
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ 
 - การอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
เป็นทางเข้า - ออก โครงการก่อสร้างอาคารชุด 
พักอาศัยซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ..................... ๒ 
 - สถานะทางกฎหมายของผู้เชี่ยวชาญ 
การดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ............................................................... ๒ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทความทางวิชาการ 
 - การแก้ปัญหาภัยแล้ง ............................................ ๔ 
 กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ 
 - กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
................................................................................. ๘ 
 รา่งกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา ................................................... ๑๑ 

    กฤษฎีกา โฟกัสกฤษฎีกา โฟกัส  
 มุ่งม่ัน สร้างสรรค์กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ       ปีที่ ๑๖  ฉบับที่ ๑๗๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓ (๘/๒๕๖๓) 

สารบัญ 

Social Distancing ลดโอกาสการติดเช้ือ COVID-19 



 

 

  

 

 

 

๒ 
 

กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
การอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางเข้า - ออก 
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยซึ่งเป็นอาคาร 
ขนาดใหญ่พิเศษ 
 

ประเด็น การอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์  
ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) เป็นทางเข้า - ออกโครงการก่อสร้างอาคารชุดพัก
อาศัยซึ่ งเป็นอาคารขนาดใหญ่ พิเศษ ถือเป็นธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องเพ่ือประโยชน์ของ รฟม. และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ 
เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักรฯ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือไม่ 

ความเห็น เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดิน
ในบริ เวณ ที่ ที่ จ ะ เวนคื น ดั งกล่ าว ได้ ต ราขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ว่า เพ่ือสร้างทางพิเศษตามโครงการรถไฟฟ้า
มหานครระยะแรก และ รฟม. ได้รับโอนที่ดินดังกล่าว 
มาจากองค์การรถไฟฟ้ามหานคร จึงมีพันธะที่จะต้องใช้
ประโยชน์ที่ดินนั้นสำหรับการดำเนินกิจการรถไฟฟ้ามหานคร
ระยะแรกตามวัตถุประสงค์ที่ กฎหมายกำหนดไว้ด้วย  
และโดยที่ที่ดินที่เป็นปัญหานี้ รฟม. ได้จัดทำเป็นทางขึ้นลง
สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า ปล่องระบายอากาศ และ
จัดพ้ืนที่สำหรับเป็นที่จอดรถให้แก่ผู้ ใช้บริการ แต่ต่อมา 
รฟม. ได้นำพ้ืนที่บางส่วนไปอนุญาตให้เอกชนใช้เป็น
ทางเข้า - ออก เพ่ือประกอบการขออนุญาตหรือยื่นแจ้ง
การก่อสร้างอาคารและเพ่ือประโยชน์ของผู้ พักอาศัย
โครงการดังกล่าว โดยประชาชนไม่อาจใช้พ้ืนที่นั้นสำหรับ
จอดรถได้อีกต่อไป การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นไป

เพ่ือที่จะให้บริษัทเอกชนสามารถก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย
และประกอบธุรกิจอาคารชุดดังกล่าวได้ มิใช่ เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ ของ รฟม. และประชาชนใน อันที่ จะใช้
ประโยชน์บนพ้ืนที่ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืน ส่วนผลประโยชน์ที่ รฟม. ได้รับก็เป็นเพียงการ
ตอบแทนการใช้ ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น ดั งกล่ าว  ซึ่ งมิ ใช่
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง รฟม. หรือวัตถุประสงค์
ในการเวนคืนแต่ อย่างใด ส่ วนข้อที่ ว่า รฟม. ได้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้นจนสมประโยชน์แล้ว การจะ
อ้างเช่นนั้นได้  ต้องปรากฏว่าได้ใช้ตามวัตถุประสงค์  
จนหมดความจำเป็นไม่ต้องใช้เพ่ือการนั้นอีก เช่น เลิกเดิน
รถไฟฟ้าสายดังกล่าว หรือหมดความจำเป็นที่จำต้องมี
ทางเข้า - ออกเพ่ือโดยสารรถไฟฟ้า  ดังนั้น การนำที่ดิน 
ที่ได้จากการเวนคืนไปให้บริษัทเอกชนใช้เป็นทางเข้า - ออก
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของบริษัทนั้น จึงไม่ใช่เป็นการ
นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และไม่ใช่กิจการ
ที่เก่ียวเนื่องกับกิจการของ รฟม. 
 
