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ค าน า 

 
  ฝ่ ายกฎหมายการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและการกีฬา  กองกฎหมายการศึกษา 
และวัฒนธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  
เป็นกฎหมายที่มีหลักการและสาระส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีราชการส่วนภูมิภาคสามารถใกล้ชิดกับประชาชนในทุกพ้ืนที่ ท าหน้าที่ส่งเสริม
กิจการฮัจย์แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ที่ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม  
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินกิจการฮัจย์
และเกิดประโยชน์ต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม การจัดท าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ ความเป็นมารายมาตรา และแนวคิดทางกฎหมาย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบการบังคับใช้และการตีความ
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
  ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและ
วัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ 
จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและค้นคว้าส าหรับประกอบการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการกีฬา 
     กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม 

 มีนาคม ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. ความทั่วไป          ๑ 
๒. แนวความคิดทางกฎหมาย        ๒ 
๓. ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย    ๓ 
๔. สาระส าคัญของกฎหมาย        ๕ 
๕. ค าอธิบายรายมาตรา         ๑๒ 
มาตรา ๑ ชื่อพระราชบัญญัติ         ๑๒ 
มาตรา ๒ วันใช้บังคับ         ๑๓ 
มาตรา ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ (องค์ประกอบคณะกรรมการ))     ๑๕ 
มาตรา ๔ (เพ่ิมมาตรา ๖/๑ (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)) ๓๑ 
มาตรา ๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ))  ๓๘ 
มาตรา ๖ (เพ่ิมมาตรา ๑๒/๑ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์)) ๔๐ 
มาตรา ๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (เลขาธิการและส านักเลขาธิการคณะกรรมการ  ๔๒ 
 ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย))    
มาตรา ๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘ (ความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมาย))  ๔๔ 
มาตรา ๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (ผู้รักษาการตามกฎหมาย))   ๔๗ 
มาตรา ๑๐ (บทเฉพาะกาลให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ฯลฯ    ๔๘ 
 ไปเป็นของกรมการปกครอง) 
มาตรา ๑๑ (บทเฉพาะกาลรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ)   ๕๐ 
มาตรา ๑๒ (มาตรารักษาการ)        ๕๔ 
 

ภาคผนวก           
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๕๗ 
     ทีค่ณะรัฐมนตรีอนุมัตหิลักการ        
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๖๐ 
     ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว (เรื่องเสร็จที่ ๖๘๙/๒๕๕๙)      
 ๓. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   ๖๖ 
     ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙   ๘๐ 
 

บรรณานุกรม          ๘๕ 
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เจตนารมณ์ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

๑. ความทั่วไป 
  เจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือช่วยผู้อ่านในการท าความเข้าใจกฎหมาย
และเป็นข้อมูลประกอบในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ไม่ประสงค์จะให้น าไปใช้เพ่ืออ้างอิงในการบังคับใช้
กฎหมายหรือในการพิจารณาตัดสินคดีของศาล  
  กระบวนการจัดท าร่างกฎหมายของรัฐบาลจะเริ่มต้นจากหน่วยงานของรัฐได้เสนอ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้ภารกิจ  
ของตนลุล่วง โดยหลักการของร่างกฎหมายนั้นอาจจะมีที่มาจากนโยบายของรั ฐบาลโดยตรง  
จากการประชุมของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายที่หน่วยงานแต่งตั้ง จากงานวิจัยของนักวิชาการ  
ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดจ้าง จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ  
จากแนวคิด หลัก หรือทฤษฎีกฎหมาย หรือจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อคณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบกับหลักการของร่างกฎหมายแล้ว จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
จะศึกษาค้นคว้าสรุปเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ความเห็น  
ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและประเด็นเรื่องถ้อยค าและรูปแบบของร่างกฎหมาย เพ่ือจัดท าบันทึก
เจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในชั้นพิจารณา  
ของคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง  ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
จะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีมติในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้จัดท าบันทึก
ประจ าวันสรุปประเด็นที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
และจัดท ารายงานการประชุมโดยละเอียด 
  เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเสร็จ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดท าเรื่องพิจารณาเสร็จ 
ประกอบด้วย บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยสรุปความเป็นมา  
ของเรื่องตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวคิด หลัก  
หรือทฤษฎีกฎหมาย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ  
ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างกฎหมาย  
(ซึ่งมีเนื้อหาท านองเดียวกับบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ  ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี)  
บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎหมาย (เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อร่างกฎหมายได้เสนอต่อ
รัฐสภา) ในชั้นตรวจพิจารณาเรื่องเสร็จของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย รองเลขาธิการฯ และเลขาธิการฯ ก็อาจมีการแก้ไขหรือมีข้อสังเกตต่าง ๆ  
เมื่อเลขาธิการฯ สั่งให้ด าเนินการได้ก็จะมีการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี  



๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  จากนั้น เมื่ อร่ างกฎหมายเข้าสู่ การพิจารณาของรัฐสภาและมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย ในการประชุมจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และมติให้แก้ไขร่างกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ  
  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กฎหมายได้ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ทนายความ  
เจ้าพนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ ตลอดจนผู้พิพากษา มักจะประสบปัญหาในการท าความเข้าใจ
หลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติต่าง ๆ ว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร ส่วนเหตุผล 
ของกฎหมายในหมายเหตุท้ายกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็อธิบายเพียงภาพรวมกว้าง ๆ  
เท่านั้น จึงเกิดมีความคิดเห็นและความเข้าใจกฎหมายแตกต่างกันออกไป และความเห็นซึ่งเป็นที่ยุติ  
จะอยู่ที่ศาล แต่ผู้พิพากษาที่พิจารณาส่วนใหญ่จะอาศัยการตีความกฎหมายจากการอ่านบทบัญญัติ 
กฎหมายประกอบกับเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่อาจมีผู้เขียนอธิบายเอาไว้ หรือจากการสัมมนาทางวิชาการ 
หรือจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีอยู่เป็นจ านวนน้อยมากและมีไม่ครบทุกกฎหมาย ส่วนเอกสารต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในชั้นการยกร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในชั้นหน่วยงานของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และรัฐสภา ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่และไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือหากสามารถเข้าถึงได้  
ก็จะไม่สามารถค้นหาเหตุผลหรือท าความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่มาของการบัญญัติกฎหมาย 
ได้โดยง่ายนัก สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวงจากการที่มีการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
 
๒. แนวความคิดทางกฎหมาย 
  โดยเหตุที่ในปัจจุบันผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ให้ความสนใจเดินทางไปประกอบ 
พิธีฮัจย์เป็นจ านวนมาก แต่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว การด าเนินงานของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบยังเป็นไปโดยยากล าบากเนื่องจากอัตราก าลังไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถให้บริการ
ครอบคลุมได้ทุกพ้ืนที่   ดังนั้น  จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยปรับเปลี่ยนให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีราชการ
ส่วนภูมิภาคและมีภารกิจใกล้ชิดกับประชาชนในทุกพ้ืนที่  มาท าหน้าที่ส่ งเสริมกิจการฮัจย์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้ 
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ได้อย่างรวดเร็ว และจะเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนไปด้วย  นอกจากนี้ สมควร 
ที่จะปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์  
แห่งประเทศไทยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นกรรมการ 



๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ซึ่งจะช่วยให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์ 
เพ่ือท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อันจะท าให้เกิดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองและอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวจะส่งผลให้  
การด าเนินกิจการฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก 
 
๓. ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย  

๓.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  
เครืองาม) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เพ่ิมผู้แทน  
ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน ๔ คน เป็นกรรมการ ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย และตัดผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออกจากการเป็นกรรมการ
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ รวมทั้ งให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสนอแก้ไขปรับปรุง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  
(เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) ต่อไป๑ (ร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการปรากฏตามภาคผนวก ๑) 

๓.๒ ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณา โดยมีผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี 
(ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม (ส านักงานปลัดกระทรวง) 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวง 
และกรมการศาสนา) ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้แทนจุฬาราชมนตรี 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดยเริ่มพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพิจารณาเสร็จ
                                                 

  ๑หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/๓๗๖๕๗ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ รวม ๖ ครั้ง เป็นเรื่องเสร็จที่  ๖๘๙/๒๕๕๙ และได้มีหนังสือที่  
นร ๐๙๐๖/๙๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการต่อไป  
(ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วปรากฏตามภาคผนวก ๒) 

๓.๓ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... . (คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม  
กิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย 

 ๑. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)  
 ๒. นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล 

 ๓. นายประดิษฐ์  ยมานันท์ 
 ๔. นายภานุ  อุทัยรัตน์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์วินัย  ดะห์ลัน 

 ๖. นายสมพร  เทพสิทธา 

 ๗. รองศาสตราจารย์สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ 

 ๘. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์  โกมุทานนท์ 
 ๙. พลเอก สุนทร  ข าคมกุล  
 ๑๐. นายสุรพล  ทิพย์เสนา 

 ๑๑. พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ 
 ๑๒. นายอนุมัติ  อาหมัด 

 ๑๓. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล 

 ๑๔. พลเอก อักษรา  เกิดผล 

 ๑๕. พลเอก อู้ด  เบื้องบน  
 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณารวม ๖ ครั้ง (รายงาน 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปรากฏตามภาคผนวก ๓) และที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมาธิการวิสามัญแล้วลงมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัยจ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก  
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๔) 



๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๔. สาระส าคัญของกฎหมาย 
๔.๑ หลักการของร่างพระราชบัญญัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 

 ร่างพระราชบัญญัติส่ ง เสริมกิจการฮัจย์  (ฉบับที่  . . )  พ.ศ .  . . . .  ตามที่ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังต่อไปนี้  
 ๑. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ (เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม) และให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ (เดิมเป็นปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม) และมีปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนไม่เกินสี่คน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  

 ๒. ก าหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการ และให้กรมการปกครอง 
ท าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเดิมเป็นภารกิจ 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
 ๓.  ก าหนดให้ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ รั กษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

  ๔. ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้  
ภาระผูกพัน และกองทุนส าหรับผู้ เดินทางไปประกอบพิธี ฮัจย์ ของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์  
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่จะได้จัดตั้ งขึ้น  
ในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 

๔.๒ หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และได้น า 
ข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา โดยอาจสรุปสาระส าคัญของร่างฯ ที่ผ่าน 
การตรวจพิจารณา พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการแก้ไขเพ่ิมเติมและข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ได้  
ดังต่อไปนี้ 



๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮั จย์ 
แห่งประเทศไทย (ร่างมาตรา ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖)) ดังนี้ 

       (๑) ตัดปลัดกระทรวงวัฒนธรรมออก เนื่องจากภารกิจของกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรมต้องโอนไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
วัฒนธรรมไม่มีภารกิจเก่ียวกับการประกอบกิจการฮัจย์โดยตรง 

       (๒) ตัดผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออก ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ตัดผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออก ตามความเห็น 
ของส านักงบประมาณ 

       (๓) ตัดผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ออก และไม่ก าหนด
เพ่ิมผู้แทนกรมท่าอากาศยาน ตามความเห็นของกระทรวงคมนาคม เนื่องจากทั้งสองหน่วยงาน  
มีภารกิจในการให้บริการสนามบินซึ่งต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้โดยสารอยู่แล้ว และไม่ได้มีภารกิจ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการฮัจย์โดยตรง ประกอบกับได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปลัดกระทรวงคมนาคมย่อมมีอ านาจ 
ในการเสนอหรือสั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือกรมท่าอากาศยาน  
อ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือผู้โดยสารที่จะไปเข้าร่วมพิธีฮัจย์ตามอ านาจหน้าที่ของตนได้ 

       (๔) แก้ไขผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์เป็นผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เนื่องจากภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ถูกโอนไปเป็นภารกิจของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 

  (๕) ตัดผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี ออก เนื่องจากปัจจุบันส านักจุฬาราชมนตรี
ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย จึงไม่อาจก าหนดให้มีผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้  ส าหรับกรณีที่ ผู้แทน
จุฬาราชมนตรีได้เสนอให้แก้ไขเป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีแทน นั้น คณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะที่ ๙) 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยมีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบ ข้อบังคับ 
เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยและมีหลักประกัน และออกระเบียบ ข้อบังคับ 
เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ ในการควบคุมกิจการซึ่งต้องได้รับอนุญาต รวมถึงการอนุญาตการประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้แก่ การรับจัดบริการขนส่ง การจัดบริการอ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และการโฆษณาหรือกระท าการอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการชักชวน
เพ่ือให้ใช้หรือรับบริการข้างต้น อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต นั้น ย่อมเป็นธรรมดาที่อาจน าไปสู่ข้อขัดแย้งและ 



๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การฟ้องร้องเป็นคดีความได้  นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยยังมีหน้าที่
ก ากับดูแลผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามหน้าที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายในเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งหากผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามบทกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ จึงเห็นได้ว่า การท าหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีทั้งกรณีที่อาจต้องถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และกรณีที่ต้องไปกล่าวโทษด าเนินคดีต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งแม้ว่าผู้ซึ่งท าหน้าที่ เป็นกรรมการ 
จะเป็นเพียงผู้แทนจุฬาราชมนตรีก็ตาม แต่การด าเนินการใด ๆ ของผู้แทนก็ย่อมที่จะมีผลและผูกพัน 
ไปถึงจุฬาราชมนตรีด้วย ในขณะที่จุฬาราชมนตรีมีฐานะทางสังคม ทางจารีตประเพณี และทางกฎหมาย 
เป็นผู้น าสูงสุดของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย หากมีกรณีที่คณะกรรมการต้องถูกด าเนินคดี 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีกรณีต้องไปกล่าวโทษด าเนินคดีต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ก็จะมีผลกระทบต่อสถานะดังกล่าวของจุฬาราชมนตรีได้ 
   นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ได้ก าหนดให้จุฬาราชมนตรีเป็นอะมีรุ้ลฮัจย์หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของประเทศไทย  
มีอ านาจหน้าที่น าชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในกิจการที่ต้องท าเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์  
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นผู้ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ชาวไทยผู้นับถือศาสนา
อิสลามที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติ งานของคณะเจ้าหน้าที่ 
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียเพ่ือกิจการฮัจย์ และมีหน้าที่
ให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย นั้น เห็นได้ว่า เจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ประสงค์จะแยกการด าเนินการทางศาสนาโดยแท้ 
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี และก าหนดกรณีที่เกี่ยวกับการด าเนินการทางธุรกิจให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้ จึงได้ตัดผู้แทน 
ส านักจุฬาราชมนตรีออก เพ่ือมิให้การด าเนินการทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็น 
ผู้น าสูงสุดของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย 

  (๖) ไม่เพ่ิมผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน ๔ คน เป็นกรรมการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เห็นควรให้เพ่ิมขึ้นตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ถือเป็นบุคคล 
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งมีหน้าที่อนุญาตและควบคุมกิจการที่ได้รับอนุญาต การก าหนดให้ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
มาท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจึงมีลักษณะที่ขัดกัน 
ของหน้าที่ (Incompatibility of public function) และจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ในการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการฯ ได้ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ก็ได้สร้างองค์กรในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์ 



๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ได้พิจารณาเหตุผลของการเสนอ
ให้มีผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยแล้ว เห็นว่า  
ที่ผ่านมาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยมุสลิมมักจะประสบกับอุปสรรคและปัญหา 
หลายประการ เนื่องจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์มีกระบวนการและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  
หากเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการก าหนด 
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จะช่วยให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ได้รับการคุ้มครองเพ่ิมข้ึนหรือได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ยังไม่มีบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจย์สามารถ
เสนอความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  
จึงได้ก าหนดให้มี “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์” ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว 
และก าหนดให้มีผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ซึ่งเป็นผู้ เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์โดยตรง  
ในการด าเนินกิจการฮัจย์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในกิจการฮัจย์ โดยส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) แล้ว 

       (๗) แก้ไขความในมาตรา ๖ วรรคสอง โดยก าหนดให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครองจ านวน  
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. เพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามข้อเสนอของผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ประสงค์ให้บุคคล  
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี  
รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ (ร่างมาตรา ๔ (เพ่ิมเติมมาตรา ๖/๑)) 
 ๓. เพ่ิมเติมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ 
รับกับการเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ร่างมาตรา ๕  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)) 
 ๔. ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์  
เ พ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการฮัจย์  ซึ่ งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ให้เป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๕ และผู้ที่เคยเดินทาง 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ มาท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง  
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (ร่างมาตรา ๖ (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๒/๑)) 
 ๕. ก าหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยและให้กรมการปกครองเป็นส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ร่างมาตรา ๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔)) 



๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๖. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล เนื่องจาก
บทบัญญัติในมาตรานี้มีลักษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ โดยได้ปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๘)) 
 ๗. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
(ร่างมาตรา ๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง)) 
 ๘. ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ 
หนี้ และภาระผูกพัน ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เฉพาะกองส่งเสริมกิจการฮัจย์  
และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นของ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยไม่ก าหนดให้ตัดโอนอัตราก าลังของกรมการศาสนา 
ไปเป็นของกรมการปกครอง เนื่องจากกรมการศาสนายังมีภารกิจเกี่ยวกับงานส่งเสริมศาสนาอิสลาม  
ในด้านอ่ืน ๆ อยู่ หากก าหนดให้มีการตัดโอนอัตราก าลังก็จะกระทบต่อการด าเนินภารกิจของกรมการศาสนา  
(ร่างมาตรา ๑๐) 
   อนึ่ง แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะไม่ได้ก าหนดให้ 
โอนอัตราก าลังของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ก็ตาม แต่โดยเหตุที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ. และกรมการปกครอง 
ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความจ าเป็นในการโอนอัตราก าลังดังกล่าวไว้  ดังนั้น เพ่ือความชัดเจน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) จึงมีข้อสังเกตเก่ียวกับประเด็นนี้ว่า กองส่งเสริมกิจการฮัจย์ซึ่งได้มี 
การจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีภารกิจในการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและ 
ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีอัตราก าลังเป็นข้าราชการพลเรือนจ านวนแปดคน เป็นอัตราก าลังที่มาจาก 
การเกลี่ยอัตราก าลังของกองศาสนูปถัมภ์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของกรมการศาสนาเองมิใช่การได้รับ
จัดสรรอัตราใหม่ เพ่ือมาด าเนินงานตามภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์  
แต่อย่างใด และนอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์แล้ว กองส่งเสริมกิจการฮัจย์
ยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานทางด้านศาสนาอิสลามอีกหลายประการ ประกอบกับ 
เมื่อพิจารณาอัตราก าลังของกรมการศาสนาซึ่งมีข้าราชการพลเรือนอยู่ประมาณแปดสิบคน  
หากมีการตัดโอนอัตราก าลังของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ให้โอนไปยังกรมการปกครอง ก็อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของกรมการศาสนาโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศาสนาอิสลามได้  
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในเรื่องนี้ สมควรเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี 
ที่จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป 



๑๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๙. ก าหนดรองรับการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ เพ่ือให้การท างาน 
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  
โดยในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ให้กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) 
และ (๓) และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
โดยจะต้องด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๑) 
 

๔.๓ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  
  พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาระส าคัญ

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

แห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 

   (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 

   (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 

 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรม 
การศาสนา ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสี่คน 

 โดยก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
แต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครอง จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๖)) 
 ๒. เพ่ิมการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(มาตรา ๔ (เพ่ิมเติมมาตรา ๖/๑)) โดยก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

 (๑) คุณสมบัติ 
  (๑.๑) มีสัญชาติไทย 



๑๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  (๑.๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
  (๑.๓) มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
  (๑.๔) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ 

 (๒) ลักษณะต้องห้าม 

 (๒.๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการฮัจย์ 
 (๒.๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิ กสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 (๒.๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๒.๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๒.๕) เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๒.๖) เคยเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  

 ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยก าหนดให้นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 
หย่อนความสามารถ และขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖/๑ 

(มาตรา ๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘)) 
 ๔. เพ่ิมการก าหนดให้มี “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการ

ฮัจย์” ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ประกอบกิจการ 
ตามมาตรา ๕ และผู้ที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เพ่ือท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการ
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  โดยก าหนดให้
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
แห่งประเทศไทย (มาตรา ๖ (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๒/๑)) 

 ๕. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยโดยต าแหน่งแทนอธิบดีกรมการศาสนา  
และก าหนดให้กรมการปกครองท าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
แห่งประเทศไทยแทนกรมการศาสนา (มาตรา ๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔)) 



๑๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๖. แก้ไขเ พ่ิมเติมเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  
โดยก าหนดให้ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น  
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและ 
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘)) 
 ๗. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น 
ผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (มาตรา ๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙))  
 ๘. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  
   (๑) ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ 
สิทธิ หนี้ และภาระผูกพัน ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เฉพาะกองส่งเสริมกิจการฮัจย์  
และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนส าหรับ  
ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๑๐)  

 (๒) ก าหนดให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ให้กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และมาตรา ๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน (มาตรา ๑๑)  

 ๙. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ รักษาการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๕. ค าอธิบายรายมาตรา 
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”  

ชื่อพระราชบัญญัติ 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 เป็นการก าหนดชื่อร่างพระราชบัญญั ติ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิม กล่าวคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ทั้งนี้  
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้วหนึ่งครั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



๑๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ร่างมาตรา ๑ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ ปรากฏดังนี้ 
  “มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....””  
  ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างฯ ที่เสนอ 
โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรานี้  และไม่มีการอภิปรายในชั้นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างฯ  
แต่อย่างใด 
 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 
ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๒ 
 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

  ไม่มีการแก้ไข๓
 

 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้ งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันใช้บังคับ 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  เป็นการก าหนดวันใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัติ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ร่างมาตรา ๒ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมตอินุมัติหลักการ ปรากฏดังนี้ 
 “มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”  

                                                 
๒รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๓บันทึกการประชุมสภานติิบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร ์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 



๑๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างฯ ที่เสนอ  
โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรานี้ แต่ได้มีการอภิปรายในการประชุมครั้งที่สองในประเด็นที่ว่า 
หากก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
กรมการปกครองจะมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับช่วงภารกิจต่อจากกรมการศาสนา
เพียงพอหรือไม่ ซึ่งได้มีการชี้แจงโดยผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่า ช่วงเวลา  
ทีต่้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จะเป็นช่วงปลายปีและจะเริ่มเทศกาลอีกครั้งประมาณเดือนกันยายน 
๒๕๕๙ จึงเห็นว่ากรมการปกครองน่าจะเตรียมความพร้อมรองรับการด าเนินการในด้านต่าง ๆ  
ได้ทันเวลา การก าหนดวันใช้บังคับเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามร่างฯ ที่เสนอ  
จงึเหมาะสมแล้ว๔ ต่อมาในการประชุมครั้งท่ีสามได้มีการอภิปรายว่า การท างานในการส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์จะด าเนินงานเกือบทั้งปี และการโอนภารกิจมาเป็นของกรมการปกครองไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการเอาไว้ ท าให้กรมการปกครองจะต้องท าหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจย์ทันที จึงมีข้อกังวลว่า
แม้จะประสานกับกรมการศาสนาเพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้งานได้ แต่ว่ากระบวนการส่งเสริมกิจการฮัจย์นั้น
ใช้เวลานานจึงอาจเรียนรู้ ได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งได้มีการแสดงความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ 
จะประกาศใช้เมื่อใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงเปลี่ยนถ่ายภารกิจ 
ทั้งกรมการปกครองและกรมการศาสนาจึงต้องประสานงานกันให้มีความต่อเนื่อง และได้มีการ
สอบถามว่าหากก าหนดวันมีผลบังคับใช้ของร่างพระราชบัญญัติให้ชัดเจน เช่น ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ 
ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งผู้แทนกรมการปกครองได้ชี้แจงว่า 
ไม่มีข้อขัดข้องในการก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันที่ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เพียงแต่มีข้อกังวลว่ากรมการปกครองจะต้องจัดตั้งส่วนงานขึ้นมารองรับ  
ภารกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์ หากยังไม่มีการด าเนินการตั้งส่วนงานดังกล่าวการเตรียมการก็จะ 
มีความยากล าบากจึงอาจต้องก าหนดระยะเวลาไว้หนึ่งร้อยแปดสิบวันเพ่ือเตรียมการจัดตั้งกองขึ้นมา
เพ่ือรองรับภารกิจด้วยเท่านั้น แต่ในท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมก็ไม่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรานี้  
แต่อย่างใด๕  
 

 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรานี้ แต่ได้มีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับมาตรานี้ว่า เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีสาระส าคัญเป็นการโอนภารกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
                                                 

๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.   

๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๓ (๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.   



