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 ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534  
และแกไขเพิ่มเติมมเติม 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิ ธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน 

การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ ตามความ

เหมาะสมของแตละภารกิจ 
ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังนี้ 

(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

 การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 

สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึงเรียกช่ือเปนอยางอื่นและ
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ปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทยประจํา

องคการระหวางประเทศ 
“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงไดรับ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน

กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวน

ราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 
“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง

ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของ

คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวนราชการ 

ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 
 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา

รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน

ตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทน

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 
หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนท่ีมิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซ่ึงประจําอยูในประเทศท่ีตนมีอํานาจหนาท่ี  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงต้ังและการเลื่อน

ข้ันเงินเดือน 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังนี้ 

(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
 ใหรวมทองท่ีหลาย ๆ อําเภอต้ังข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล การต้ัง ยุบ และ

เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
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(1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
(2) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความสงบ

เรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 
(3) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอย

โอกาสเพื่อใหไดรับความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
(4) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา 

รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
(5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือให

สามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีดความสามารถ

พรอมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด

ในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายหรือมติของ

คณะรัฐมนตรีกําหนด  
คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัด

หนึ่งคนตามท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัวหนาท่ีทําการ

อัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวง

และทบวงตาง ๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซ่ึงประจําอยูในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน 

เปนกรมการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ 
 ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ในจังหวัด 
ในจังหวัดหนึ่ง ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่งเปนผูรับนโยบายและคําส่ังจาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให

เหมาะสมกับทองท่ีและประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร ซ่ึง

ปฏิบัติหนาท่ีในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ และ

จะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือท้ังรองผูวาราชการจังหวัดและ

ผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได 
ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ 

และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัด  ใหมีปลัดจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจํา

จังหวัดซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําทําหนาท่ีเปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และ

มีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัด

นั้น 



8 
 

 สรุปสาระสําคัญ พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

  
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา 
“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแกการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 

 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี

เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ

สังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ

โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหาร

ราชการดังตอไปนี้ 
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(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
แนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต  สามารถตรวจสอบได
และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน   กําหนด

ข้ันตอนการดําเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 
(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม    และประชาชนผูรับบริการ 

เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  
(5) ในกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น

โดยเร็ว   
 

 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา

และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   
 (4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ

ประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณรวมท้ัง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ
ในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร 
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
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 สรุปสาระสําคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 

 

 หลักเกณฑเขตอํานาจศาล  
 แยกออกเปน  2 กรณี  คือ  การเสนอคดีตอศาลเปนคําฟอง    กับกรณีเสนอคดีเปนคํารอง

ขอ 
 กรณีเสนอคดีเปนคําฟอง  ซ่ึงเปนการฟองคดีมีขอพิพาท  ใหฟองตอศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนา

อยู  หรือตอศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึน  ศาลใดศาลหนึ่งก็ได  แตวแตจะเลือก   
กรณีโจทกเลือกฟองตอศาลท่ีมูลคดีเกิด แมจําเลยมีภูมิลําเนาอยูนอกราชอาณาจักรก็ฟองตอ

ศาลดังกลาวได   กรณีกลับกันถาโจทกเลือกฟองตอศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขต แมมูลคดีจะ

เกิดนอกราชอาณาจักร โจทกก็ฟองตอศาลดังกลาวได  
ศาลท่ีมูลคดีเกิด   คําวา “มูลคดี”  หมายถึงตนเหตุอันเปนท่ีมาแหงการโตแยงสิทธิ อันจะทํา

ใหโจทกเกิดอํานาจฟอง  
ถาเปนการฟองใหรับผิดในมูลละเมิด เหตุละเมิดเกิดข้ึนในเขตศาลใด  ถือวามูลคดีเกิดใน

เขตศาลนั้น ถาเปนการฟองใหรับผิดตามสัญญา  ศาลท่ีมูลคดีเกิดไดแกท่ีทําสัญญาและท่ีประพฤติ

ผิดสัญญา   ดังนั้น ในคดีเรื่องหนึ่งอาจมีทองท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึนหลายแหงก็ได  
ศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขต 
ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา  ไดแก  ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานท่ีอยูเปนแหลงสําคัญ  ดังนั้น 

บุคคลจึงอาจมีภูมิลําเนาหลายแหงได  ในกรณีท่ีจําเลยมีภูมลําเนาหลายแหง โจทกอาจฟองจําเลยท่ี

ศาลใดศาลหนึ่งท่ีอยูในเขตอํานาจได  
 ภูมิลําเนาของผูถูกจําคุก  

ภูมิลําเนาของผูท่ีถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล หรือตามคําสั่งโดยชอบดวย

กฎหมาย ไดแกเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีถูกจําคุกอยูจนกวาจะไดรับการปลอยตัว    ดังนี้หากจําเลย

ถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดอยูในเขตอํานาจของศาลใด ก็ฟองจําเลยตอศาลนั้นได  
 ภูมิลําเนาของนิติบุคคล  

