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ประวัตคิวามเปนมา 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     เปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 
 
อํานาจหนาที่ 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบรูณาการแผนพัฒนาทองถิ่นและวางระบบ

ในการติดตามและประเมนิ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอาํนาจ หนาที่ของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น 

5. สงเสริม สนบัสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ
พัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญช ีและ การพัสดุขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชีว้ัดเพือ่เปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิน่และของกรม 
11. ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรอืตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
      ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดข้ึนในกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรม ใน
ราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุม 
ตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารข้ึนในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และพัฒนาการบริหารของสวนราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา  
 
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Vision) 
“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางย่ังยืน ” 
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาต ิระดับจังหวัด

และตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจาก ภาคีเครือขาย 
3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลกัคุณธรรม และเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ  
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและ

สามารถพึ่งตนเองได 
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผูกํากับ

ดูแล อปท. 
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ความรูเกี่ยวกับเทศกิจ 
 

ความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข  
 
ความหมาย 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิง
อื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของ
เอกชนและประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ
จําหนายสินคาประเภท สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบ
หรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม 
และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ จําหนายสินคา
ประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ 
ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนาย
ใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับ
การบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่
มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรือ
อาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น 
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“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ขอบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 
คณะกรรมการสาธารณสุข  

คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุม
โรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการ
สาธารณสุข การอนามัยส่ิงแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรม
อนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ  
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คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ

เกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข
ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

(2) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

(3) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวน
ทองถิ่นในการออกขอกําหนดของทองถิ่น 

(4) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(5) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(6) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี 

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ  
 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

 การเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปน
อํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
 
สุขลักษณะของอาคาร  

 เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือ ส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมี ลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่
อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบ ครอง
อาคารน้ันจัดการแกไข เปล่ียนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร
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ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอ
สุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร  

 เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระ
สะสมไวมากเกินสมควร หรือจัดส่ิงของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปนที่
อยูอาศัยของสัตวใหโทษใด ๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตอง
ดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคาร
นั้น หรือใหจัดส่ิงของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวย
สุขลักษณะหรือใหกําจัดสัตวซึ่งเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร  
 
เหตุรําคาญ 

 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

(1) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่
อื่นใดซึ่งอยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเทท้ิงส่ิงใด
เปนเหตุใหมีกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนํา
โรค หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(2) การเล้ียงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุให
เส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(3) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม
มีการระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแต
ไมมีการควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็นหรือ ละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุให
เส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอ สุขภาพ 

(4) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมี
พิษ ความส่ันสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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 ความรูเก่ียวกับการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
 
ความหมาย 

 “ที่สาธารณะ”  หมายความวา สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากท่ีรกราง
วางเปลา และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ําดวย 

“สถานสาธารณะ”  หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะสําหรับ
ประชาชนใชเพื่อการบันเทิง การพักผอนหยอนใจ หรือการชุมนุม 

“ถนน”  หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเทา ขอบทาง ไหลทาง ทางขาม
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนสวนบุคคล ซึ่งเจาของ
ยินยอมใหประชาชนใชเปนทางสัญจรได 

“ทางน้ํา”  หมายความวา ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อางเก็บน้ํา 
แมน้ํา หวย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลําราง และหมายความรวมถึงทอระบายน้ําดวย 

“อาคาร”  หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน เรือ แพ ตลาด คลังสินคา 
สํานักงาน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความ
รวมถึงอัฒจันทร เข่ือน ประตูน้ํา อุโมงค หรือปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ดวย 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความวา อุจจาระ หรือปสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่ง
เปนของโสโครก หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาด
จากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

“ซากยานยนต”  หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล เรือ 
ลอเล่ือน ยานพาหนะอื่นๆ ที่เส่ือมสภาพจนไมอาจใชการได และหมายความรวมถึงชิ้นสวน
ของรถ เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา 
(1)  นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(2)  ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(3)  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(4)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5)  ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
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(6)  หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา 
(1)  ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล 
(2)  ปลัดสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(3)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและนายอําเภอ สําหรับในเขตองคการ

บริหารสวนจงัหวัด 
(4)  ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขตและผูชวยผูอํานวยการเขต

สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5)  รองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6)  ผูซึ่ ง เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ งให เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหาร

สวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น 

“ขอกําหนดของทองถิ่น”  หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ขอบังคับ ซึ่งตราขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น  

มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 

 
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ  

 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินผูใด 
(1)  วางกระถาง ตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไมที่บริเวณภายนอกอาคารที่

ตนเปนเจาของหรือผู ครอบครองและปลอยปละละเลยใหตนไมเห่ียวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง 
หรือปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางตนไมหรือที่บริเวณภาย นอกของ
อาคาร 
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(2)  ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไวหรือที่ข้ึนเองในที่ดินของ
ตนใหเห่ียวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
บริเวณที่ดินของตน 