๑๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงจ าเป็นต้องพิจารณาก าหนดวันบังคับใช้  
ของร่างพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการศาสนาที่จะต้องด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมกิจการฮัจย์ประจ าปี ๒๕๕๙ ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือไม่ โดยอาจก าหนด
วันใช้บังคับเป็น ๖๐ วันหรือ ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๖ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาได้ข้อยุติว่า เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จนถึงระยะเวลา 
ที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ในขณะที่การด าเนินการ 
ของกรมการศาสนาในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ประจ าปี ๒๕๕๙ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
กรณีจึงสอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินภารกิจของกรมการปกครองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนั้น การก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจึงสอดคล้องกับการถ่ายโอน
ภารกิจและอ านาจหน้าที่จากกรมการศาสนามาเป็นกรมการปกครองแล้ว และไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ระยะเวลาที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแต่อย่างใด๗

 

 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ไม่มีการแก้ไข๘

 
 

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย 

  (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 

  (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 

  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงาน 
สภาความมั่ นคงแห่ งชาติ  ผู้ แทนส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  ผู้ แทน 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนคณะกรรมการ 
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
แห่งประเทศไทย 

                                                 
๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๐ – ๑๑ 
๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔ 
  ๘บันทึกการประชุมสภานติิบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร ์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๑๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวน 
ไม่เกินสี่คน 

  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ
แต่งตั้ งข้ าราชการของกรมการปกครอง จ านวนไม่ เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ให้สอดคล้องกับ
การโอนภารกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นของกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย และให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจส่งเสริมกิจการฮัจย์มากยิ่งข้ึน  
 
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ร่างมาตรา ๓ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ ปรากฏดังนี้ 
 “มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริม 

กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนไม่เกินสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ”” 

 เดิมร่างมาตรา ๓ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ นั้น  รูปแบบการเขียน 
จะไม่มีการแยกองค์ประกอบของกรรมการออกเป็นแต่ละอนุมาตรา ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และร่างที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการนั้น 
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังนี้  



๑๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๑. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ จากเดิมที่เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ  
จากเดิมที่เป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ที่ประสงค์จะให้มีการโอนภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ไปให้กับกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  

 ๒. เปลี่ยนแปลงกรรมการโดยต าแหน่ง โดยเพ่ิมเติมให้ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทน 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  
และตัดผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ และผู้แทนกรมประมวลข่าวกลาง ออกจากการเป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ตามร่างที่เสนอมานั้น  
ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่าง ๆ  สรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้  

 ๑. การเพ่ิมเติมให้ผู้ แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  
ซึ่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศ มีความเห็นสอดคล้องด้วย 
โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เหตุผลว่า เพ่ือให้มีผู้แทนจากภาคประชาชน 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ จึงควรเพ่ิมเติมผู้แทนผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์จ านวน ๔ คน ให้เป็นกรรมการ โดยในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่จะมาเป็นกรรมการ
นั้นให้ด าเนินการโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็น 
องค์กรสูงสุดในการบริหารกิจการศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และกระทรวงการต่างประเทศให้เหตุผลว่า เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
ซึ่งเป็นภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางบริหารกิจการฮัจย์ 
ของประเทศไทย รวมทั้งการออกระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้  ยังเป็นการเพ่ิมช่องทาง 
การติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบพิธีฮัจย์ด้วย จึงเสนอให้
เพ่ิมเติมผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นกรรมการอีกต าแหน่งหนึ่ง  

 ๒. การก าหนดให้มีผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง นั้น  ส านักงบประมาณมีข้อสังเกตว่าบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงาน
ที่แสวงหาก าไรและมีธุรกิจเกี่ยวกับการบินพาณิชย์ที่มีเอกชนร่วมถือหุ้นของบริษัทฯ ในขณะที่ 
ผู้จะท าการรับจ้างบริการขนส่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการชุดนี้ตามมาตรา ๕ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ ๒๕๒๔ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
ของผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จึงอาจอยู่ในข่ายที่ขัดต่อหลักความเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ หลักธรรมาภิบาล และมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติที่อาจขัดกับหลักการค้าเสรีได้  



๑๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้ตัดผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออก  อย่างไรก็ตาม 
ส านักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นว่าการให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ  
โดยต าแหน่งจะช่วยท าให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการกิจการฮัจย์ในทุกพ้ืนที่ให้มีความสะดวกปลอดภัย
และมีหลักประกันในการเดินทาง 

 ๓. การเพ่ิมเติมผู้แทนกรมท่าอากาศยาน ซึ่งกระทรวงการคมนาคมเป็น 
ผู้มีข้อสังเกต โดยมีเหตุผลว่าท่าอากาศยานนราธิวาสซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน  
เป็น ๑ ใน ๔ ของท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์นอกเหนือจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต จึงควรให้ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน  
เป็นกรรมการโดยต าแหน่งด้วย  

 ๔. ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบในหลักการของการเพ่ิมองค์ประกอบกรรมการ 
ที่มาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ได้แก่  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จะช่วยท าให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการกิจการฮัจย์ในทุกพ้ืนที่  
ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีหลักประกันในการเดินทาง   

 ๕. การก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ  
จากเดิมที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน
กรรมการ ตลอดจนการก าหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการโดยต าแหน่งแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และให้กรมการปกครองท าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยแทนกรมการศาสนา นั้น  ส านักงาน ก.พ.ร. มีข้อสังเกตว่า  
การด าเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการฮัจย์เป็นภารกิจที่ส าคัญของกรมการศาสนาที่จะต้อง  
ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยเป็นเลขานุการของ
ส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกองทุนส าหรับ
ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้และ  
มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักศาสนา เนื่องจากงานด้านศาสนาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน 
ประกอบกับองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์เดิมก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
ผู้แทนกรมการปกครองอยู่แล้ว และตามร่างพระราชบัญญัติใหม่ได้เพ่ิมเติมผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี 
ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้แทน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วย จึงท าให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง  
ไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ และในการท างานจะใช้วิธีการบริหารจัดการโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ  
จากผู้น าศาสนาอิสลามและหน่วยงานในพื้นท่ีที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยก ากับดูแล ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
และส่งเสริมให้การด าเนินกิจการฮัจย์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ กรณีจึงอาจ  
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับองค์ประกอบประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขาธิการ
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แต่อย่างใด   



๑๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 ๒.๑ ความเห็นและข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาร่างมาตรา ๓ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ

ประกอบกับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ท าการปรับปรุงร่างมาตราดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ดังนี้  

 “มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย  

  (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม 
แห่งประเทศไทย ผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี และผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

  (๔) กรรมการผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวนสี่คน ซึ่งคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง 

  (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง”” 
 โดยฝ่ายเลขานุการฯ มีเหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมมีข้อสังเกต 
เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ดังนี้  

 (๑) การเพ่ิมเติมผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์จ านวน ๔ คนเป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่งโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นั้น  ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อสังเกตในแง่ความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ของผู้แทนดังกล่าวในการท าหน้าที่กรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ เนื่องจากมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ก าหนดให้การประกอบกิจการการรับจัดบริการ
ขนส่ง การจัดบริการอ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามที่คณะกรรมการก าหนด และการโฆษณาหรือกระท า
การอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการชักชวนเพ่ือให้ใช้หรือรับบริการข้างต้น อันเป็นการแสวงหาประโยชน์
ในทางธุรกิจจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์เสียก่อน จึงอาจเกิดกรณีที่
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์มีส่วนได้เสียในการใช้อ านาจดังกล่าว เช่น ต้องพิจารณาอนุญาต



๒๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ให้ประกอบกิจการกับผู้ที่อาจจะมาเป็นคู่แข่งในการประกอบกิจการของตน เนื่องจากประกอบกิจการ
ในพ้ืนที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  นอกจากนี้ หากพิจารณาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ เพ่ือเป็น 
แนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยและมีหลักประกัน (มาตรา ๑๑ (๑)) ตลอดจนก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือ 
มาตรการใด ๆ ในการควบคุมกิจการซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕ เช่น การก าหนดทุนจดทะเบียน
ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์หรือก าหนดวงเงินค้ าประกันของผู้ประกอบกิจการ ฮัจย์ (มาตรา ๑๑ (๒))  
ซึ่งอ านาจเหล่านี้เป็นการเกี่ยวข้องกับการควบคุมและก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการฮัจย์
โดยตรง  ดังนั้น ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์หากจะท าหน้าที่กรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์จึงอาจ  
มีลักษณะของการขัดกันระหว่างหน้าที่กับประโยชน์ได้เสียของตนได้  

 นอกจากประเด็นเกี่ยวกับความเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ  
ยังมีข้อสังเกตอีกว่า การให้ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์จ านวน ๔ คน เป็นกรรมการ นั้น ยังอาจท าให้
ได้กรรมการที่ เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นกรรมการและ 
สร้างอิทธิพลในการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ได้  ทั้ งที่การท าหน้าที่ 
ของคณะกรรมการโดยหลักการแล้วควรต้องมีอิทธิพลซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
ซึ่งหากประสงค์ที่จะให้มีผู้แทนจากภาคเอกชนเป็นกรรมการเพ่ือให้ได้รับทราบความคิดเห็นและ
มุมมองที่ครบถ้วนเพียงเท่านั้นก็อาจไม่จ าเป็นต้องมีกรรมการจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์ถึง ๔ คนก็ได้  
 ทั้งนี้ ในกรณีที่จะต้องก าหนดให้ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นกรรมการ  
ก็ควรต้องพิจารณาก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนขั้นตอนในการได้มาซึ่งผู้แทน
ดังกล่าว เพ่ือจ ากัดดุลพินิจของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการเลือกบุคคลที่จะ 
มาเป็นกรรมการ  

 (๒) การเพ่ิมเติมให้ผู้แทนกรมท่าอากาศยานเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ตามข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาภารกิจของ 
กรมท่าอากาศยานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว กรมท่าอากาศยานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการ
ท่าอากาศยาน และท่าอากาศยาน ให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีอ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินกิจการท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
ถูกหลักเศรษฐกิจ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และให้ได้มาตรฐานสากล ภารกิจ 
ของกรมท่าอากาศยานจึงมีความครอบคลุมถึงการก าหนดควบคุมมาตรฐานของท่าอากาศยานที่จะ
รองรับผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ความเพียงพอของผู้ใช้บริการหรือ 
ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ในขณะที่หากพิจารณาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
แห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ



๒๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใดๆ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครอง 
ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีหลักประกัน การที่มี
ผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้ามาเป็นกรรมการก็อาจมีส่วนช่วยหรือมีประโยชน์ในการพิจารณา  
ออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือควบคุมมาตรฐานของผู้ให้บริการท่าอากาศยานเพ่ื อให้เป็นไปตาม 
หลักศาสนาอิสลามหรือเอ้ืออ านวยความสะดวกและมีความปลอดภัยแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์  
การเพ่ิมผู้แทนของกรมท่าอากาศยานเข้ามาจึงอาจเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย   

 (๓) การเพ่ิมเติมผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตัดออกจากการเป็นกรรมการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
จึงเห็นสมควรตัดผู้แทนดังกล่าวออกจากความเป็นกรรมการตามมติของคณะรัฐมนตรี  

  (๔) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ท าการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยแยกกรรมการในแต่ละองค์ประกอบออกเป็นรายอนุมาตรา 
เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีองค์ประกอบจากหลายส่วน ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ  
โดยต าแหน่ง กรรมการผู้แทนผู้ประกอบพิธีฮัจย์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ๒.๒ การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)  

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ได้มีการ
อภิปรายในรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยสามารถสรุป 
เป็นรายประเด็นได้ ดังนี้  

 (๑) การก าหนดให้ผู้แทนกรมท่าอากาศยานเป็นกรรมการโดยต าแหน่ ง 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ได้มีการอภิปรายกันในการประชุมโดยผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง  
คมนาคมและผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ชี้แจงว่าเห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว 
โดยผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการด าเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมกิจการฮัจย์ว่าในปัจจุบันได้มีการตั้งคณะท างานขึ้นโดยมีทั้งชุดที่อธิบดีกรมการศาสนา  
และชุดที่รองอธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการอยู่ด้วย ซึ่งคณะท างานดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น จัดพนักงานอ านวยความสะดวก  
โดยร่วมด าเนินการกับจังหวัดและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ ยังมีการ
อภิปรายอีกว่า นอกจากท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) แล้วยังมีท่าอากาศยานนราธิวาสซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานที่ให้บริการ  
สายการบินที่ขนส่งผู้ ไปแสวงบุญในพิธี ฮัจย์ด้วย จึงควรก าหนดให้ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่งเช่นกัน  ส าหรับการก าหนดให้มีผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนฯ ได้ชี้แจงว่าจะท าให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้บังคับกับผู้ใช้บริการสนามบินและสามารถก าหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ 



