

และมติของคณะรัฐมนตรีใดที่ ใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่พระรำชบั ญญัตินี้ ใช้บังคับ อ้ำงถึง 
“กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 
“ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ” หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้ ำที่ ใน
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือว่ำบทบัญญัตินั้นอ้ำงถึง “กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง
หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี 

 
มำตรำ ๑๗  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เพ่ือรองรับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนำคต สมควรจัดตั้งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อให้มีกำรบูรณำกำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศำสตร์อ่ืนเข้ำด้วยกัน และให้เกิดควำมร่วมมือ

                                                
๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน้ำ ๑/๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันวิจัยในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
แผน และนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศ  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
 
 

พิไลภรณ์/จัดท ำ 
๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองประชำชนในกำรท ำสัญญำขำยฝำกที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 
 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองประชำชนในกำรท ำสัญญำ
ขำยฝำกที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย 

 
พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของ

บุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๖ ประกอบกับมำตรำ ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้
กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
เพ่ือคุ้มครองผู้ขำยฝำกท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อำศัยให้ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรท ำธุรกรรม
ดังกล่ำว ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยแล้ว 
 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม
ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติคุ้มครองประชำชนในกำรท ำ
สัญญำขำยฝำกท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในมำตรำ ๑๘ ในส่วนที่ก ำหนดให้วำงทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส ำนักงำนที่ดิน
จังหวัดหรือส ำนักงำนที่ดินที่รับจดทะเบียนกำรขำยฝำก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกมำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้โอนหน้ำท่ีและอ ำนำจของหัวหน้ำเขต นำยอ ำเภอ หรือปลัดอ ำเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอ ซึ่งมีอยู่ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินก่อนวันที่พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
                                                 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน้ำ ๑๑๑/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ประมวลกฎหมำยที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับ ไปเป็นหน้ำที่และอ ำนำจของข้ำรำชกำร
สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอ ำเภอตำมท่ีอธิบดีกรมท่ีดินก ำหนด 
 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ขำยฝำก” หมำยควำมว่ำ ขำยฝำกท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย 
“ผู้ขำยฝำก” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นผู้ขำยตำมสัญญำขำยฝำกที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัยหรือผู้รับโอนสิทธิในกำรไถ่ทรัพย์สินที่ขำยฝำก 
“ผู้ซื้อฝำก” หมำยควำมว่ำ ผู้ซื้อตำมสัญญำขำยฝำกที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย 

หรือทำยำทของผู้ซื้อฝำกเดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขำยฝำก แล้วแต่กรณี 
“เกษตรกรรม” หมำยควำมว่ำ เกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเช่ำที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 
“ที่อยู่อำศัย” หมำยควำมว่ำ อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย

หรือที่เกี่ยวเนื่องกับกำรอยู่อำศัยหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรอยู่อำศัย ไม่ว่ำจะได้ใช้เป็นสถำนที่ประกอบ
กิจกำรงำนด้วยหรือไม่ก็ตำม 
 

มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มำตรำ ๖  กำรขำยฝำกที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือกำรขำยฝำกท่ีอยู่อำศัยซึ่งผู้ขำยฝำก
เป็นบุคคลธรรมดำ ให้ใช้บังคับตำมพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่กำรใดที่มิได้บัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะ
หรือบัญญัติไว้เป็นประกำรอื่นในพระรำชบัญญัตินี้ ให้น ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ไม่ว่ำในสัญญำขำยฝำกจะก ำหนดไว้เป็นประกำรใดหรือมีข้อตกลงเป็นประกำรใด 
และไม่ว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะระบุไว้ในสำรบัญส ำหรับจดทะเบียนว่ำเป็นกำรขำยฝำกที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือกำรขำยฝำกที่อยู่อำศัยหรือไม่ก็ตำม ถ้ำตำมข้อเท็จจริงในขณะที่ขำยฝำกปรำกฏว่ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง
ที่ขำยฝำกเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อำศัยตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ให้ใช้บังคับตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ไม่ว่ำจะมีอยู่ในสัญญำขำยฝำกหรือท ำเป็น
ข้อตกลงต่ำงหำก ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ 
 