(เรื่ อ ง เส ร็ จ ที่  ๒ ๓ ๗ /๒ ๕ ๖ ๓  บั น ทึ ก ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตให้เอกชน 
ใช้ประโยชน์ ในที่ ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทยเป็นทางเข้า - ออก โครงการก่อสร้าง
อาคารชุดพักอาศัยซึ่ งเป็นอาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) 
 
สถานะทางกฎหมายของผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการ 
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่  

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ 
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กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความเห็น การพิจารณาว่าผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการ
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือไม่ ต้องพิจารณาความหมายของคำว่า “เจ้าหน้าที่
ของรัฐ” ในลักษณะทั่วไป ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย โดยมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของรัฐตามที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีอำนาจบังคับการให้บุคคลปฏิบัติตามคำสั่ง
ที่ได้สั่งตามอำนาจหน้าที่ได้ เมื่อผู้เชี่ยวชาญฯ คือบุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แต่งตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติการตาม
มาตรา ๓๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญฯ จึงเป็น
บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ งตามกฎหมาย โดยมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของรัฐตามที่
กฎหมายกำหนด ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญฯ จึงมีสถานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะทั่วไป แต่โดยที่ปัจจุบัน 
มีกฎหมายหลายฉบับกำหนดความหมายของ “เจ้าหน้าที่” 
หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งที่เหมือน
และแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับ  ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญฯ 
จะมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐตาม
กฎหมายเฉพาะต่าง ๆ และจะมีความรับผิดหรือได้รับ
ความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงประกอบกับกฎหมายเฉพาะเป็นรายกรณีไป 

ประเด็นที่ สอง ผู้ เชี่ ยวชาญการดำเนินการ 
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มีสถานะเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ  
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดแต่เพียงว่าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา โดยไม่ได้กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญฯ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจ 
ที่ชัดเจนของผู้เชี่ยวชาญฯ ไว้ อีกทั้งลักษณะการกำกับ
ดูแลของผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นเพียงการให้คำแนะนำปรึกษา

ทางด้านวิชาการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญฯ 
จึงมิใช่บุคคลซึ่ งได้รับแต่งตั้ งตามกฎหมายให้ปฏิบัติ  
หน้าที่ ราชการตามความหมายของ “เจ้าพนักงาน”  
ตามประมวลกฎหมายอาญา  ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญฯ จึงไม่มี
สถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ประเด็นที่สาม ในการกำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญฯ จะต้องไป
กำกับดูแลในสถานที่ขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบั ติ
หน้าที่เท่านั้น หรือสามารถกำกับดูแลโดยวิธีการอ่ืนก็ได้ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามการกำกับดูแล
ของผู้เชี่ยวชาญฯ ทุกประการหรือไม่ 

ค วาม เห็ น  ม าต รา  ๓ ๔  ว ร รค ส าม  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแล
ของผู้ เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น และต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการ
เข้ าไปในสถานที่ดำเนินการ การค้น ยึดหรืออายัด  
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยข้อ ๕ แห่งระเบียบฉบับนี้กำหนดว่า เมื่อไปถึงสถานที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมผู้ เชี่ยวชาญฯ แสดงตัวต่อ
ผู้รับผิดชอบสถานที่หรือผู้แทน จึงเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการฯ 
ได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ เชี่ยวชาญฯ ไว้แล้ว หาก
คณะกรรมการฯ ประสงค์จะวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
หน้าทีใ่นเรื่องใดให้เกิดความชัดเจนขึ้น ก็สามารถปรับปรุง
แก้ไขระเบียบดังกล่าวได้ 
 
เรื่องเสร็จที่ ๓๒๓/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  สถานะทางกฎหมายของผู้ เชี่ยวชาญ 
การดำเนิ นการต่ อสั ตว์ เพ่ื องานทางวิทยาศาสตร์  
ตามพระราชบัญญั ติ สั ตว์ เพ่ื องานทางวิทยาศาสตร์   
พ.ศ. ๒๕๕๘, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) 



 

 

 

 

 

  ๔  
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การแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

๑นายวิชพงษ์  บวรกจิรุ่งโรจน์* 
 

๑. บทนำ  
ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผล

กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วฤดูแล้งของประเทศ
ไทยจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
เมษายนของปีถัดไป รวมระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน  
แต่ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรง
มากกว่าปีก่อน ๆ อย่างมาก และคาดว่าจะต่อเนื่อง
ยาวนานไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๓ ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยแล้งเป็นปัญหา
สำคัญของประเทศ จึงได้ประกาศกำหนดให้ “น้ำ” หรือ 
“การแก้ปัญหาภัยแล้ง” เป็นวาระแห่งชาติ  
 