๒๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 อย่างไรก็ดี ได้มีการเสนอความเห็นว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน มีหน้าที่ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริ การ 
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของตนอยู่แล้ว และหากพิจารณาเทียบเคียงกับการจัดส่ง 
คนหางานไปท างานต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศก็ไม่ได้มีผู้แทนจาก  
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน  
เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่อย่างใด แต่จะใช้วิธีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ดังกล่าวโดยตรง จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แต่อย่างใด   

 (๒) การก าหนดให้ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นกรรมการ นั้น ได้มีการ
อภิปรายโดยผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าจะมีผลดีเพราะผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์มีที่มาจากผู้ที่รู้และเข้าใจปัญหาในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และยังสามารถสื่อสาร
ข้อมูลให้ชาวมุสลิมในพ้ืนที่ทราบได้โดยง่าย และตามองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริม  
กิจการฮัจย์เดิมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการ 
โดยต าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการในส่วนหลังอาจไม่เข้าใจใน
เรื่องกิจการฮัจย์ดีพอ การให้มีผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นกรรมการด้วยก็จะเป็นประโยชน์  
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ๙ และจะท าให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้ทราบถึงระเบียบและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการฮัจย์ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ก าหนดด้วย๑๐ 
อย่างไรก็ตาม ก็มีการอภิปรายว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาโทษ
แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นกรรมการด้วย  
จึงอาจไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการเสนอความเห็นว่าอาจให้บุคคลดังกล่าวเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ในฐานะอ่ืน เช่น เป็นอนุกรรมการ
หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์อาจเชิญมาให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ เป็นต้น และได้มีการ
อภิปรายโดยกรรมการฯ เพ่ิมเติมว่าการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
ต้องพิจารณาหลักกฎหมายเรื่องความมีส่วนได้เสียโดยไม่ก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการ  
และหลักการนี้ก็น ามาใช้กับกฎหมายฉบับอ่ืน ซึ่งมีข้อยกเว้นในบางกรณีที่อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเป็นการก าหนดนโยบายภาพใหญ่เท่านั้น ไม่มีอ านาจในการออกใบอนุญาตและก าหนด
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในขณะที่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย นั้น  

                                                 
๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๓ (๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘  

วันอังคาร ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ก าหนดให้การประกอบกิจการฮัจย์
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และการประกอบกิจการดังกล่าวยังต้องเป็นไปตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันด้วย ซึ่งข้อพิจารณาที่ส าคัญคือ
จะต้องก าหนดให้การใช้อ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ 
ดังกล่าวเป็นไปโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถดูแลชาวมุสลิม 
ที่ร่วมประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยอาจก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการ  
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยอาจไม่ต้องก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้๑๑    

 (๓) การให้ผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรีเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง มีประเด็น 
ที่อภิปรายในการประชุมว่า ส านักจุฬาราชมนตรีเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเอาไว้ในกฎหมายฉบับใด
หากจะก าหนดให้ไว้จึงต้องระบุให้เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอภิปรายถึง  
ความเหมาะสมในการก าหนดให้จุฬาราชมนตรีเป็นกรรมการ ซึ่งแม้ว่าการที่ จุฬาราชมนตรี 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการออกระเบียบ  
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประกอบกิจการฮัจย์  แต่เนื่องจากจุฬาราชมนตรี เป็นประธาน  
ในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว จึงอาจให้ข้อเสนอแนะและความเห็น  
ผ่านทางผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งได้  
และจุฬาราชมนตรีมีฐานะเป็นผู้น าสูงสุดของศาสนาอิสลาม จึงไม่ควรท าหน้าที่เป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาตการประกอบกิจการฮัจย์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ
และผลประโยชน์ของบุคคล และการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการฮัจย์นั้นยังอาจท าให้จุฬาราชมนตรีถูกฟ้องร้องได้๑๒ ซึ่งต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอ 
ร่างมาตรานี้โดยตัดผู้แทนจุฬาราชมนตรีออกจากการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และได้มีการอภิปราย
ในประเด็นนี้เพ่ิมเติมโดยผู้แทนจุฬาราชมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นว่าจุฬาราชมนตรีเป็นบุคคลที่ส าคัญและ
มีความเกี่ยวข้องกับพิธี ฮัจย์  โดยเป็นอะมีรุ้ ล ฮั จย์หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ เป็นทางการ 
ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศซาอุดิอาระเบียต่างให้ความส าคัญ และหากจุฬาราชมนตรีไม่ได้เป็นกรรมการแล้ว 
จะท าให้ไม่ได้รับทราบและไม่มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  
นอกจากนี้ จุฬาราชมนตรีในปัจจุบันก็อาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ท้ายที่สุดแล้ ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) เห็นว่า  
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ จะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นสองส่วน 

                                                 
๑๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

โดยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางศาสนาโดยแท้ซึ่งเป็นการก าหนดอ านาจของอะมีรุ้ลฮัจย์เอาไว้ในมาตรา ๔ ทวิ 
และมาตรา ๔ ตรี ที่จะสามารถดูแลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ และอีกส่วนหนึ่งคือการควบคุม 
การประกอบกิจการฮัจย์  ดังนั้น จุฬาราชมนตรีในฐานะอะมีรุ้ลฮัจย์จึงสามารถที่จะดูแลการเดินทาง 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ได้อยู่แล้ว  

 (๔) การให้ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
มีประเด็นที่อภิปรายว่า การให้ผู้แทนบริษัทฯ เป็นกรรมการอาจท าให้เกิดการขัดแย้งในผลประโยชน์ได้ 
เนื่องจากสายการบินของบริษัทอ่ืนก็ให้บริการแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจย์เช่นกัน ซึ่งผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมไม่มีข้อขัดข้องในการตัดผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออกจาก
การเป็นกรรมการโดยต าแหน่งเพียงแต่มีข้อสังเกตว่าตามนโบายให้เครื่องบินเช่าเหมาล าขนส่ง 
ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ซึ่งออกจากท่าอากาศยานนราธิวาสได้ก าหนดให้ต้องใช้บริการของบริษัท  
การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ดังนั้น การที่มีผู้แทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการด้วยก็จะท าให้เกิด  
ความสะดวกในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งผู้แสวงบุญที่ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมไม่อาจให้ข้อมูลได้๑๓ 

 (๕) การให้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการ นั้น มีการอภิปราย
ถึงภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจย์ โดยสามารถแยกได้เป็ น  
(๑) ภารกิจภายในประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะท าหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่าง 
ส่วนราชการของประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชฑูตซาอุดิอาระเบียประจ าประเทศไทยในเรื่อง  
การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการออกหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ เดินทาง  
ไปประกอบพิธีฮัจย์ และ (๒) ภารกิจในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่การด าเนินการทางการทูตในกรณีที่ 
ขอเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วมพิธีฮัจย์ การขอความอนุเคราะห์ในการตรวจลงตราหนังสือเดินทางกรณีที่  
มีความล่าช้าในการด าเนินการ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ ผู้แสวงบุญ
ตลอดจนการส่งผู้แสวงบุญกลับกรณีมีปัญหาระหว่างการเดินทาง โดยมีกงสุลฮัจย์ ประจ าเมืองเจดดาห์ 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ๑๔ 

 (๖)  การให้ผู้ แทนศูนย์อ านวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต้  
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ได้มีการอภิปรายถึงภารกิจของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยมีการชี้แจงว่าศูนย์ฯ มีภารกิจในการดูแลชาวไทยมุสลิม 
ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้๑๕ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

                                                 
๑๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบด ีที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การด าเนินกิจการฮัจย์อยู่เสมอและประสานงานกับชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไม่ได้ก าหนดให้ผู้แทนของศูนย์ฯ เป็นกรรมการด้วยเนื่องจากเดิม
ศูนย์ฯ อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีผู้แทนเป็นกรรมการโดยต าแหน่งอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบัน
ศูนยฯ์ ได้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วจึงสมควรให้มีผู้แทนจากศูนย์ฯ เป็นกรรมการด้วย๑๖   

 (๗) การก าหนดให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง นั้น   
มีการอภิปรายว่าเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการโอนภารกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แล้ ว  
ท าให้กรมการศาสนาไม่ได้รับผิดชอบภารกิจส่งเสริมกิจการฮัจย์อีก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้อธิบดี
กรมการศาสนาเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือไม่ เนื่องจากตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ 
ก็ได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการด้วยอยู่แล้ว แต่ที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปว่า ภาระงาน
ของกระทรวงวัฒนธรรมไม่ใช่ เรื่องการศาสนาโดยตรงการก าหนดให้อธิบดีกรมการศาสนา  
เป็นกรรมการโดยต าแหน่งจึงมีความเหมาะสมกว่าโดยไม่จ าเป็นต้องให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นกรรมการด้วย๑๗   
 (๘) การก าหนดให้ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ได้มีการอภิปรายถึงความมุ่งหมายที่ก าหนดให้
ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกรรมการโดยเป็นไป
เพ่ือให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือกรณีที่มีผู้ เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก  
เนื่องจากเดิมกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งเคยสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ด าเนินการ และต่อมา 
กรมดังกล่าวได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้เพ่ิมเติมให้
ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาเป็นกรรมการ  
โดยต าแหน่งในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย๑๘ ซึ่งได้มีการอภิปรายเพ่ิมเติมว่า หากจะก าหนดก็ควร
ก าหนดให้ เป็นผู้แทนของกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจนี้ โดยตรงไม่ใช่ก าหนดให้ เป็น 
ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ปรับปรุงร่างฯ โดยแก้ไขให้เป็นผู้แทน  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ เปลี่ยนมาจากกรมประชาสงเคราะห์๑๙  
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  

                                                 
๑๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๕ (๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘  

วันอังคาร ที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบด ีที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒ (๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบด ีที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๕ (๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘  

วันอังคาร ที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายว่าควรมีการก าหนดคุณสมบัติ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการประกอบพิธีฮัจย์ด้วย  
 เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยพิจารณาประกอบกับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ได้ท าการแก้ไขร่างเป็นดังนี้  

 “มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย  

  (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 

  (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 

  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนกรมพัฒนา 
สังคมและสวัสดิการ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  และผู้แทน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสี่คน  
  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้ง

ข้าราชการของกรมการปกครองจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระส าคัญและเหตุผลของการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ดังนี้  
 ๑. ตัดปลัดกระทรวงวัฒนธรรมออกจากการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

เนื่องจากภารกิจของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมต้องโอนไปเป็นของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยแล้ว และกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่มีภารกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการฮัจย์โดยตรง 
 ๒. ตัดผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออก ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ตัดผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ออก  

 ๓. ตัดผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ออก และไม่ก าหนด
เพ่ิมผู้แทนกรมท่าอากาศยาน ตามความเห็นของกระทรวงคมนาคม เนื่องจากทั้งสองหน่วยงาน 
มีภารกิจในการให้บริการสนามบินซึ่งต้องมีหน้าที่ ในการดูแลผู้โดยสารอยู่แล้ว และไม่ได้มีภารกิจ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการฮัจย์โดยตรง ประกอบกับได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงคมนาคม 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ย่อมมีอ านาจในการเสนอหรือสั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือกรมท่าอากาศยาน  
อ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือผู้โดยสารที่จะไปเข้าร่วมพิธีฮัจย์ตามอ านาจหน้าที่ของตนได้ 



๒๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๔. แก้ไขผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์เป็นผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เนื่องจากภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ถูกโอนไปเป็นภารกิจของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 