มำตรำ ๗  กำรขำยฝำก ถ้ำมิได้ท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
เป็นโมฆะ 

ในกำรจดทะเบียนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระบุไว้ในสำรบัญ
ส ำหรับจดทะเบียนให้ชัดเจนว่ำเป็นกำรขำยฝำกท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หรือกำรขำยฝำกที่อยู่อำศัย 
 

มำตรำ ๘  หนังสือสัญญำขำยฝำก อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของคู่สัญญำ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) รำยกำรและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขำยฝำก 
(๓) รำคำที่ขำยฝำก 
(๔) จ ำนวนสินไถ่ 
(๕) วันที่ขำยฝำกและก ำหนดวันที่ครบก ำหนดไถ ่
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่ตรวจสอบหนังสือสัญญำขำยฝำกว่ำมีรำยกำรครบถ้วน

ตำมวรรคหนึ่ง แต่ไม่ว่ำกรณีจะเป็นประกำรใด ผู้ใดจะอ้ำงว่ำสัญญำเป็นโมฆะเพรำะเหตุมีรำยกำรไม่ครบถ้วน
ตำมวรรคหนึ่งมิได้ 

จ ำนวนสินไถ่จะก ำหนดไว้สูงกว่ำรำคำขำยฝำกก็ได้ แต่เมื่อค ำนวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้ำต่อปี ค ำนวณนับแต่วันที่ขำยฝำกจนถึงวันครบก ำหนดเวลำไถ่ 

ไม่ว่ำในสัญญำจะมีข้อควำมระบุไว้เป็นประกำรใด หำกผู้ซื้อฝำกได้รับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้จำกผู้ขำยฝำกอันเนื่องมำจำกกำรซื้อฝำก รวมทั้ง
ค่ำตอบแทนที่ผู้ซื้อฝำกได้รับจำกกำรให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขำยฝำกตำมมำตรำ ๑๓ 
วรรคสอง ให้ถือว่ำเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่ำตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ท่ีได้ช ำระแล้ว 

เพ่ือประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและคุ้มครองผู้ขำยฝำก กรมที่ดิน
จะจัดให้มีแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรท ำสัญญำขำยฝำกก็ได้ 
 

มำตรำ ๙  สัญญำซื้อขำยที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัยที่มีเงื่อนไขจะขำยคืนมี
ค ำมั่นว่ำจะขำย หรือมีสัญญำจะขำยคืน หรือเงื่อนไขอ่ืนในท ำนองเดียวกัน ให้ถือว่ำเป็นสัญญำขำยฝำก
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และตกอยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
 

มำตรำ ๑๐  สัญญำขำยฝำกจะก ำหนดเวลำไถ่ต่ ำกว่ำหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้ ในกรณี
ที่ก ำหนดเวลำไถ่ต่ ำกว่ำหนึ่งปีหรือเกินสิบปี ให้ถือว่ำก ำหนดเวลำไถ่มีเวลำหนึ่งปี หรือสิบปี แล้วแต่กรณี 
แต่ผู้ขำยฝำกมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขำยฝำกก่อนครบก ำหนดเวลำไถ ่

ในกรณีที่ผู้ขำยฝำกไถ่ทรัพย์สินที่ขำยฝำกก่อนครบก ำหนดเวลำไถ่ และจ ำนวนสินไถ่
ก ำหนดไว้สูงกว่ำรำคำที่ขำยฝำก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่ำนั้นลงตำมอัตรำส่วนของระยะเวลำไถ่ที่ลดลง 
แต่ผู้ซื้อฝำกมีสิทธิเรียกค่ำเสียโอกำสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจ ำนวนรำคำที่ขำยฝำกค ำนวณ
ตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่ก่อนถึงก ำหนดเวลำไถ่ แต่ในกรณีที่มีกำรวำงทรัพย์ ผู้วำงทรัพย์ต้องวำงทรัพย์
ตำมจ ำนวนสินไถ่ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ โดยไม่ตัดสิทธิคู่กรณีท่ีจะเรียกร้องส่วนลดหรือค่ำเสียโอกำสคืน
ในภำยหลัง 