๒. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมและมีมติ เมื่ อวันที่   
๗ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ยกระดับการแก้ปัญหา 
ภัยแล้งปี ๒๕๖๓ เป็นวาระแห่งชาติ โดยสรุปสาระสำคัญ
ได้ดังนี้  

๒.๑ รับทราบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการ
เฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤติน้ำ เพ่ือเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
ในการเตรียมความพร้อมป้องกัน แก้ไข ควบคุม ระงับ 
หรือบรรเทาผลร้ายจากความเสียหายด้านน้ำที่เกิดขึ้น 

 
 นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 

กองกฎหมายไทย 

ได้อย่างทันท่วงที และเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกรณี เกิดภาวะวิกฤติ   
โดยศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจประกอบด้วยโครงสร้างที่กำหนด
ตามระดับสาธารณภัยด้านน้ำที่เกิดขึ้น ๓ ระดับ ได้แก ่ 

ระดับ ๑ ภาวะสถานการณ์มีแนวโน้มความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความรุนแรง
ใน พ้ืนที่มากกว่าร้อยละสิบ ซึ่ งสถานการณ์ ระดับนี้  
จะดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ 

ระดับ ๒ ภาวะรุนแรง (หรือคาดว่าจะรุนแรง) 
และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศและมีแนวโน้ม 
ความรุนแรงสู งขึ้น ใน พ้ืนที่ มากกว่าร้อยละสามสิบ  
ซึ่งสถานการณ์ระดับนี้จะดำเนินการโดยกองอำนวยการ
น้ำแห่งชาติ และ 

ระดับ ๓ ภาวะวิกฤติ (หรือคาดว่าจะเกิดวิกฤติ) 
มีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้นในพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 
หกสิบ  ซึ่ งสถานการณ์ ระดับนี้ จ ะดำ เนิ นการโดย 
ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ที่มนีายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ  

โดยในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบกรอบโครงสร้างดังกล่าว 
ต าม ที่ ส ำนั ก งาน ท รัพ ย ากรน้ ำแห่ งช า ติ ใน ฐาน ะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ 
สำหรับงบประมาณที่จะเกิดขึ้น เห็นควรให้สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  หรือโอน
งบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลง 
เงินจัดสรร จากโครงการหรือรายการที่ดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือรายการ 
ที่หมดความจำเป็น แล้วแต่กรณี เพ่ือมาสมทบในการ
ดำเนินการตามแผนของศู นย์บัญชาการเฉพาะกิจ  
เป็นลำดับแรก ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

บทความทางวิชาการ 
 

นใจ 
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๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประชุม
ชี้แจงและประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ 
มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้   
ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาประกอบการ
ดำเนินการต่อไปด้วย โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ ห าวิกฤติ น้ ำ  ให้ สอดรับ กั บ
พระราชบัญ ญั ติ ท รัพยากรน้ ำ  พ .ศ . ๒๕๖๑  และ
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั นและบรร เทาสาธารณ ภั ย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ เป็นต้น  

๒.๓ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณา
คัดกรองแผนงานหรือโครงการที่ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำทั้ งหมดตามลำดับความสำคัญและจำเป็น
เร่งด่วนที่มีความพร้อมและสามารถจะดำเนินการได้
ภายในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ เช่น โครงการพัฒนา 
แหล่งกักเก็บน้ำ โครงการประตูระบายน้ำ โดยให้ระบุ
ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการน้ำที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐)๒  
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของป ระเทศ  
แล้วนำเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป  
 

 
๒โป รด ดู  ป ระ ก าศ ส ำ นั ก ง า น ท รั พ ย าก รน้ ำ แ ห่ ง ช าติ   

เรื่ อ ง  แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร น้ ำ  ๒ ๐  ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๔ ง 
หน้า ๑๑, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) 

๓. การแก้ปัญหาภัยแล้งตามกลไกของกฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรน้ำ  

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ .ศ. ๒๕๖๑  
เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการบูรณาการเกี่ยวกับ 
การจัดสรร การใช้  การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบำรุงรักษา การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ ำ  
และสิทธิในน้ำ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
บริหารทรัพยากรน้ำให้มีความประสานสอดคล้องกัน 
ในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์  
ในการประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึง
ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ำ ทั้ งในระดับชาติ  ระดับลุ่มน้ ำ  
และระดับองค์กรผู้ ใช้น้ ำซึ่ งสะท้ อนการมีส่ วนร่วม 
ของประชาชน เพ่ือร่วมกันบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการจัดการกับ
ภาวะน้ำแล้งของประเทศด้วย  

โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ 
ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “ภาวะน้ำแล้ง” หมายความว่า 
“สภาวะที่ปริมาณน้ำ ปริมาณการไหลของน้ำหรือระดับ
น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของคน สัตว์ และพืชที่อยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง” 
โดยมิได้กำหนดบทนิยามศัพท์เพ่ือให้ความหมายของคำว่า 
“ภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง” แต่อย่างใด เพียงแต่กำหนด
ไว้ในมาตรา ๕๘ ว่า “ในกรณีที่เกิดภาวะน้ำแล้งจนอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการดำรงชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ใด ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษากำหนดเขตภาวะน้ำแล้งอย่าง
รุนแรงในพ้ืนที่นั้น...” ซ่ึงการประกาศกำหนดเขตภาวะ 
น้ำแล้งอย่างรุนแรงนั้น จะมีมาตรการต่าง ๆ ตามมา เช่น 
การกำหนดวิธีการใช้น้ ำ เพ่ื อลดปริมาณ การใช้น้ ำ 
หรือห้ามใช้น้ำบางประเภทเกินกว่าความจำเป็นในการ
อุปโภคบริโภค การกำหนดวิธีการแบ่งปันน้ำ หรือการ
กำหนดมาตรการอ่ืนใดที่จำเป็นใช้บังคับในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข
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และบรรเทาภาวะน้ำแล้งนั้น (มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)  
การสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้ต้องเฉลี่ยน้ำเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
(มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง) ส่วนกรณีที่สถานการณ์ยังไม่ถึง
ขนาดเกิดภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง แต่มีข้อมูลเพียงพอ 
ที่ชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้งในพ้ืนที่ใดของลุ่มน้ำ กรณีนี้
จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำโดยความเห็นชอบ
ของนายกรัฐมนตรีในการประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้ง 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้กิจการใด
สามารถใช้น้ำได้ในปริมาณที่เห็นสมควรได้ (มาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง) 

นอกจากนี้  พระราชบัญญั ติทรัพยากรน้ ำฯ  
ยังให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้ าที่ เข้าไปในที่ ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพ่ือทำการสำรวจ ตรวจสอบ 
หรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการป้องกัน 
และแก้ไขภาวะน้ำแล้ง โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่
ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง 
ตามมาตรา ๖๑๓ หรือแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

 
๓มาตรา ๖๑ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดทำแผนป้องกันและแก้ไข

ภาวะน้ำแล้งขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้จัดทำเป็นแผนเพื่อเตรียมการ
รองรับทั้ งกรณีปกติ ซ่ึงสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน้ ำแล้ ง 
ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป็นประจำและกรณีที่ เกิดภาวะน้ำแล้ง 
อย่างรุนแรง 

แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
รายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
(๒) งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนนิการ 
(๓) การจัดเตรียมข้อมูลที่ จะเป็นประโยชน์ ในการป้องกัน 

และแก้ไขภาวะน้ำแล้ง 
(๔) การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
(๕) วิธีการควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ 
(๖) การหาแหล่งน้ำทดแทนและการขนส่งน้ำจากแหล่งน้ำ

ทดแทนมายังพื้นที่ซ่ึงเกิดภาวะน้ำแล้ง 
(๗) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำแล้ง 
ในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ให้มีการบูรณา

การร่วมกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่น ๆ 

ตามมาตรา ๖๔ หรือทั้งสองแผนควบคู่กัน แล้วแต่กรณี 
(มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง) และในกรณีที่มีความจำเป็น 
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคล
ใด ๆ เพ่ือก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำหรือระบายน้ำผ่าน
หรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้ งอุปกรณ์ ใด ๆ โดยแจ้ง 
เป็ นหนั งสือให้ เจ้ าของหรือผู้ ครอบครองที่ ดิ นหรือ
สิ่งก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่จะมี
การดำเนินการ  ทั้งนี้ ต้องแสดงวัตถุประสงค์และลักษณะ
ของการใช้ที่ ดินหรือสิ่ งก่อสร้างและวัน เวลาที่จะใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างด้วย แต่ถ้าเป็นกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
มีอำนาจเข้าใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือดำเนินการดังกล่าว
ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ต้องแจ้งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่ งก่อสร้างทราบ 
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ (มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง) 

สำหรับกรณีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ นั้น 
เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดปัญหา
วิกฤติน้ำจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 
ของคน สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง 
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ อำนวยการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติน้ำเป็นการชั่วคราว จนกว่าปัญหาวิกฤติน้ำ 
จะผ่านพ้นไป และมีอำนาจออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือบุคคลใด ๆ ร่วมกันกระทำหรือห้ามกระทำการใด ๆ 
เพ่ือการป้องกัน แก้ไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้าย

 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตลุ่มน้ำตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

  ๗  
 

กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้คำสั่ง
ดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีมีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผล
เป็นการทั่วไปต่อประชาชนที่เกี่ยวข้อง และให้ประกาศ
คำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า โดยในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการ
เฉพาะกิจหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 
หากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ได้ดำเนินการไปตามหน้าที่ 
และอำนาจ และได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้นั้นพ้นจากความผิด
และความรับผิดทั้ งปวง  ทั้ งนี้  ให้สำนักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
เพ่ื อ เป็ นค่ าใช้ จ่ าย ในการจัดตั้ งและสนั บสนุ นการ
ปฏิบัติงาน  

ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว  
จึงเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาวิกฤติน้ำตามที่กำหนดไว้
ในมาตรา ๒๔ แห่ งพระราชบัญญั ติ ทรัพยากรน้ ำฯ  
ซึ่งดำเนินการโดยกำหนดโครงสร้างภายในของศูนย์
บัญชาการเฉพาะกิจ แบ่งย่อยออกเป็น ศูนย์อำนวยการ
น้ำแห่งชาติ๔ และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แยกตาม
ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ เพ่ือเป็นการบูรณา
การการปฏิ บั ติ งาน ร่วมกั นขอ งหน่ วยงานของรั ฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการเตรียม
ความพร้อมป้องกัน แก้ไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทา
ผลร้ายจากความเสี ยหายด้ านน้ ำที่ เกิ ดขึ้น  โดยใน
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำดังกล่าว 
นอกจากต้องกำหนดให้สอดรับกับพระราชบัญญัติ

 
๔เป็นส่วนราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามข้อ ๓ 

(๗) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ทรัพยากรน้ ำฯ  แล้ ว  ยั งต้ องกำหนดให้ สอดรับ กับ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ด้วย 
เนื่ อ ง จ า ก ภั ย แ ล้ ง เป็ น ส า ธ า ร ณ ภั ย อ ย่ า ง ห นึ่ ง 
ตามความหมายของบทนิยามคำว่า “สาธารณภัย”๕  
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยฯ และในกรณีที่ เกิดสาธารณภัยร้ายแรง 
อย่ างยิ่ ง  น ายกรั ฐมนตรีห รื อ รองน ายกรั ฐมนตรี  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการ 
ผู้อำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่กำหนดก็ได้ ตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา ๓๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ด้วย  ทั้งนี้ 
เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยให้ผ่านพ้นไป. 

    

 
๕“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 

โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตราย 
แก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม
ด้วย 

๖มาตรา ๓๑  ในกรณี ที่ เกิ ดสาธารณภั ยร้ายแรงอย่ างยิ่ ง 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่ง
การผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดก็ได้ โดยให้มี
อำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อำนวยการตามมาตรา ๒๑ 
และมีอำนาจกำกับและควบ คุมการปฏิบั ติหน้ าที่ ของผู้ บัญ ชาการ  
รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงาน
ในการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ด้วย 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการ
แทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๓*๗  

 
กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการ
แทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๒๗๘ วรรคห้า แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญ ญั ติ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ป ระมวลกฎหมาย 
วิธี พิ จารณ าความแพ่ ง (ฉบับที่  ๓๐ ) พ .ศ . ๒๕๖๐  
ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยอำนาจ
ทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีหลักการสำคัญคือ 
เมื่อศาลได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
แล้ว ให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีมี อำนาจในฐานะเป็น 
เจ้าพนักงานศาลในการดำเนินการบังคับคดี ให้เป็นไปตาม 
ที่ศาลได้กำหนดไว้ในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติ
ในลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับ 
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และในวรรคห้าของมาตรานี้ 
บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติการ
แทนก็ได้   ทั้ งนี้  ตามคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ กำหนดในกฎกระทรวง จึงได้มีการออก
กฎกระทรวงนี้ ขึ้นใช้บังคับ โดยสรุปสาระสำคัญของ
กฎกระทรวงดังกล่าวได้ ดังนี้ 

๑. กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด
หนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นต้นไป และมีผลเป็นการยกเลิกกฎกระทรวง 