ถาการปลอยปละละเลย  มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากท่ีสาธารณะ 
เจาของหรือผูครอบครองอาคารมีความผิด   

 หามมิใหผูใดอาบน้ําหรือซักลางส่ิงใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได
จัดไวเพื่อการนั้น หรือในบริเวณทางน้ําที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว  

 การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ และ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย 

 หามมิใหผูใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําใหปรากฏดวยประการใดๆ ซึ่ง
ขอความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ตนไมหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของอาคารที่อยูติดกับถนนหรืออยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการกระทําของราชการสวน
ทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได  

 เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย ส่ิงปฏิกูล มูลฝอยหรือส่ิง
อื่นใด ตองจัดใหรถนั้นอยูในสภาพที่ปองกันมิใหมูลสัตวหรือส่ิงดังกลาวตกหลน รั่วไหล ปลิว 
ฟุง กระจายลงบนถนนในระหวางที่ใชรถนั้น รวมท้ังตองปองกันมิใหน้ํามันจากรถรั่วไหลลง
บนถนน 

 หามมิใหผูใด 
(1)  ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจา

พนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว 
(2)  ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป 

 หามมิใหผูใดลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนบนถนน หรือสถาน
สาธารณะและทําใหถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ  

 หามมิใหผูใด 
(1)  กระทําดวยประการใดๆ ใหทางเทาชํารุดเสียหาย 
(2)  จอดหรือขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน บนทางเทา เวนแต

เปนการจอดหรือขับข่ีเพื่อเขาไปในอาคารหรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันให
จอดหรือขับข่ีได  

 หามมิใหผูใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถานสาธารณะ  
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 หามมิใหผูใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เวนแตเปนการกระทําในบริเวณ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจา
พนักงานจราจร  

 หามมิใหผูใด 
(1)  ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
(2)  ใชรถยนตหรือลอเล่ือนเปนที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจําหนายใหแก

ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
(3)  ขายหรือจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกบนรถยนต รถจักรยานยนต หรือ

ลอเล่ือน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
 

 หามมิใหผูอยูในรถยนตหรือผูขับข่ีหรือผูนั่งซอนทายรถ จักรยานยนตซื้อสินคาท่ี
ขายหรือจําหนายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวนถนน สวนบุคคล  

 หามมิใหผูใดจูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ไดปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว  

 หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุกอสรางลงในทาง
น้ํา หรือกองไว หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ํา 

 เจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องด่ืมซึ่งจัดสถานท่ีไวสําหรับบริการลูกคา
ไดในขณะเดียวกันไมต่ํากวายี่สิบคน ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เพื่อใหลูกคาใชในระหวางเปดทําการคายกเวนรานจําหนายอาหารและหรือ
เครื่องด่ืมซึ่งจัดใหมีข้ึนในบริเวณงาน เทศกาลหรืองานใดเปนการเฉพาะคราว  

 เจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ 
ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 
การดูแลรักษาสนามหญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ  

 หาม มิใหผูใดทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย 
หรือส่ิงอื่นใดในบริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนเจาของ 

 หามมิใหผูใดโคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหเกิดความ
เสียหายหรือนาจะเปนอันตรายแกตนไม หรือใบ ดอก ผลหรือสวนใดสวนหนึ่งของตนไมที่
ปลูกไวหรือข้ึนเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ 
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 หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณท่ีราชการสวนทองถิ่น ราชการ
สวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่นปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปด
ประกาศหรือปกปายหามไว  
 
การหามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ  

 หามมิใหผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่ง
มิใชสถานที่ที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น  

 หามมิให ผู ใดเท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือ
ยานพาหนะลงในทางน้ํา  

 หามมิใหผูใด 
(1)  บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก ส่ังน้ํามูก เทหรือทิ้งส่ิงใดๆ ลง

บนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร 
(2)  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการ

สวนทองถิ่นไดจัดไว  
 หามมิใหผูใด 

(1)  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ 
(2)  ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่

ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ  
 หามมิใหผูใดเท หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครกหรือส่ิงอื่นใดลงบนถนนหรือ

ในทางน้ํา 
 
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

 หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรือ
ส่ิงอื่นใด ที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทําไวเพื่อสาธารณชน
เกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได  

 หามมิใหผูใดปนปาย นั่ง หรือข้ึนไปบนรั้ว กําแพง ตนไมหรือส่ิงค้ํายันตนไมในที่
สาธารณะ  

 หามมิใหผูใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ  
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 สรุปพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตรี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
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 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 
 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของ
รัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 
 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