 ๕. ตัดผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี ออก เนื่องจากปัจจุบันส านักจุฬาราชมนตรี
ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย จึงไม่อาจก าหนดให้มีผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้  ส าหรับกรณีที่ผู้แทน
จุฬาราชมนตรีได้เสนอให้แก้ไขเป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีแทน นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยมีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบ ข้อบังคับ 
เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยและมีหลักประกัน และออกระเบียบ ข้อบั งคับ 
เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ ในการควบคุมกิจการซึ่งต้องได้รับอนุญาต รวมถึงการอนุญาต  
การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้แก่ การรับจัดบริการขนส่ง การจัดบริการอ่ืน  
ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และการโฆษณาหรือกระท าการอ่ืนใด  
อันมีลักษณะเป็นการชักชวนเพื่อให้ใช้หรือรับบริการข้างต้น อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจ
ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต นั้น ย่อมเป็นธรรมดา  
ที่อาจน าไปสู่ข้อขัดแย้งและการฟ้องร้องเป็นคดีความได้  นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
แห่งประเทศไทยยังมีหน้าที่ก ากับดูแลผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามหน้าที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต 
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งหากผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ 
ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้  จึงเห็นได้ว่า การท าหน้าที่ในฐานะ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีทั้งกรณีที่อาจต้องถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่และกรณีที่ต้องไปกล่าวโทษด าเนินคดีต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งแม้ว่าผู้ซึ่งท าหน้าที่
เป็นกรรมการจะเป็นเพียงผู้แทนจุฬาราชมนตรีก็ตาม แต่การด าเนินการใด ๆ ของผู้แทนก็ย่อมที่จะ 
มีผลและผูกพันไปถึงจุฬาราชมนตรีด้วย ในขณะที่จุฬาราชมนตรีมีฐานะทางสังคม ทางจารีตประเพณี 
และทางกฎหมาย เป็นผู้น าสู งสุดของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย หากมีกรณีที่
คณะกรรมการต้องถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีกรณีต้องไปกล่าวโทษ
ด าเนินคดีต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็จะมีผลกระทบต่อสถานะดังกล่าวของจุฬาราชมนตรีได ้

 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ได้ก าหนดให้จุฬาราชมนตรีเป็นอะมีรุ้ลฮัจย์หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของประเทศไทย  
มีอ านาจหน้าที่น าชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในกิจการที่ต้องท าเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์  
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นผู้ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ชาวไทยผู้นับถือศาสนา



๒๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

อิสลามที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่  
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียเพ่ือกิจการฮัจย์ และมีหน้าที่
ให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย นั้น เห็นได้ว่า เจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ประสงค์จะแยกการด าเนินการทางศาสนา 
โดยแท้ให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี  และก าหนดกรณีที่ เกี่ยวกับการด าเนินการ  
ทางธุรกิจให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้  
จึงได้ตัดผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรีออก เพ่ือมิให้การด าเนินการทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อ 
จุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
  ๖. ไม่เพ่ิมผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน ๔ คน เป็นกรรมการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เห็นควรให้เพ่ิมขึ้นตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ถือเป็นบุคคล 
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งมีหน้าที่อนุญาตและควบคุมกิจการที่ได้รับอนุญาต การก าหนดให้ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
มาท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจึงมีลักษณะที่ขัดกัน 
ของหน้าที่ (Incompatibility of public function) และจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ในการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการฯ ได้ ซึ่งจากการไม่ก าหนดให้ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง นั้น  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ก็ได้สร้างองค์กรในพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์ ซึ่งรายละเอียด
จะได้กล่าวถึงในมาตราที่เก่ียวข้องต่อไป 

 ๗. แก้ไขความในมาตรา ๖ วรรคสอง โดยก าหนดให้เลขาธิการแต่งตั้ง
ข้าราชการของกรมการปกครองจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการอภิปราย 
ในรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยสามารถสรุป  
เป็นรายประเด็นได้ ดังนี้  



๒๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

   ๑. กรรมาธิการ (พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร) ได้แปรญัตติขอเพ่ิมให้
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง๒๐ ซึ่งในประเด็นนี้ได้มีการแสดงความเห็นว่า  
หากเพ่ิมให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการโดยต าแหน่งแล้วอาจเป็นการซ้ าซ้อนกับกรรมการ  
ที่เป็นผู้แทนจากกรมการศาสนาได้  ดังนั้น หากคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นด้วยในหลักการ  
กับผู้เสนอค าแปรญัติ ควรมีการก าหนดเพียงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งเท่านั้น๒๑ ซึ่งโดยท้ายที่สุดแล้ว
คณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตตินี้แต่ไม่มีการตัดผู้แทนกรมการศาสนาออกจาก 
การเป็นกรรมการโดยต าแหน่งแต่อย่างใด  
   ๒. กรรมาธิการ (นายธ ารง  ทัศนาญชลี) ได้ขอแก้ไขกรรมการโดยต าแหน่ง 
จากผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๒ ซึ่งได้มีการอภิปรายว่าตามร่างฯ มีการก าหนดให้ 
บางหน่วยงานเป็นปลัดกระทรวง ในขณะที่บางหน่วยงานเป็นผู้แทนกระทรวง อาจจะไม่สอดคล้องกัน 
เช่น กระทรวงคมนาคมก าหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ซึ่งถ้าต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงคมนาคมว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติราชการ ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคมจะเข้าประชุม
ได้หรือไม่ หรือจะมีปัญหาต่อการนับองค์ประชุมหรือไม่ เนื่องจากบางหน่วยงานได้ก าหนดให้ เป็น
ผู้แทนกระทรวงหรือผู้แทนกรม  ดังนั้น จึงอาจบัญญัติที่มาของกรรมการโดยต าแหน่งให้สอดคล้องกัน 
โดยก าหนดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง๒๓ อย่างไรก็ตาม  
ได้มีการชี้แจงว่าการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยต าแหน่งตามร่างมาตรา ๖ (๓)  
ที่ก าหนดหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงาน อาจเกิดจากภารกิจในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
ของแต่ละหน่วยงานมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกัน เช่น กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ส าคัญในการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งจะท าให้การสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวกับ  
การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น๒๔ ซึ่งโดยท้ายที่สุด
คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้แก้ไขตามข้อสังเกตนี้  โดยผู้แปรญัตติได้รับฟังค าชี้แจงแล้วไม่ขอสงวน 
ค าแปรญัตติ 

                                                 
๒๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๐ 
๒๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕ 
๒๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๐ 
๒๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๑ 
๒๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕ 



๓๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

   ๓. ควรเพ่ิมเติมผู้แทนจากส านักจุฬาราชมนตรี ให้เข้ามาเป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่งด้วยหรือไม่ เนื่องจากส านักจุฬาราชมนตรีเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนสังคมมุสลิม 
ในมิติทางด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน การเผยแผ่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ 
ของบุคลากรและองค์กรมุสลิมทุกระดับ การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของคนในชาติเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ศาสนา และเอกชน  
เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น หากเพ่ิมจุฬาราชมนตรีหรือผู้แทน  
จุฬาราชมนตรีเป็นกรรมการโดยต าแหน่งก็จะท าให้การส่งเสริมกิจการฮัจย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕๒๕ ซึ่งในประเด็นนี้ 
ได้มีการชี้แจงว่า ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการพิจารณาประเด็นการเพ่ิม  
จุฬาราชมนตรีหรือผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นกรรมการโดยต าแหน่งด้วยเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งมีหน้าที่ ในการก าหนด  
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสงค์
จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยและมีหลักประกัน เช่น การขออนุญาต 
ให้บริการขนส่ง หรือการจัดบริการฮัจย์ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจก่อให้มี  
การฟ้องร้องด าเนินคดีกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย การที่บัญญัติให้ 
จุฬาราชมนตรีหรือผู้แทนเป็นกรรมการโดยต าแหน่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
ของจุฬาราชมนตรีในฐานะประมุขของศาสนาอิสลามได้ ๒๖ และได้มีการอภิปรายต่ออีกว่า  
จุฬาราชมนตรีเป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์
ทางการของประเทศไทยน าชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงไม่ควรบัญญัติให้จุฬาราชมนตรี เป็นกรรมการโดยต าแหน่งอีก   
นอกจากนี้  ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
และจุฬาราชมนตรีก็เป็นประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับค าแปรญัติของพลเอก 
สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ที่ให้เพ่ิมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการโดยต าแหน่งด้วย จึงได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงร่างมาตรา ๓ เป็นดังนี้  

 “มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

                                                 
๒๕บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕ 
๒๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕-๖ 



๓๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  “มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย  

  (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบสิบเอ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ  
ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสี่คน  
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครอง
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”” 
 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

  ไม่มีการแก้ไข๒๗
 

 
ม า ต ร า  ๔   ใ ห้ เ พ่ิ ม ค ว า ม ต่ อ ไ ป นี้ เ ป็ น ม า ต ร า  ๖ / ๑  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
“มาตรา ๖/๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
 (๔) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการฮัจย์ 
 (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๒๗บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศกุร์ ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๓๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 (๕) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 

 (๖) เคยเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ” 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้บุคคล 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี  
รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัจย์  
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติอนุมัติหลักการมานั้น มิได้มีการเสนอให้มีมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ มาในคราวนี้ด้วยแต่อย่างใด  แต่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๙) ในวาระที่หนึ่ง ที่ประชุมได้พิจารณาร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับ
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม 
แห่งประเทศไทยมีความเห็นว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๔ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนั้น 
ส่วนใหญ่จะแต่งตั้งจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้ 
รับเลือกตั้ง ท าให้ไมอ่าจเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ดีพอ  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอมาในคราวนี้ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ว่า 
จะต้องเป็นคนมุสลิม และได้ขอให้ผู้แทนกรมการศาสนาชี้แจงเรื่องการก าหนดให้มีกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะมีส่วนช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจการฮัจย์ในเรื่องใดบ้าง ผู้แทนกรมการศาสนาได้ชี้แจงว่า 
เดิมคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งอธิบดีกรมศุลกากรหรืออธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเ หลือ 
การประชาสัมพันธ์กิจการฮัจย์ในด้านต่าง ๆ ต่อมาได้แต่งตั้งจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งใกล้ชิดกับชาวมุสลิมและรู้ปัญหาได้ดี เพ่ือช่วยการวางแผนการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
ที่ประชุมจึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณาก าหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความรู้
หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการฮัจย์๒๘ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ยกร่างมาตรา ๖ ทวิ  
และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดมา ดังนี้  

                                                 
๒๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ครั้งที่  ๒  

(๑๔/๒๕๕๙) ๓๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๓๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 “มาตรา ..  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  “มาตรา ๖ ทวิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
 (๔) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์ 

  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการประกอบพิธีฮัจย์ 
 (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่ งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา 
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) เคยเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ”” 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
เมื่อก่อนที่ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้จึงมีปัญหาว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ ได้ท าหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์หรือดูแลชาวไทยมุสลิมอย่างเหมาะสม โดยที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ สรุปได้ดังนี้  

(๑) คุณสมบัติ ตาม (ก) (๔) ที่ก าหนดให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การประกอบพิธี ฮัจย์ นั้น ผู้แทนกรมการศาสนาเห็นว่า การประกอบพิธี ฮัจย์เป็นเรื่องของ 
การประกอบศาสนพิธีซึ่งไม่ครอบคลุมกิจการฮัจย์ ที่ประชุมจึงเห็นสมควรแก้ไขถ้อยค าเป็น  
“...เกี่ยวกับกิจการฮัจย์” นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาคุณสมบัติตาม (ก) (๒) ที่ก าหนดอายุขั้นต่ า 
ไว้ที่สามสิบปีบริบูรณ์ว่าต่ าไปหรือไม่ เพราะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีความรู้และประสบการณ์
พอสมควร ซึ่งผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าการก าหนด
อายุขั้นต่ าไว้ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้ที่เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มากขึ้น 
เนื่องจากอาจหาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการฮัจย์ได้ยาก ที่ประชุมจึงคงคุณสมบัตินี้  
ไว้ตามเดิม  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาว่าสมควรก าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ 



๓๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ด้านภาษาอาหรับไว้หรือไม่ ซึ่งผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเห็นว่า 
การก าหนดดังกล่าวจะท าให้ผู้สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้น้อยลง เช่นเดียวกับการก าหนดคุณสมบัติว่า
จะต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ที่ประชุมเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ เพราะอาจมีผู้ซึ่งศึกษา
ศาสนาอิสลามและมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม  
เช่น เจ้าอาวาสบางวัดก็มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามดี แต่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม 