 
๗*ราชกิ จจ านุ เบกษ า เล่ม  ๑ ๓๗ /ตอนที่  ๒ ๕  ก /หน้ า  ๑ / 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิม 

๒. กำหนดนิยาม “ผู้รับมอบหมาย” หมายความว่า 
บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี  
ให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี และนิ ยาม  
“ผู้มอบหมาย” หมายความว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในคดีใดคดีหนึ่งซึ่งได้มอบหมาย 
ให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทน 

๓. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นผู้รับ
มอบหมายไว้ ๒ กรณีด้วยกัน ได้แก่ 

๓ .๑  ก รณี เป็ น บุ ค ค ล ธรรม ดา  ต้ อ งมี
คุณสมบัติสำคัญคือ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี 
ซึ่งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ด้านกฎหมาย การเงิน หรือการบัญชี และสำเร็จหลักสูตร
การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี 

๓.๒ กรณี เป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ
สำคัญคือ ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเป็นห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล กล่าวคือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วน
จำกัด หรือเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียน
ไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท ต้องไม่ เคยถูกพิทักษ์ทรัพย์   
และเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับจัดกิจการและทรัพย์สินของผู้อื่น 

๔. ขั้นตอนการเข้าเป็นผู้รับมอบหมาย เริ่มต้น
โดยบุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมาย 
ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมบังคับคดี เมื่อได้รับคำขอแล้ว  
ให้อธิบดีฯ พิจารณาคำขอ เมื่อเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ ให้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับ
มอบหมายในราชกิจจานุเบกษา โดยอธิบดีฯ ยังมีหน้าที่

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ 



 

 

 

 

 

 

  ๙  
 

กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมดูแลบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวด้วย 

๕ . ใน ก ารม อบ ห ม าย ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารแท น  
เจ้ าพ นั ก งาน บั งคั บ ค ดี อ าจม อบ ห ม าย ให้ บุ ค ค ล 
ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับมอบหมายปฏิบัติการแทนตนได้ 
ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ การประเมินราคาทรัพย์สิน การขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินให้แก่
ผู้มีส่วนได้ 

๖. กำหนดเหตุที่บุคคลจะปฏิบัติการเป็นผู้รับ
มอบหมายไม่ได้ รวม ๕ เหตุด้วยกัน ได้แก่ การเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดีนั้น เป็นคู่หมั้นหรือ 
คู่สมรส เป็นญาติ เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้แทนหรือทนายความ หรือเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างของคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายเห็นว่าตนเป็นบุคคล
ที่มีเหตุดังกล่าวอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการเป็นผู้รับ
มอบหมายได้ จะต้องแจ้งให้ผู้มอบหมายทราบโดยทันที  
มิฉะนั้น หากต่อมาความปรากฏต่ออธิบดีฯ ไม่ว่าโดยการ
รายงานของผู้มอบหมาย หรือจากคำร้องของผู้มีส่วนได้
เสียก็ตาม กรณีจะเป็นเหตุอธิบดีฯ พิจารณาสั่งเพิกถอน
ชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ  พักการปฏิบัติการ 
เป็นผู้รับมอบหมาย หรือยกเลิกหนังสือมอบหมายในคดี
นั้ น ได้   ทั้ งนี้  โดย ให้ คำนึ งถึ งความสุ จ ริตของผู้ รับ
มอบหมายและระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

๗ . กำห นด ให้ ผู้ รั บ มอบ หมายจะต้ อ งวาง
หลักประกันทั่วไปและหลักประกันเฉพาะคดีเพ่ือชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน
บังคับคดีต่ออธิบดีฯ ก่อน จึงจะปฏิบัติการได้ หากมิได้ 
มีการวางหลักประกันตามจำนวนและภายในเวลาที่กำหนด  
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือผู้รับ
มอบหมาย แล้วแต่กรณี 

๘. ในการปฏิบัติงาน ผู้รับมอบหมายต้องปฏิบัติ
ต ามกฎหมายและข้ อบั งคั บก รมบั งคับ คดี ว่ าด้ วย
จรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด 
ในข้อบั งคับดั งกล่ าวกำหนดหลักการที่ สำคัญ  เช่น 
อุดมการณ์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ โดยหน้าที่สำคัญของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  คือการอำนวยความ
ยุติธรรมให้แก่คู่ความและผู้มีส่วนได้เสียในคดี ตลอดจน
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย 
หากผู้ รับ มอบหมายจงใจ ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามกฎห มาย 
และข้อบังคับกรมบังคับคดีดังกล่าว อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง กรณีจะเป็นเหตุให้อธิบดีฯ  
มีอำนาจพิจารณาสั่งเพิกถอนชื่อผู้รับมอบหมายจากบัญชี
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้ 