ในกรณีที่มีกำรขยำยก ำหนดเวลำไถ่ ระยะเวลำที่ขยำยเมื่อรวมกับระยะเวลำเดิมแล้ว
ต้องไม่เกินสิบปี 
 

มำตรำ ๑๑  ให้คดีที่มีข้อพิพำทอันเนื่องมำจำกกำรขำยฝำกเป็นคดีผู้บริโภคตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่ำผู้ขำยฝำกเป็นผู้บริโภค 

 
หมวด ๒ 

สิทธิและหน้ำที่ของผู้ขำยฝำกและผู้ซื้อฝำก 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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มำตรำ ๑๒  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๓ ผู้ขำยฝำกมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอำ
ซึ่งประโยชน์จำกทรัพย์สินที่ขำยฝำก เพ่ือประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อำศัย
จนถึงวันที่หมดสิทธิในกำรไถ่  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องช ำระค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝำก ในกำรนี้ให้ดอกผลที่งอก
จำกทรัพย์สินที่ขำยฝำกในระหว่ำงกำรขำยฝำกตกเป็นของผู้ขำยฝำก 

ผู้ขำยฝำกต้องรักษำและสงวนทรัพย์สินที่ขำยฝำกอย่ำงวิญญูชนพึงรักษำหรือสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง 
 

มำตรำ ๑๓  ในกรณีที่ในวันที่ขำยฝำกผู้ขำยฝำกได้ให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่ขำยฝำกเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อำศัยอยู่แล้ว กำรขำยฝำกย่อมไม่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่ำว และให้ค่ำตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ขำยฝำก 

ในระหว่ำงกำรขำยฝำก คู่สัญญำอำจตกลงกันเป็นหนังสือให้ผู้ขำยฝำกมีสิทธิน ำ
ทรัพย์สินที่ขำยฝำกให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อำศัย โดยจะ
ก ำหนดให้ค่ำตอบแทนตกเป็นของผู้ขำยฝำกหรือผู้ซื้อฝำกก็ได้ ถ้ำไม่ได้มีกำรตกลงกันดังกล่ำว ผู้ขำยฝำก
มีสิทธิให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อำศัยได้และให้
ค่ำตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ซื้อฝำก แต่ไม่ว่ำกรณีจะเป็นประกำรใด สิทธิของบุคคลอ่ืนดังกล่ำวให้
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก ำหนดเวลำไถ่และไม่มีกำรไถ่ทรัพย์สินที่ขำยฝำก  ทั้งนี้ ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๒ 
วรรคสอง มำใช้บังคับกับผู้ขำยฝำกและผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่ำวด้วยโดยอนุโลม 
 

มำตรำ ๑๔  สิทธิในกำรไถ่ทรัพย์สินอำจโอนกันโดยทำงนิติกรรมหรือตกทอดแก่
ทำยำทได ้

ผู้รับโอนย่อมรับโอนไปท้ังสิทธิและหน้ำที่ทั้งปวง 
 

มำตรำ ๑๕  สิทธิในกำรไถ่ทรัพย์สินจะพึงใช้ได้ต่อผู้ซื้อฝำกเดิม ทำยำทของผู้ซื้อฝำกเดิม
หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขำยฝำก แล้วแต่กรณี 
 

มำตรำ ๑๖  ก่อนพ้นก ำหนดเวลำไถ่ ผู้ซื้อฝำกต้องไม่ก่อภำระใด ๆ เหนือทรัพย์สินที่
ขำยฝำกอันอำจกระทบสิทธิของผู้ขำยฝำกตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

มำตรำ ๑๗  ก่อนวันครบก ำหนดเวลำไถ่ไม่น้อยกว่ำสำมเดือนแต่ไม่มำกกว่ำหกเดือน 
ให้ผู้ซื้อฝำกแจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขำยฝำกเพ่ือให้ผู้ขำยฝำกทรำบ
ก ำหนดเวลำไถ่และจ ำนวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบส ำเนำสัญญำขำยฝำกไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ผู้ซื้อฝำกเดิม 
ต้องแจ้งไปด้วยว่ำผู้ขำยฝำกจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถำนที่ที่จะต้องช ำระสินไถ่ 