(๒) ลักษณะต้องห้าม ตาม (ข) (๑) ที่ก าหนดห้ามผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือโดยทางอ้อมในการประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติตาม (ก) (๔) เป็น “...กิจการฮัจย์” โดยผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม 
แห่งประเทศไทยมีข้อกังวลว่า ผู้ทรงคุณวุฒิอาจมีประสบการณ์ในด้านนี้โดยอาจเคยเป็นผู้ปฏิบัติ  
จึงอาจมีส่วนได้เสียในทางอ้อมได้และหากไม่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการฮัจย์มาเลยก็อาจจะมีปัญหา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า การมีส่วนได้เสียโดยตรงนั้นได้แก่ การเป็นเจ้าของ 
บริษัทหรือมีหุ้นในบริษัทที่เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ การมีส่วนได้เสียโดยทางอ้อม เช่น ตนเองไม่มีหุ้น
ในบริษัทท่ีประกอบกิจการฮัจย์แต่ภรรยาหรือบุตรมีหุ้นอยู่ เป็นต้น ซึ่งหากผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มีส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวแล้วก็อาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ของกฎหมายได้ ซึ่งผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเห็นว่าการใช้ถ้อยค าดังกล่าว  
มีขอบเขตที่กว้างเกินไป ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าสมควรก าหนดห้ามเฉพาะกรณีมีส่วนได้เสียโดยตรง
เท่านั้น และที่ประชุมได้พิจารณาลักษณะต้องห้ามตาม (ข) (๒) ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการก าหนดให้ 
การเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองเป็นลักษณะต้องห้ามมีขอบเขตที่กว้างเกินไปเนื่องจากการเป็น  
ที่ปรึกษาให้พรรคการเมืองอาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับพรรค จึงสมควรตัดลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวออก  นอกจากนื้ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยังมีความเห็นว่า 
ควรก าหนดเพ่ิมห้ามข้าราชการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า   
อาจใช้ถ้อยค าในแนวทางว่า ห้ามผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบการใช้ถ้อยค าและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป๒๙ 

ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในวาระที่สอง  
ฝ่ายเลขานุการได้เสนอร่างให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

 “มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  “มาตรา ๖ ทวิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 

                                                 
๒๙บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ครั้งที่  ๓  

(๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘ วันอังคาร ที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๓๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
 (๔) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ 

  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการฮัจย์ 
  (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งทีร่บัผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (๓) เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๖) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) เคยเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ”” 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า การก าหนดลักษณะต้องห้ามการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตาม (ข) (๓) เป็นไปตามมติของที่ประชุมในครั้งที่แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบในกฎหมายอ่ืน ส่วนใหญ่
จะไม่ก าหนดห้ามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการห้ามดังกล่าวพบในพระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ (๕) ว่า 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ในฐานะเป็นกรรมการ ป.ป.ท.  
ซึ่งเป็นการก าหนดเพ่ือมิให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตนเองเป็นกรรมก าร ด้วยเหตุนี้  
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงมีข้อสังเกตว่า การก าหนดลักษณะต้องห้ามในกรณีดังกล่าวมีความจ าเป็น  
และเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากกรรมการโดยต าแหน่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและการก าหนดห้ามเช่นนี้
อาจเป็นการตัดโอกาสที่จะให้อาจารย์หรือนักวิชาการผู้มีความรู้ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ 
การประกอบกิจการฮัจย์เข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าเพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์หรือนักวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถด้านศาสนาอิสลามหรือการประกอบกิจการฮัจย์เข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้  
จึงเห็นด้วยกับการตัดลักษณะต้องห้ามกรณีที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ประชุมจึงมีมติให้ตัด 
ลักษณะต้องห้ามตาม (ข) (๓) ออก 

 นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ยังได้น าเสนอผลการตรวจสอบความหมายของค าว่า  
“ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” ให้ที่ประชุมทราบด้วย จากการตรวจสอบปรากฏว่า ที่ประชุมใหญ่
กรรมการร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้ว่า ค าดังกล่าวหมายถึง  



๓๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่อ านวยการบริหารประเทศหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรวมถึง 
บรรดาผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเมืองทั้งหมด โดยงานการเมืองนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายเพื่อให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ารับไปบริหารให้เป็นไปตามท่ีนโยบายก าหนด๓๐ 

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในวาระที่สาม  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้  

 “มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  “มาตรา ๖ ทวิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

   (ก) คุณสมบัติ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
  (๓) มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
  (๔) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ 

   (ข) ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการฮัจย์ 
  (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งทีร่บัผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๖) เคยเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ”” 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับร่างมาตราดังกล่าวที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข๓๑ 

                                                 
๓๐บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ครั้งที่  ๔  

(๑๖/๒๕๕๙) ๓๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๓๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๕  

(๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ที ่๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๓๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ต่อมาส านักหลักนิติบัญญัติ (ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย – เซ็นเซอร์) ได้มีข้อเสนอ
แก้ไขร่างมาตรา ๔ เพ่ิมมาตรา ๖ ทวิ ที่ เป็นการเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ตามแบบภาษาสันสกฤต  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการแทรกมาตราที่ส านักงานฯ ได้วางแบบไว้ในบันทึก เรื่อง การวางแบบ
กฎหมาย (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๔/๒๕๔๓) โดยในบันทึกฯ ได้ก าหนดแนวทางไว้ว่า กรณีที่กฎหมายฉบับใด
มีการเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ไว้แล้วตามแบบภาษาสันสกฤต ถ้าต้องเพ่ิมมาตราใหม่ต่อเนื่องจากมาตราอ่ืน 
ที่มิใช่มาตราที่เพ่ิมไว้เดิม มาตราที่เพ่ิมใหม่นั้นให้ใช้ระบบตัวเลข จึงได้แก้ไขจาก “มาตรา ๖ ทวิ” เป็น 
“มาตรา ๖/๑” ตามข้อเสนอแก้ไขดังกล่าว นอกจากนี้ได้แก้ไขถ้อยค าของ (ข) (๑) อีกเล็กน้อยตามข้อเสนอ
ของส านักหลักนิติบัญญัติจากค าว่า “...ผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง...” เป็น “...ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง...” และจาก “...ผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบ...” เป็น “...ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบ...”  
ดังปรากฏร่างมาตรา ๔ ที่แก้ไขแล้ว ดังนี้  

 “มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  “มาตรา ๖/๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

   (ก) คุณสมบัติ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
  (๓) มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
  (๔) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ 

   (ข) ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการฮัจย์ 
  (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๖) เคยเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ””๓๒ 

                                                 
๓๒บันทึกข้อความ ส านักหลักนิติบัญญัติ (ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย – เซ็นเซอร์) เรื่อง  

ผลการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 



๓๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 
ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๓๓

 

 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ไม่มีการแก้ไข๓๔ 
 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิ กความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๘  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓ )  คณะรั ฐมนตรี ให้ ออก  เพราะบกพร่ อ งต่ อหน้ าที่  

มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด

ตามมาตรา ๖/๑” 

การพ้นจากต าแหน่ง 
ของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  เพ่ิมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี 
ไดม้ีมติอนุมัติหลักการมานั้น มิได้มีการเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ มาในคราวนี้ด้วยแต่อย่างใด  อย่างไรก็ดี ในการพิจารณา 

                                                 
๓๓รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๓๔บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 



๓๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในวาระที่หนึ่ง ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดเพ่ิมคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในมาตรา ๖ ทวิ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอให้ 
ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดเพ่ิมไว้ในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกัน๓๕ ดังนี้ 
  “มาตรา . .   ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็น (๔) ของวรรคหนึ่ งของมาตรา ๘  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   “(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖ ทวิ””  

  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ในวาระที่สอง  
ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมด้วยว่า เมื่อพิจารณามาตรา ๘ (๓) ที่ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจาก
ต าแหน่งกรณีคณะรัฐมนตรีให้ออกนั้น สมควรเพ่ิมสาเหตุอันเป็นที่มาของการมีมติคณะรัฐมนตรี 
ให้ออกไว้ด้วยเพ่ือความชัดเจนและสอดคล้องกับแบบการร่างกฎหมายในปัจจุบัน จึงขอเสนอแก้ไข
มาตรา ๘ วรรคหนึ่งทั้งวรรค โดยเสนอแก้ไข (๓) จากเดิม “คณะรัฐมนตรีให้ออก” เป็นดังนี้ 
“คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ” 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยแก้ไขมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 
ทั้งวรรค โดยแก้ไขความใน (๓) และเพ่ิมความใน (๔)๓๖  
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในวาระที่สาม  
ฝ่ายเลขานุการได้เสนอร่างให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 
  “มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖ ทวิ”” 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับร่างมาตราดังกล่าวที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข๓๗ 

                                                 
๓๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๓  

(๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๓๖บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ครั้ งที่  ๔  

(๑๖/๒๕๕๙) ๓๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๓๗บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๕  

(๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๔๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  ต่อมาได้แก้ไขการอ้างถึงมาตรา ๖ ทวิ ใน (๔) เป็นมาตรา ๖/๑ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับที่ส านักหลักนิติบัญญัติ (ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย – เซ็นเชอร์) ได้มีข้อเสนอแก้ไขร่างมาตรา ๔ 
เพ่ิมมาตรา ๖ ทวิ เป็น มาตรา ๖/๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการร่างกฎหมายของส านักงาน 
กล่าวคือ การเพ่ิมมาตราใหม่ต่อเนื่องจากมาตราอ่ืนที่มิใช่มาตราที่เพ่ิมไว้เดิมตามแบบสันสกฤต  
มาตราที่เพ่ิมใหม่นัน้ให้ใช้ระบบตัวเลข๓๘

 

 

  ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 
ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๓๙ 
 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ไม่มีการแก้ไข๔๐ 
 

 มาตรา  ๖   ให้ เ พ่ิ มความต่ อ ไปนี้ เ ป็ นมาตรา  ๑๒/๑  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  “มาตรา ๑๒/๑  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง
จ านวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในกิจการฮัจย์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการให้เป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๕ และผู้ที่เคยเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพ่ือท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการ 
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
    องค์ป ระกอบ จ านวน  คุณสมบั ติ  หลั ก เ กณฑ์และ 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
ขอ งอนุ ก ร รม ก า ร ต า ม ว ร รค ห นึ่ ง  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ 
ของคณะกรรมการ” 

คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์ 

                                                 
๓๘บันทึกข้อความ ส านักหลักนิติบัญญัติ (ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย – เซ็นเซอร์) เรื่อง  

ผลการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๓๙รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๔๐บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๔๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์ เพ่ือท าหน้าที่ 
ในการเสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางไปแสวงบุญและประกอบพิธีฮัจย์  
โดยให้มีองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
และการพ้นจากต าแหน่งของอนุกรรมการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการก าหนดในข้อบังคับ   
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการด าเนินการ สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขปรับปรุง  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยได้โดยง่าย 
 
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ คณะรัฐมนตรี 
อนุมัติหลักการ ไม่มีหลักการมาตรา ๑๒/๑ แต่อย่างใด บทบัญญัติมาตรา ๑๒/๑ มีการเพ่ิมเติม 
ในชั้นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) โดยก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์ เพ่ือท าหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับ 
การเดินทางไปแสวงบุญและประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและอ านวย  
ความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญและประกอบพิธีฮัจย์๔๑ ซึ่งเดิมฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอเป็น 
ร่างมาตรา ๖ เพ่ิมมาตรา ๑๒ ทวิ แต่ต่อมาส านักหลักนิติบัญญัติ (ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย – เซ็นเซอร์) 
ได้มีข้อเสนอแก้ไขร่างมาตรา ๖ เพ่ิมมาตรา ๑๒ ทวิ ที่เป็นการเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ตามแบบภาษา
สันสกฤต ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการแทรกมาตราที่ส านักงานฯ ได้วางแบบไว้ในบันทึก เรื่อง  
การวางแบบกฎหมาย (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๔/๒๕๔๓) โดยในบันทึกฯ ได้ก าหนดแนวทางไว้ว่า กรณีที่
กฎหมายฉบับใดมีการเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ไว้แล้วตามแบบภาษาสันสกฤต ถ้าต้องเพ่ิมมาตราใหม่
ต่อเนื่องจากมาตราอ่ืนที่มิใช่มาตราที่เพ่ิมไว้เดิม มาตราที่เพ่ิมใหม่นั้นให้ใช้ระบบตัวเลข จึงได้แก้ไขจาก  
“มาตรา ๑๒ ทวิ” เป็น “มาตรา ๑๒/๑” ตามข้อเสนอแก้ไขดังกล่าว๔๒

 

 
  ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 
ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๔๓ 
                                                 

  
๔๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๓  

(๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๔๒บันทึกข้อความ ส านักหลักนิติบัญญัติ (ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย – เซ็นเซอร์) เรื่อง  

ผลการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  ๔๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 



๔๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 ไม่มีการแก้ไข๔๔ 
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการ 
โดยต าแหน่งและให้กรมการปกครองท าหน้าที่ส านักเลขาธิ การ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๒) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมกิจการฮัจย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้ งปฏิบัติ การให้ เป็น ไปตามกฎกระทรวงที่ ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ” 

เลขาธิการและ 
ส านักเลขาธิการ 
คณะกรรมการ 
ส่ง เสริมกิจการฮัจย์
แห่งประเทศไทย  

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  ก าหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจากที่เดิมเป็นอธิบดีกรมการศาสนา และให้กรมการปกครอง 
ท าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จากที่เดิมเป็นหน้าที่ 
ของกรมการศาสนา เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนภารกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์ของกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการจัดบริการ 
กิจการฮัจย์มีความจ าเป็นต้องให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและได้รับการบริการจากภาครัฐในทุกพ้ืนที่
อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบปัจจุบันคือกรมการศาสนาไม่มีบุคลากร
และหน่วยงานในพ้ืนที่ การก าหนดให้กรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งมีหน่วยงานและบุคลากรในทุกพ้ืนที่ ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม และมัสยิด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการฮัจย์จะสามารถ  
บริหารจัดการได้ดีกว่าและให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

                                                 

  ๔๔บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๔๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ร่างมาตรา ๔ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ ปรากฏดังนี้ 
 “มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 

กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการโดยต าแหน่งและ 
ให้กรมการปกครองท าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

   (๒) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ของคณะกรรมการ 

   (๔) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ”” 

  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างฯ ที่ เสนอ  
โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด๔๕ 
 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 
ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๔๖ 
 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 ไม่มีการแก้ไข๔๗ 

                                                 

  ๔๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ครั้ งที่  ๓  
(๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕ (๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘  
วันอังคาร ท่ี ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๖รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๔๗บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๔๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ผู้ กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  

ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ 
การกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 

ความรับผิดของ 
ผู้แทนนิติบุคคล 
ตามกฎหมาย 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  บทบัญญัติเรื่องความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ในกรณีที่นิติบุคคลกระท าความผิด นั้น เป็นการก าหนดความรับผิดทางอาญาของกรรมการ  
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล โดยได้ก าหนดภาระการพิสูจน์ 
ความรับผิดให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายอาญาที่ให้สันนิษฐานว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา 
เป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางอาญาที่รัฐให้การรับรองแก่บุคคลทุกคนที่จะไม่ถูกลงโทษทางอาญาจนกว่า  
จะมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระท าความผิด 
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติอนุมัติหลักการมานั้น มิได้มีการเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา ๑๘๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ มาในคราวนี้ด้วยแตอ่ย่างใด 
  อย่างไรก็ดี โดยที่มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
เป็นบทบัญญัติที่ เป็นการสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น โดยก าหนดให้ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท าความผิด  
 

                                                 
๔๘มาตรา ๑๘  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ถือว่าผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิด และต้องระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์  
ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นเป็นใจกับการกระท าความผิดนั้นหรือได้จัดการตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้ว 

 



๔๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิด  
ของนิติบุคคล และไดผ้ลักภาระการพิสูจน์ข้อโต้แย้งหรือหักล้างข้อสันนิษฐานไปให้ผู้แทนนิติบุคคลด้วย  
ดังนั้น บทบัญญัติตามมาตรานี้จึงมีลักษณะเดียวกับบทบัญญัติตามมาตรา ๕๔๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัย ที่ ๑๒/๒๕๕๕ ว่า  
เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๙ วรรคสอง๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา ๖๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพ่ือพิจารณาและวางแบบ 
การเขียนบทบัญญัติความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลเพ่ือมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
  ทั้งนี้ ในชั้นการพิจารณาจัดท าความเห็นเบื้องต้นของฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่า 
บทบัญญัติมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิด
ของผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งมีลักษณะเดียวกับบทบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยังมิได้มีค าวินิจฉัยเป็นที่ยุติ 
จึงเห็นควรเสนอบทบัญญัติมาตราดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) เพ่ือพิจารณาด้วย 
ในเบื้องต้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติมาตราดังกล่าว๕๒ แต่เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยังพิจารณาเพ่ือวางแบบ 
การร่างบทบัญญัติความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ไม่แล้วเสร็จ จึงเห็นควรแก้ไข 
 

                                                 
๔๙มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  

ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 

๕๐มาตรา ๓๙  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา 
ที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ 

 ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๕๑มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ  
หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 

๕๒บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๓  
(๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๔๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๘ โดยใช้บทบัญญัติในลักษณะเดียวกับมาตรา ๑๕๘๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัย ที่ ๒/๒๕๕๖๕๔ ไว้แล้วว่า มาตรา ๑๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฯ เป็นบทบัญญัติที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ๕๕ จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุง 
ความในมาตรา ๑๘ ดังนี้ 

 “มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

   “มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการ  
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”” 
 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างมาตรา
ดังกล่าวแล้ว ได้มีการขอเสนอให้แก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
ได้วางแบบการร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลให้สอดคล้อง 
กับรัฐธรรมนูญ ซึ่งปรากฏตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๕๑/๒๕๕๙) จึงได้แก้ไข 
ความในมาตรา ๑๘ ดังนี้ 

                                                 
๕๓มาตรา ๑๕๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท า 
ของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

๕๔ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๕๖ สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๑๕๘ มิใช่บทบัญญัติที่เป็นการสันนิษฐานความผิดของจ าเลยและผลักภาระการพิสูจน์ข้อโต้แย้งหรือหักล้าง
ข้อสันนิษฐานนั้นไปให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น โดยโจทก์ 
ยังมีภาระการพิสูจน์ตามกฎหมาย จึงมิได้ละเมิดหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจ าเลยเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางอาญาที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองว่าบุคคลจะไม่ถูกลงโทษทางอาญาจนกว่าจะมีพยานหลักฐาน  
มาพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระท าความผิด 

๕๕บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๔  
(๑๖/๒๕๕๙) ๓๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๕ (๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่  
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๔๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 “มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็น
หน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย”๕๖ 
 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างมาตราดังกล่าวแล้ว มีมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดเ้สนอแก้ไข๕๗ 
 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา  ๑๙  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

ผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  มาตรารักษาการในพระราชบัญญัติเป็นการก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือให้มีรัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมหรือก ากับให้มีการปฏิบัติการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  เช่น การเตรียมการร่างกฎหมายล าดับรอง การเตรียมงบประมาณ  
การสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และการวางระเบียบเพ่ือก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ตลอดจนการ
ก าหนดแบบพิธีและแบบฟอร์มการติดต่อกับราษฎรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เปลี่ยนรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
พ.ศ. ๒๕๒๔ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

                                                 

  ๕๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ๕๗บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 



๔๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ร่างมาตรา ๕ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ ปรากฏดังนี้ 

 “มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “มาตรา ๑๙  ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”” 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างฯ ที่เสนอ 
โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๕๘ 
 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 
ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๕๙ 
 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 ไม่มีการแก้ไข๖๐ 
 

มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน 
งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพัน ของกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม เฉพาะกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ และกองทุนส าหรับผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนส าหรับ 
ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปเป็นของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

บทเฉพาะกาล 

 
 ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
  บทเฉพาะกาลตามมาตรานี้เป็นการก าหนดเพ่ือให้การด าเนินการของรัฐที่เคยมี
กฎหมายรองรับสามารถด าเนินการต่อเนื่องต่อไปโดยไม่หยุดชะงักด้วยเหตุที่มีการถ่ายโอนภารกิจ 
                                                 

  ๕๘บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ครั้ งที่  ๓  
(๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕ (๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘  
วันอังคาร ท่ี ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕๙รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๖๐บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๔๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

จากหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งไปยังหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง  โดยมาตรานี้ได้ก าหนดให้กิจการ 
อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ ซึ่งเดิมเป็นของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โอนมาเป็นของ 
กองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่จะได้จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ือด าเนินงาน
ตามภารกิจที่ได้มีการแก้ไขในกฎหมายฉบับนี้ 
 
 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ร่างมาตรา ๖ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ ปรากฏดังนี้ 
  “มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน และกองทุนส าหรับผู้ เดินทางไปประกอบพิธี ฮัจย์  ของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์  
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่จะได้จัดตั้งขึ้นใน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 

  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) มีการอภิปราย 
ในประเด็นส าคัญ คือ การโอนภารกิจตามบทเฉพาะกาลตามร่างมาตรานี้จ าต้องรวมถึงโอนอัตราก าลัง
ข้าราชการของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นอัตราก าลัง 
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้รับโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
กิจการฮัจยด์้วยหรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขร่างโดยยกเว้น
ไม่ก าหนดให้ตัดโอนอัตราก าลังของกรมการศาสนาไปเป็นของกรมการปกครอง  เนื่องจาก 
กรมการศาสนายังมีภารกิจเกี่ยวกับงานส่งเสริมศาสนาอิสลามในด้านอ่ืน ๆ อยู่ หากก าหนดให้มีการ
ตัดโอนอัตราก าลังก็จะกระทบต่อการด าเนินภารกิจของกรมการศาสนา๖๑ และมีการแก้ไขร่าง 
เป็นเรื่องพิจารณาเสร็จ ดังนี้  
  “มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ 
หนี้ และภาระผูกพัน ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เฉพาะกองส่งเสริมกิจการฮัจย์  
และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนส าหรับ  
ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย” 

                                                 

  ๖๑บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ครั้งที่  ๕  
(๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๕๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 

ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๖๒

 

 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ไม่มีการแก้ไข๖๓

 

 
 มาตรา ๑๑  ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ซึ่ ง แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ดยพระราชบัญญั ติ นี้  ใ ห้ แล้ ว เ ส ร็ จภ าย ใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตนี้ใช้บังคับ 
 ในระหว่างที่ยั งไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ ง  
ให้กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และมาตรา ๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อน 

บทเฉพาะกาลรองรับ
การปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 การก าหนดบทเฉพาะกาลในกฎหมายมีขึ้นด้วยความมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เพ่ือให้การด าเนินการของรัฐหรือองค์กรที่เคยมีกฎหมายรองรับ สามารถ
ด าเนินการต่อเนื่องต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก จนกว่ากลไกของกฎหมายที่ก าหนดขึ้นใหม่หรือใช้บังคับนั้น 
มีความพร้อมหรือสามารถด าเนินการได้ 
  (๒) เพ่ือรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องต่าง  ๆ  
จากการใช้บังคับที่กฎหมายที่ตราขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายฉบับใหม่ การยกเลิกปรับปรุง
กฎหมาย (ยกเลิกฉบับเก่าแล้วตราขึ้นใหม่) หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

                                                 
๖๒รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๖๓บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๕๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  (๓) เพ่ือรองรับการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของเอกชนที่มีขึ้นก่อนกฎหมาย  

ที่ตราขึ้นใช้บังคับ ให้เป็นการด าเนินการที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่อไป หรือให้สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องต่อไปในช่วงที่มีการเริ่มใช้บังคับกฎหมาย 

  (๔) เพ่ือก าหนดกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับเป็นการชั่วคราว 
ในวาระแรกหรือในระยะแรกของการใช้บังคับกฎหมาย 

  (๕) เพ่ือรับรองสิทธิประโยชน์ที่บุคคลได้รับมาโดยผลของกฎหมายฉบับเดิม 

ที่ถูกยกเลิกไป ให้คงมีอยู่ต่อไป 

  ในบางครั้งการตรากฎหมายฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมก็อาจมีผลท าให้การใด ๆ หรือ 
สิทธิหน้าที่ที่ได้เคยก าหนดไว้ตามบทบัญญัติมาตราที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นสิ้นสุดลง จึงจ าเป็นต้องก าหนด 
บทเฉพาะกาลไว้ด้วย เพ่ือรับรองสิทธิที่ได้รับมาก่อนหรือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการ 
ของเจ้าหน้าที่  
  บทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่จ าเป็นต้องมีการก าหนดในกฎหมายหรือไม่  
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของกฎหมายและผลการใช้บังคับของกฎหมายแต่ละฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง กลไก หรือมาตรการทางกฎหมายที่ได้ก าหนดในกฎหมายที่จะถูกยกเลิก
และที่จะก าหนดขึ้นในร่างกฎหมายที่จะจัดท าขึ้นเป็นส าคัญ  ดังนั้น เรื่องที่ต้องก าหนดเป็นบทเฉพาะกาล
ในกฎหมายแต่ละฉบับจึงอาจแตกต่างกัน ประกอบกับประเด็นความหลากหลายในเรื่องข้อเท็จจริง  
ที่จะน ามาเขียนเป็นบทเฉพาะกาลมีค่อนข้างมาก จึงท าให้ไม่สามารถก าหนดแบบกฎหมาย 
ของบทเฉพาะกาลที่แน่นอนตายตัวได้ 