๙. ผู้รับมอบหมายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการแทน 
ผู้มอบหมายด้วยตนเอง มิฉะนั้น จะเป็นเหตุให้อธิบดีฯ 
พิจารณาสั่งเพิกถอนชื่อผู้รับมอบหมายจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีคุณสมบัติได้ เช่นเดียวกับกรณีที่ปรากฏต่ออธิบดีฯ ว่า 
ผู้รับมอบหมายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้  

๑๐. ผู้รับมอบหมายต้องแสดงบัตรประจำตัว
ประชาชนพร้อมหนังสือมอบหมายเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร้องขอด้วย ส่วนในกรณีที่ผู้รับมอบหมายเป็นนิติบุคคล  
ให้ผู้ปฏิบัติการแทนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน  
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

หากผู้รับมอบหมายในคดีใดไม่แสดงบัตร
ประจำตัวประชาชนและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
ถู ก ร้ อ งขอ เมื่ อความปรากฏ แก่ อธิ บ ดี ฯ  อธิ บ ดี ฯ  
มีอำนาจพิจารณาตักเตือนเป็นหนังสือแก่ผู้รับมอบหมายนั้น
หรือยก เลิ กหนั งสื อมอบหมายในคดีนั้ น ได้   ทั้ งนี้   
ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายเคยถูกตักเตือนมาแล้ว อธิบดีฯ  
มีอำนาจพิจารณาสั่งพักการปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมาย



 

 

 

 

 

 

  ๑๐  
 

กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นเวลาไม่เกินหกเดือน และในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับ
มอบหมายได้ เคยถูกสั่ งพักการปฏิบัติการเป็นผู้ รับ
มอบหมายมาแล้ว อธิบดีฯ ก็มีอำนาจพิจารณาสั่งเพิกถอน
ชื่อผู้รับมอบหมายนั้นจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็น
ผู้รับมอบหมายได้ อันเป็นการกำหนดสภาพบังคับของการ
ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ข้างต้นในระดับที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ความร้ายแรงของพฤติการณ์ในแต่ละกรณ ี

๙. กำหนดเหตุอ่ืน ๆ ที่อธิบดีฯ จะมีอำนาจสั่ง
เพิกถอนชื่อผู้รับมอบหมายจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เป็นผู้รับมอบหมาย ได้แก่ ตาย เลิกบริษัท หรือยื่นคำขอ
ถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว 

๑๐. เมื่ออธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนชื่อ หรือพักการ
ปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมายในกรณีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นนั้น ให้ถือว่าอธิบดีฯ ได้มีคำสั่งยกเลิกหนังสือ
มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนทุกคดีที่อยู่ระหว่างการ
ปฏิบัติการของผู้รับมอบหมายนั้น 

๑๑. กำหนดเหตุ ในการสั่ งคืนหลักประกัน  
ทั้งหลักประกันทั่วไป ซึ่งจะต้องคืนเมื่อผู้รับมอบหมาย 
ถูกเพิกถอนชื่ อจากบัญชี รายชื่ อ  และหลักประกัน 
เฉพาะคดี ซึ่งจะต้องคืนเมื่อมีคำสั่งเพิกถอนชื่อ คำสั่ง 
พักการปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมาย มีคำสั่งยกเลิก
หนังสือมอบหมาย หรือการบั งคับคดี ได้ เสร็จสิ้นลง 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้มีการดำเนินการตาม
กฎหมายกับผู้รับมอบหมายเพ่ือชดใช้ค่าเสียหาย ให้อธิบดีฯ 
พิจารณาสั่งพักการคืนหลักประกันไว้ก่อน 

ทั้งนี้  เนื่องจากพระราชบัญญั ติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในลักษณะ ๒ 
การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ของภาค ๔ 
วิ ธีก ารชั่ วคราวก่ อน พิพากษาและการบั งคับ ตาม 
คำพิพากษาหรือคำสั่ ง ทั้ งลักษณะ ซึ่ งมีผลเป็นการ
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี รวมทั้งได้ให้อำนาจในการออกกฎกระทรวง
กำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่ งได้ รับมอบหมายให้
ป ฏิ บั ติ ก ารแท น เจ้ าพ นั ก งาน บั ง คั บ คดี  ก ารออก
กฎกระทรวงฉบับนี้ ย่อมจะทำให้การมอบหมายงาน 
บังคับคดีให้แก่ภาคเอกชนเป็นผู้ปฏิบัติการแทนสามารถ
ดำเนินไปได้โดยเรียบร้อยและมีระบบการควบคุมกำกับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับบทบัญญัติ  
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมด้วย. 