ในกรณีที่ผู้ซื้อฝำกไม่ได้ด ำเนินกำรแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขำยฝำกภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่งหรือมิได้ส่งส ำเนำสัญญำขำยฝำกไปด้วย ให้ผู้ขำยฝำกมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขำยฝำก
ได้ภำยในหกเดือนนับแต่วันครบก ำหนดไถ่ท่ีระบุไว้ในสัญญำขำยฝำก โดยผู้ขำยฝำกมีหน้ำที่ช ำระสินไถ่
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
 

มำตรำ ๑๘  ผู้ขำยฝำกมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขำยฝำกภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ
หรือภำยในเวลำที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ โดยอำจช ำระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝำก หรือวำงทรัพย์
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

อันเป็นสินไถ่ต่อส ำนักงำนวำงทรัพย์หรือส ำนักงำนที่ดินจังหวัดหรือส ำนักงำนที่ดินที่รับจดทะเบียน
กำรขำยฝำกทรัพย์สินนั้น โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วำงไว้ 

ในกรณีที่ผู้ขำยฝำกไม่อำจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝำกได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นควำมผิด
ของผู้ขำยฝำก ให้ผู้ขำยฝำกมีสิทธิวำงทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส ำนักงำนวำงทรัพย์หรือส ำนักงำนที่ดิน
จังหวัดหรือส ำนักงำนที่ดินที่รับจดทะเบียนกำรขำยฝำกทรัพย์สินนั้นได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถึง
ก ำหนดเวลำไถ่หรือนับแต่วันที่เหตุที่ท ำให้ไม่อำจใช้สิทธิไถ่ดังกล่ำวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่ำ
ผู้ขำยฝำกได้ไถ่ทรัพย์สินที่ขำยฝำกตำมก ำหนดเวลำไถ่แล้ว 

ให้ทรัพย์สินที่ขำยฝำกตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขำยฝำกตั้งแต่เวลำที่ผู้ขำยฝำกได้ช ำระ
สินไถ่หรือวำงทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ได้วำงทรัพย์ตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้ำพนักงำนของส ำนักงำน
วำงทรัพย์หรือส ำนักงำนที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้ำที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ผู้ซื้อฝำกทรำบถึงกำรวำงทรัพย์โดยพลัน โดยผู้ขำยฝำกไม่ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๓๓ วรรคสำม 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
 

มำตรำ ๑๙  เมื่อผู้ขำยฝำกมิได้ใช้สิทธิในกำรไถ่ทรัพย์สินภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ใน
สัญญำหรือภำยในเวลำที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ ให้ผู้ขำยฝำกส่งมอบกำรครอบครองทรัพย์สินนั้น
ให้แก่ผู้ซื้อฝำกตำมสภำพที่เป็นอยู่ในเวลำนั้น 

ทรัพย์สินที่ส่งมอบกำรครอบครองตำมวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อฝำกย่อมได้รับไปโดยปลอด
สิทธิใด ๆ ซึ่งผู้ขำยฝำกก่อให้เกิดข้ึนในระหว่ำงกำรขำยฝำก 

เมื่อจะต้องส่งมอบกำรครอบครองให้แก่ผู้ซื้อฝำกตำมวรรคหนึ่ ง ให้ผลิตผล
เกษตรกรรมที่มิได้มีลักษณะเป็นส่วนควบของที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขำยฝำกหรือผู้มีสิทธิใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยผู้ซื้อฝำกต้องยินยอมให้ เจ้ำของกรรมสิทธิ์ในผลิตผล
เกษตรกรรมเข้ำไปในที่ดินเพ่ือเก็บหรือขนย้ำยภำยในระยะเวลำอันสมควรซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับ
แต่วันที่ครบก ำหนดเวลำไถ่ โดยมีหนังสือแจ้งให้เจ้ำของกรรมสิทธิ์ดังกล่ำวทรำบ หำกเจ้ำของกรรมสิทธิ์
ไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำสละสิทธิในผลิตผลเกษตรกรรมนั้น 