 แบบกฎหมายของบทเฉพาะกาลอาจแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑  บทเฉพาะกาลรองรับการบริหาร 
 กลุ่มที่ ๒  บทเฉพาะกาลที่มีหลักการเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ของบุคคล 
 กลุ่มที่ ๓  บทเฉพาะกาลที่มีหลักการเพื่อรองรับกฎหมายล าดับรอง 
 กลุ่มที่ ๔  บทเฉพาะกาลที่มีหลักการพิเศษ 

  บทเฉพาะกาลรองรับการบริหาร เป็นการรองรับสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 
มีผลต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด าเนินงาน ผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร และทรัพย์สินที่ใช้ 
ในการบริหาร ซึ่งมีการเขียน ๑๐ รูปแบบ โดยบทเฉพาะกาลรองรับคณะกรรมการตามร่างมาตรานี้ 
จัดอยู่ในรูปแบบที่ ๑ ให้มีคณะกรรมการชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการชั่วคราว
เพ่ือท าหน้าที่แทนคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับใหม่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามกฎหมายฉบับใหม่ เพ่ือให้มีการบริหารงานตามกฎหมาย
ฉบับใหม่ไม่หยุดชะงัก โดยการท าหน้าที่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้๖๔

 

                                                 

 ๖๔คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๒๔๕ - ๒๕๖ 



๕๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . ... ที่คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติอนุมัติหลักการมานั้น มิได้มีการเสนอให้มีบทเฉพาะกาลตามร่างมาตรานี้แต่อย่างใด  อย่างไรก็ดี 
โดยทีฝ่่ายเลขานุการฯ เห็นว่า เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้ได้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และในวาระเริ่มแรกอาจยังไม่สามารถมีกรรมการได้ครบ 
ทุกองค์ประกอบ  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
โดยต าแหน่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยเพิ่มเป็นร่างมาตรา ๗ ดังต่อไปนี้ 
  “มาตรา ๗  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ และให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ตามมาตรา ๖ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้เสนอขอตัดกรรมการผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๖ (๔) ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๖ ที่ได้ตัดกรรมการดังกล่าวจากการเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบตามที่เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา ๗ เป็นดังนี้ 
  “มาตรา ๗  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  และให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ตามมาตรา ๖ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕)(๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) ในวาระที่สอง๖๖  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างโดยเรียงล าดับเลขมาตราใหม่ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเลื่อนมาเป็น 
ร่างมาตรา ๑๑ โดยคงหลักการตามเดิม คือ เพ่ือรองรับการด าเนินการของคณะกรรมการไม่ให้ขาดช่วง  

                                                 
๖๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๓ (๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๖๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๔ (๑๖/๒๕๕๙) ๓๙/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



๕๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

โดยกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ทันทีที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ส่วนกรรมการตาม (๔) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะต้อง 
มีการด าเนินการให้ได้มาก่อน กรรมการประเภทนี้จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีที่พระราชบัญญัติ 
มีผลใช้บังคับ  ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก าหนดให้กรรมการโดยต าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในวาระที่สาม๖๗  
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแบบบทเฉพาะกาลรองรับคณะกรรมการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมแล้วขอเสนอแก้ไขรูปแบบการเขียน โดยได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๒ แนวทาง แนวทางแรก 
ก าหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง และแนวทางที่สอง ก าหนดรองรับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่เคยได้รับการแต่งตั้งเอาไว้แล้วให้ท าหน้าที่ต่อไปร่วมกับกรรมการ  
โดยต าแหน่งในองค์ประกอบใหม่ ดังนี้ 
  “แบบที่ ๑ 
    มาตรา ๑๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ให้กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
    แบบที่ ๒ 
    มาตรา ๑๑ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ และเมื่อครบวาระแล้ว หากยังไม่มี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน” 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๙) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามแบบที่สอง 
ไม่ชัดเจนว่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยาวนานเพียงใด แบบที่หนึ่งชัดเจนกว่า จึงมีมติให้ใช้
แบบที่หนึ่ง 
  ต่อมาส านักหลักนิติบัญญัติ (ฝ่ายวิเคราะห์ร่างกฎหมาย - เซ็นเซอร์)๖๘ ได้ตรวจสอบ
แบบการร่างกฎหมายแล้ว มีข้อเสนอแก้ไขให้แยกร่างมาตรา ๑๑ ออกเป็นสองวรรค เพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจน ดังนี้  
                                                 

๖๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๕ (๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘ 
วันอังคาร ที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖๘บันทึกข้อความของส านักหลักนิติบัญญัติ (ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย - เซ็นเซอร์)  
เรื่อง ผลการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  



๕๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  “มาตรา ๑๑  ให้ด าเนินการแต่งตั้งในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
     ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการตาม 
มาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อน ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 
 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 
ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๖๙

 

 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ไม่มีการแก้ไข๗๐ 

 
 มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรารักษาการ 

 
๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

  โดยหลักพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมไม่จ าต้องมีมาตรารักษาการ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นจะใช้ค าว่า “ให้ยกเลิกความในมาตรา .. และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน” 
และ “ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกเลิกบทบัญญัติเดิมทั้งหมดและน าบทบัญญัติ
ที่แก้ไขใหม่เข้าแทนที่ทั้งหมด หรือเพ่ิมบทบัญญัติใหม่เข้าไป ตามล าดับ ซึ่งผู้รักษาการจะเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติที่ถูกแก้ไขหรือเพ่ิมเติม จึงไม่ต้องด าเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินั้นอีก 
  ในกรณีที่มีการก าหนดบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
ต้องมีการเขียนบทบัญญัติมาตรารักษาการด้วยเสมอ เนื่องจากจะต้องมีผู้รักษาการรับผิดชอบ  
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติฉบับนั้น๗๑ 

                                                 
๖๙รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ๗๐บันทึกการประชุมสภานติิบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร ์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

๗๑คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๒๒๗ และหน้า ๒๔๙ 



๕๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  มาตรารักษาการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ทีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการมานั้น ปรากฏอยู่ในร่างมาตรา ๗ ดังนี้ 

 “มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอบทบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่  ๙) พิจารณา โดยมีการเรียงล าดับเลขมาตราใหม่เป็นร่างมาตรา ๘ ซึ่ งที่ประชุมฯ  
พิจารณาแล้วเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข๗๒  ต่อมาในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๙) ในวาระที่สอง๗๓ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับร่างทั้งฉบับเสนอ ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 
รักษาการนี้ได้เลื่อนล าดับไปเป็นร่างมาตรา ๑๒ ซึ่งที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข 
และในการพิจารณาร่างมาตราดังกล่าวในวาระที่สาม๗๔ ก็ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบร่างมาตรา ๑๒ ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
 ๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๓.๑ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาบทบัญญัติ 
ร่างมาตรานี้แล้ว มีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด๗๕ 
 ๓.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
   ไม่มีการแก้ไข๗๖ 
 
 

                                                 
๗๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๓ (๑๕/๒๕๕๙) ๓๘/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๔ (๑๖/๒๕๕๙) ๓๙/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๕ (๑๗/๒๕๕๙) ๔๐/๒๕๕๘ 

วันอังคาร ที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗๕รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ๗๖บันทึกการประชุมสภานติิบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร ์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๕๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(ภาคผนวก ๑) 
ร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   

 

หลักการ 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยโดยต าแหน่งและให้กรมการปกครองเป็นส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง) 
 

เหตุผล 

 

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ มีบทบัญญัติบางประการ 
ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่เอ้ือต่อการด าเนินกิจการฮัจย์ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบริหาร
กิจการฮัจย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของประเทศซาอุดิอาระเบีย ประกอบกับ
ประชาชนควรได้รับรู้ข่าวสารจากส่วนราชการในพ้ืนที่โดยมีผู้น าศาสนาอิสลามและหน่วยงานในพื้นที่
ช่วยก ากับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมให้การด าเนินกิจการฮัจย์เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา  
มีความสะดวก ปลอดภัย มีหลักประกันในการเดินทาง และป้องกันการหาประโยชน์โดยมิชอบ สมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และแก้ไข
เพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ เพ่ือการด าเนินกิจการฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่ชาวไทย 
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



๕๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

....................................................................................................................................
.......................................... 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
 

............................................................. .......................................................................
.......................................... 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนไม่เกินสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ”  



๕๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการโดยต าแหน่ง 
และให้กรมการปกครองท าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  (๒) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบ ข้อบังคับ  
ของคณะกรรมการ 

  (๔) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ” 
 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

 

มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ  
หนี้ ภาระผูกพัน และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์  
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่จะได้จัดตั้งขึ้นใน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 

  .......................................... 
        นายกรัฐมนตรี 

 



๖๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(ภาคผนวก ๒) 
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

เรื่องเสร็จที่ ๖๘๙/๒๕๕๙ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖) 
(๒) เพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

(เพ่ิมเติมมาตรา ๖/๑)  
(๓) เพ่ิมเติมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)  
(๔) ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์  

(เพ่ิมเติมมาตรา ๑๒/๑)  
(๕) ก าหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์

แห่งประเทศไทยและให้กรมการปกครองเป็นส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
แห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔) 

(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 

(๗) ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง) 
 

เหตุผล 

 

เนื่องจากในปัจจุบันผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
เป็นจ านวนมาก สมควรปรับเปลี่ยนให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่มีราชการส่วนภูมิภาคสามารถใกล้ชิดกับประชาชนในทุกพ้ืนที่ ท าหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจย์แทน
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะไป 
 



๖๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ 
การด าเนินกิจการฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



๖๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

............................................................................................................................. .......
 .......................................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
 
............................................................................................................................. .......

 ......................................... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์

แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย  
 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  



๖๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสี่คน  
 ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการ 

ของกรมการปกครองจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
 
มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
“มาตรา ๖/๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
 (๔) มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับกิจการฮัจย์ 

 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการฮัจย์ 
 (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) เคยเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ” 
 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖/๑” 



๖๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

“มาตรา ๑๒/๑  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งจ านวนไม่เกินเจ็ดคน
เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๕ และผู้ที่เคยเดินทางไป 
ประกอบพิธีฮัจย์ เพ่ือท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและ 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของคณะกรรมการ” 
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการโดยต าแหน่งและ 
ให้กรมการปกครองท าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๒) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปฏิบัติการ 

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบ ข้อบังคับ  
ของคณะกรรมการ 

 (๔) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ” 
 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด 

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการ 
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนนิงาน 
ของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
 
 



๖๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 

และภาระผูกพัน ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เฉพาะกองส่งเสริมกิจการฮัจย์  
และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุน 
ส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
  มาตรา ๑๑  ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการตามมาตรา ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
 

มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 

  .......................................... 
        นายกรัฐมนตรี 

 



๖๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(ภาคผนวก ๓) 
รายงานของคณะกรรมาธิการฯ 

 



๖๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 
 



๖๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



๖๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



๗๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



๗๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



๗๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 



๗๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 



๗๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 
 



๗๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



๗๖ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



๗๗ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 



๗๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 



๗๙ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 



๘๐ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(ภาคผนวก ๔) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

(ฉบับราชกิจจานุเบกษา) 

 



๘๑ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 



๘๒ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 



๘๓ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 
 



๘๔ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 



๘๕ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บรรณานุกรม 
   

 
๑. เรื่องเสร็จที่ ๖๘๙/๒๕๕๙ (ร่างพระราชบญัญัตสิ่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๑  
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๒  
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๓  
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๔  
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๕  
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ครั้งที่ ๖  
 
๒. เอกสารการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๑  
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๒  
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๓ 
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๔ 
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๕ 
  - บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที ่๖ 
   - รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
     (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๓. เอกสารการประชุมสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ 
  - บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ 



 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ที่ปรึกษา 

 
นายดิสทัต  โหตระกิตย์   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นายนิพนธ์  ฮะกีมี      รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร    ผู้อ านวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

ผู้ควบคุมดูแล 
 

นายสุรพล  ทิพย์เสนา        ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                    และการกีฬา 
 

ผู้จัดท า 
 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการกีฬา 
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