    



 

 

 

 

 

 

  ๑๑  
 

กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
พระราชบญัญัต ิ

๑ . ร่างพระราชบัญ ญั ติ กำหนดระยะเวลา
ดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๓๓๐/๒๕๖๓)  

๒ . ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริมจริยธรรม 
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๓๓๒/๒๕๖๓) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๔๗/๒๕๖๓)  

๔. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๓๕๑/๒๕๖๓) 

๕. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๔/๒๕๖๓) 
 
พระราชกฤษฎีกา 

๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (เรื่ องเสร็จที่  
๓๐๑/๒๕๖๓) 

๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะ
เวนคืน ในท้องที่บางแคเหนือ เขตบางแค แขวงบางหว้า 
แขวงบางด้วน แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ และแขวง
บ าง เชื อกห นั ง  แ ขวงบ างพ รม  แขวงบ างระม าด  
แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๐๓/๒๕๖๓) 

๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะ
เว น คื น  ใน ท้ อ ง ที่ แ ข ว ง จ อ ม พ ล  เข ต จ ตุ จั ก ร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๐๔/๒๕๖๓) 

๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๐๗/๒๕๖๓) 

 
 
๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทน

คณ ะกรรม การ  เล ข านุ ก ารคณ ะกรรมการ  แล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล (เรื่องเสร็จที่ ๓๑๒/๒๕๖๓) 

๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจ 
การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๘๒/๒๕๖๓) 

๗ . ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ ดิ น  
ในท้องที่ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๘๗/๒๕๖๓) 

๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
สำหรับอุตสาหกรรม ๔.๐) (เรื่องเสร็จที่ ๔๐๐/๒๕๖๓) 

๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๑๔/๒๕๖๓) 

๑๐. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๑๕/๒๕๖๓) 

๑ ๑ . ร่ า งพ ร ะ ร าช ก ฤ ษ ฎี ก า เบี้ ย ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคล 
หรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย  
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๗/๒๕๖๓) 

๑๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษี เพ่ือสนับสนุนการนำเข้ายา 
เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด - ๑๙ สำหรับ
บริจาคเป็นสาธารณกุศล) (เรื่องเสร็จที่ ๔๓๖/๒๕๖๓) 

 
 
 

ร่างกฎหมายทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  ๑๒  
 

กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

คณะผู้จัดทำ 

     ที่ปรึกษา   กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     นายปกรณ์  นิลประพันธ ์   ๑๙ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
     นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ   www.krisdika.go.th, www.lawreform.go.th 
     นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์   โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒-๒๐๒๐๖-๙ ต่อ ๒๔๐๙ 
     กองบรรณาธิการ  โทรสาร : ๐-๒๒๘๒-๑๘๘๕ 
     นายสชุัย  งามจิตต์เอ้ือ    
     นางสุริศา  ไขว้พนัธุ ์   
     นายอนุกูล  ทองระย้า  ผู้จัดพิมพ ์
     นางสาวภัทรานิษฐ์  มณีพันธุ์  ฝ่ายผลิตเอกสาร  
   
  
  

 
 

กฎกระทรวง 
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกอง

บังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๑/๒๕๖๓)  

๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ลด 
และยกเว้นค่ าธรรม เนี ยมการดำเนิ นการเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๖๓) 

๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวน องค์ประกอบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๒๙๖/๒๕๖๓) 

๔ . ร่ า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว งแ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร 
กรม ท รัพ ย ากรท า งท ะ เล แล ะช ายฝั่ ง  ก ระ ท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๓๐๙/๒๕๖๓) 

๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่
บางส่วนในท้องที่แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม 
แขวงบ้านพานถม แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด  
 

แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงบวรนิเวศ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 
แขวงเสาชิงช้า แขวงสำราญราษฎร์ แขวงวัดราชบพิธ 
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  
แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค 
แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  แขวงสัมพันธวงศ์   
แขวงจักรวรรดิ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๓๓/๒๕๖๓)  

๖. ร่างกฎกระทรวงการฝึกอบรมและการวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถานพยาบาล 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบ
วิช าชีพท างการแพทย์ และสาธารณ สุ ข  พ .ศ . ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๓๕๒/๒๕๖๓) 

๗. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๔/๒๕๖๓) 

    
 
 
 
 

 