ทรงยศ ลังการพินธุ 

  
1.เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  การท่ีเจาหนาที่ 

ดําเนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการ
เฉพาะตัวไมการปลอยใหความรับผิดทาง ละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่
และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลัก กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิด ความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดใน
การกระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับ
ผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมี การฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น  ทั้งที่
บางกรณีเกิดข้ึนโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็ก นอยในการปฏิบัติหนาที่ 
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาท่ี
ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบ
โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมท่ีจะมีตอ แตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรม
แกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอน กําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย จนบางคร้ัง
กลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดําเนิน งานเทาที่ควร เพราะ
เกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่เพื่อควบคุมการ
ทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธี การในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับ
ดูแลอีกสวนหนึ่ง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว  
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะ
เมื่อเปนการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวม
มาใชบังคับ  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
รัฐ   

2.สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เปนพระราชบัญญัติที่
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิด ที่เจาหนาที่ ของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่  ซึ่งผูเสียหายสามารถฟองหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาที่ดังกลาว
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สังกัดอยูไดโดยตรง ไมสามารถฟองเจาหนาที่ได (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) ถาการละเมิดเกิด
จากเจ าหน าที่ ซึ่ ง ไม ได สั งกั ดหน วยงานของรั ฐแห ง ใด  ผู เ สี ยหายสามารถฟอง
กระทรวงการคลังใหเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดได (มาตรา 5 วรรคสอง)  

ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ผูเสียหายตองฟองเจาหนาที่คนนั้นโดยตรง 
(มาตรา 6) 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อ
การละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูทําละเมิดชดใชคา
สินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจง
ใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (มาตรา 8 วรรคแรก) สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนจะมีมากนอยเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความ รายแรงแหงการกระทําและความเปน
ธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ (มาตรา 8 วรรคสอง) ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความ
บกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิด
ดังกลาวออกดวย (มาตรา 8 วรรคสาม)  ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคนนั้น 
เจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของไมตองรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดข้ึน 
โดยเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น (มาตรา 8 
วรรคทาย) 

ถา หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิ
ที่จะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความ หนึ่งปนับแต
วันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้น แกผูเสียหาย (มาตรา 9) 

ใน กรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวย 
งานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคา
สินไหมทดแทนจากเจาหนาที่นั้นจะเรียกรองไดเฉพาะกรณีที่ เจาหนาที่ผูนั้นกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนจะมีได
เพียงใดใหคํานึงถึงระดับความราย แรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปน
เกณฑ ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการ 
ดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย ในกรณีที่การละเมิดเกิด
จากเจาหนาที่หลายคนนั้น เจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของไมตองรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวน
ของตนเทานั้น(มาตรา 10 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 8) แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัต ิ 
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 แนวขอสอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ฉบับท่ีใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2540     ข. พ.ศ. 2542 
 ค. พ.ศ. 2546     ง. พ.ศ. 2549 
 
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีผลบังคับใชเม่ือใด 
 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
3. ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอกชน หมายความถึงขอ
ใด 
 ก. ขอมูลขาวสาร     ข. ขอมูลขาวสารของราชการ 
 ค. ขอมูลราชการ     ง. ขอมูลหนวยงาน 
 
4. ขอใดหมายถึง หนวยงานของรัฐ 
 ก. ราชการสวนกลาง    ข. ราชการสวนภูมิภาค 
 ค. ราชการสวนทองถิ่น    ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดหมายถึง ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ก. ลายพิมพน้ิวมือ    ข. ประวัติอาชญากรรม 
 ค. แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  ง. ถูกทุกขอ 
 
6. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ คนตางดาว 
 ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
 ค. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
 ง. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย 
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7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง     ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
9. ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยมิได คือขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข. ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะทําใหกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผูใดไมใชคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร    ง. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
 
12. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. หาคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เกาคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหน่ึงประกอบดวยใครบาง 
 ก. บุคคลไมนอยกวาหน่ึงคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไมนอยกวาสองคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไมนอยกวาสามคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ  
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แนวขอสอบ  
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
1. พรบ. วิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง นี ้ประกาศใชเมื่อใด 
 ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 ข. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 
 ค. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2547 
 ง. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2550 
 ตอบ ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
  พรบ. วธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง ใหไว ณ วนัที่  27 กันยายน  

พ.ศ. 2539 
 
2. พรบ. วิธีปฏบิัติราชการทางปกครองนี้ไดตราพระราชบญัญัตข้ึินโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของใคร 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. รัฐสภา 
 ค. รัฐมนตร ี     ง. ประธานศาลฎีกา 
 ตอบ  ข. รัฐสภา 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา 

 
3. ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. ถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พรบ.วิธปีฏิบัติฯ มาตรา 2) 
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4. พรบ. วิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง นี้ไมไดมีผลบังคับใชแกผูใด 
 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
 ข. องคกรทีใ่ชอํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
 ค. การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
            (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
           (2) องคกรทีใ่ชอํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
            (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบาย
โดยตรง 
            (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
            (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวา
ดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
            (6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
            (7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของ
ราชอาณาจกัรจากภัยคกุคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
           (8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
         (พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 4) 
 

5. ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
                  นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6) 
 
 
 