ไดแกถิ่นอันเปนท่ีต้ังของสํานักงานใหญ   หรือถิ่นอันเปนท่ีต้ังท่ีทําการ  หรือถิ่นอันเลือกเปน

ภูมิลําเนาเฉพาะการ ตามขอบังคับหรือตราสารจัดต้ัง     ในกรณีท่ีนิติบุคคลมีท่ีต้ังหลายแหง หรือมี

สํานักงานสาขา  ใหถือวาถิ่นท่ีต้ังของท่ีทําการหรือของสํานักงานสาขาเปนภูมิลําเนาในสวนกิจการอัน

ไดกระทํา ณ. ท่ีนั้นดวย   
 คําฟองเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย  

มาตรา 4 ทวิ คําฟองเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิหรือประโยชนอันเกี่ยวดวย

อสังหาริมทรัพย ใหเสนอตอศาลท่ีอสังหาริมทรัพยนั้นต้ังอยูในเขตศาล ไมวาจําเลยจะมี

ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไม หรือตอศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล 
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ไดแก 
-  คําฟองท่ีบังคับเอาแกตัวอสังหาริมทรัพยโดยตรง (โดยเฉพาะเจาะจง)  เชน ฟองบังคับ

ใหโอนท่ีดิน  หรือฟองขับไล  
- การฟองเรียกเงินมัดจําและคาเสียหายตามสัญญาจะซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ไมไดบังคับ

เอาตัวทรัพยโดยตรง จึงเปนคําฟองท่ีไมเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย   
- การฟองเรียกเงินคาขายท่ีดิน (นายหนา) ไมเปนการบงตัวทรัพย ไมใชคําฟองเกี่ยวดวย

อสังหาริมทรัพย   
- ฟองขอใหบังคับไปถอนคําคัดคานการขอโอนมรดกท่ีดิน มิไดบงถึงการบังคับท่ีดิน จึง

ไมใชคําฟองเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย   
- การฟองเรียกเงินคาซ้ือท่ีดินคืนจากผูขาย ไมเปนคําฟองเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย    

 การเสนอคดีเปนคํารองขอ 
ใหเสนอตอศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลหรือตอศาลท่ีผูรองมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล 

( มาตรา 4(2))  ซ่ึงใชสําหรับกรณีการฟองคดีตอศาลในคดีไมมีขอพิพาท เชน คํารองขอแสดง

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยการครอบครองปรปกษตาม ป.พ.พ.มาตรา 1382  คํารองขอใหศาลสั่งใหเปน

คนสาบสูญ คํารองขอใหศาลสั่งวาเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ เปนตน 
ในคดีรองขอใหศาลสั่งใหคนวิกลจริตเปนคนไรความสามารถนั้น เหตุวิกลจริตเกิดข้ึนในเขต

อํานาจของศาลใด ถือวามูลคดีเกิดในเขตอํานาจของศาลนั้น 
 
คดีท่ีมีเขตอํานาจหลายศาล  
มาตรา 5 คําฟองหรือคํารองขอซึ่งอาจเสนอตอศาลไดสองศาลหรือกวานั้น ไมวาจะเปน

เพราะภูมิลําเนาของบุคคลก็ดี เพราะที่ต้ังของทรัพยสินก็ดี เพราะสถานท่ีท่ีมูลคดีเกิดก็ดี หรือ

เพราะมีขอหาหลายขอก็ดี ถามูลความแหงคดีเกี่ยวของกัน โจทกหรือผูรองจะเสนอคําฟองหรือ

คํารองขอตอศาลใดศาลหนึ่งเชนวานั้นก็ได 

ในกรณีตอไปนี้ โจทก หรือผูรอง จะเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใดศาลหนึ่งตอไปนี้ก็

ได 
1.  คดีท่ีอยูในเขตอํานาจศาลหลายศาล เชน คดีท่ีจําเลยรวมกันหลายคนซึ่งมีมูลความแหง

คดีเกี่ยวของกัน และจําเลยแตละคนมีภูมิลําเนาตางกัน  
2. คดีท่ีมีมูลคดีเกิดในเขตอํานาจศาลหลายศาล 
3. คดีท่ีทรัพยสินต้ังอยูในเขตอํานาจหลายศาล 
4. คดีท่ีมีขอหาหลายขอหา ซ่ึงมีมูลความแหงคดีเกี่ยวของกันแตละขอหาอยูในเขตอํานาจ

ศาลตางกัน   
 รองสอด  
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 มาตรา 57  บุคคลภายนอกซึ่งมิใชคูความอาจเขามาเปนคูความไดดวยการรองสอด 

(1) ดวยความสมัครใจเองเพราะเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อยังใหไดรับความรับรอง

คุมครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนท่ีมีอยู โดยยื่นคํารองขอตอศาลท่ีคดีนั้นอยูในระหวาง

พิจารณาหรือเม่ือตนมีสิทธิเรียกรองเกี่ยวเนื่องดวยการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง โดยยื่น

คํารองขอตอศาลท่ีออกหมายบังคับคดีนั้น 
(2) ดวยความสมัครใจเองเพราะตนมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดีนั้นโดยยื่น