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๒๐  สัญญำขำยฝำกซึ่งทรัพย์สินที่ขำยฝำกเป็นที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่
อำศัยที่ได้ท ำไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ครบก ำหนดเวลำไถ่ ให้มีผลผูกพัน
คู่สัญญำต่อไปตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในวันท ำสัญญำขำยฝำก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิของผู้ขำยฝำกในกำรครอบครอง ใช้สอย และถือเอำซึ่งประโยชน์จำกทรัพย์สิน
ที่ขำยฝำกตำมมำตรำ ๑๒ และกำรให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขำยฝำกตำมมำตรำ ๑๓ 
วรรคหนึ่ง และสิทธิของผู้ขำยฝำกหรือบุคคลอื่นในกำรได้กรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมรวมทั้ง
สิทธิเข้ำไปในที่ดินเพ่ือเก็บหรือขนย้ำยผลิตผลเกษตรกรรมตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสำม ถ้ำผู้ขำยฝำก
ครอบครองทรัพย์สินที่ขำยฝำกเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อำศัยหรือให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินเพ่ือกำรดังกล่ำวอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ตกเป็นสิทธิหรือกรรมสิทธิ์
ของผู้ขำยฝำกหรือบุคคลอื่นดังกล่ำว 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) บทบัญญัติแห่งมำตรำ ๑๖ ให้ใช้บังคับกับสัญญำขำยฝำกที่มีผลบังคับอยู่ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบต่อภำระที่ผู้ซื้อฝำกได้ก่อไว้แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๓) ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๗ มำใช้บังคับกับสัญญำขำยฝำกที่มีผลบังคับอยู่ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในกรณีที่ก ำหนดเวลำไถ่ในสัญญำขำยฝำกมีหรือเหลือระยะเวลำ
น้อยกว่ำสำมเดือนนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ขยำยก ำหนดเวลำกำรไถ่ออกไปเป็นเวลำ
หกเดือนนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๔) บทบัญญัติแห่งมำตรำ ๑๘ ให้ใช้บังคับกับกำรไถ่ทรัพย์สินที่ท ำภำยหลังวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แม้สัญญำขำยฝำกจะได้ท ำไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตำม 
 

มำตรำ ๒๑  บรรดำคดีที่มีข้อพิพำทอันเนื่องมำจำกกำรขำยฝำกที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อำศัยซึ่งค้ำงพิจำรณำอยู่ในศำลก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ ให้ศำลนั้นมีอ ำนำจ
พิจำรณำพิพำกษำต่อไปตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
จนกว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุด 
 

มำตรำ ๒๒  ให้กรมที่ดินด ำเนินกำรที่จ ำเป็นเพ่ือให้ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดและส ำนักงำน
ที่ดินที่รับจดทะเบียนกำรขำยฝำกมีควำมพร้อมในกำรรับกำรวำงทรัพย์อันเป็นสินไถ่ตำมมำตรำ ๑๘ 
ก่อนครบก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติว่ำด้วยขำยฝำก
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์อยู่ภำยใต้หลักของควำมศักดิ์สิทธิ์และเสรีภำพในกำรแสดง
เจตนำระหว่ำงคู่สัญญำซึ่งเป็นเอกชนที่มีสถำนะเท่ำเทียมกัน แต่ในกำรขำยฝำกท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
และที่อยู่อำศัยซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนจ ำนวนมำกได้ปรำกฏว่ำผู้ขำย
ฝำกมีอ ำนำจต่อรองน้อยกว่ำผู้ซื้อฝำกอันเนื่องมำจำกสถำนะทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกัน และผู้ขำยฝำก
อำจได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสูญเสียที่ดินท ำกินหรือที่อยู่อำศัย สมควรก ำหนดให้มีกำรควบคุม
สัญญำขำยฝำกที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อำศัย และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรวำง
ทรัพย์อันเป็นสินไถ่โดยก ำหนดให้ผู้ขำยฝำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ที่ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดหรือ
ส ำนักงำนที่ดินที่รับจดทะเบียนกำรขำยฝำก และให้ข้ำรำชกำรสังกัดกรมที่ดินซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ที่อ ำเภอมี
หน้ำที่และอ ำนำจรับกำรวำงทรัพย์ได้ด้วย  ทั้งนี้ เพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงเสริมควำมเป็น
ธรรมในสังคม  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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