คํารองขอตอศาลไมวาเวลาใด ๆ กอนมีคําพิพากษา ขออนุญาตเขาเปนโจทกรวมหรือจําเลย

รวม หรือเขาแทนท่ีคูความฝายใดฝายหนึ่งเสียทีเดียวโดยไดรับความยินยอมของคูความฝาย

นั้นแตวาแมศาลจะไดอนุญาตใหเขาแทนท่ีกันไดก็ตาม คูความฝายนั้นจําตองผูกพันตนโดยคํา

พิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งวามิไดมีการเขาแทนท่ีกันเลย 
(3) ดวยถูกหมายเรียกใหเขามาในคดี (ก) ตามคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่งทํา

เปนคํารองแสดงเหตุวาตนอาจฟองหรือถูกคูความเชนวานั้นฟองตนได  เพื่อการใชสิทธิไลเบ้ีย
หรือเพื่อใชคาทดแทน ถาหากศาลพิจารณาใหคูความเชนวานั้นแพคดี หรือ (ข) โดยคําส่ังของ

ศาลเม่ือศาลนั้นเห็นสมควร หรือเม่ือคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ในกรณีท่ีกฎหมายบังคับให

บุคคลภายนอกเขามาในคดี หรือศาลเห็นจําเปนท่ีจะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีเพื่อ

ประโยชนแหงความยุติธรรม แตถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดี

ดังกลาวแลวใหเรียกดวยวิธียื่นคํารองเพื่อใหหมายเรียกพรอมกับคําฟองหรือคําใหการ หรือใน

เวลาใด ๆตอมากอนมีคําพิพากษาโดยไดรับอนุญาตจากศาล เม่ือศาลเปนท่ีพอใจวาคํารองนั้น

ไมอาจยื่นกอนนั้นได 
การสงหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตรานี้ตองมีสําเนาคําขอ หรือคําส่ังของศาล 

แลวแตกรณี และคําฟองต้ังตนคดีนั้นแนบไปดวย 
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไมตัดสิทธิของเจาหนี้ ในอันท่ีจะใชสิทธิเรียกรองของ

ลูกหนี้และที่จะเรียกลูกหนี้ใหเขามาในคดีดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 58  ผูรองสอดที่ไดเขาเปนคูความตามอนุมาตรา (1) และ (3) แหงมาตรา

กอนนี้ มีสิทธิเสมือนหนึ่งวาตนไดฟองหรือถูกฟองเปนคดีเรื่องใหม ซึ่งโดยเฉพาะผูรองสอดอาจ

นําพยานหลกัฐานใหมมาแสดง คัดคานเอกสารท่ีไดยื่นไว ถามคานพยานท่ีไดสืบมาแลวและ

คัดคานพยานหลักฐานท่ีไดสืบไปแลวกอนท่ีตนไดรองสอด อาจอุทธรณฎีกาคําพิพากษาหรอื

คําส่ังของศาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และอาจไดรับหรือถูกบังคับใหใชคาฤชาธรรมเนียม 
หามมิใหผูรองสอดที่ไดเปนคูความตามอนุมาตรา (2) แหงมาตรากอน ใชสิทธิอยางอ่ืน

นอกจากสิทธิท่ีมีอยูแกคูความฝายซึ่งตนเขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวมในชั้นพิจารณาเม่ือตน

รองสอด และหามมิใหใชสิทธิเชนวานั้นในทางท่ีขัดกับสิทธิของโจทกหรือจําเลยเดิม และใหผู  
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 วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาท่ี และภารกิจของ

กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 

 

 ประวัติกรมการปกครอง 
          กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงหน่ึงท่ีจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435 มีสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเปนเสนาบดีรับผิดชอบงานมหาดไทยหรืองานการ

ปกครองประเทศและไดมีการแบงหนาท่ีระหวางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมใหชัดเจน

ไมซํ้าซอนกันโดยใหกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองท้ังหมดเพียง
กระทรวงเดียว  กระทรวงมหาดไทยเม่ือแรกต้ังแบงออกเปน 3 กรม มีช่ือเรียกตามทําเนียบเดิม แต
ใหมีหนาท่ีตางกัน คือ 
     กรมมหาดไทยกลางเปนพนักงานทําการทุกอยาง ซ่ึงมิใหแยกออกไปเปนหนาท่ีกรมอื่น 
    กรมมหาดไทยฝายเหนือใหเปนเจาหนาท่ีแผนกการปราบปรามโจรผูราย       กับแผนก

อัยการรวมทั้งการเกี่ยวของกับชาวตางประเทศ(แตภายหลังโอนการท่ีเกี่ยวกับตางประเทศไปเปน

หนาท่ีปลัดทูลฉลอง)  
    กรมมหาดไทยฝายพลําภังใหเปนเจาหนาท่ีแผนกปกครองทองท่ีสําหรับการปกครองใน
สวนภูมิภาคได กําหนดรูปแบบการปกครองท่ีเรียกวา "เทศาภิบาล"ข้ึนมาใช  และไดมอบหมายให

กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบดูแลโดยจัดแบงหัวเมืองออกเปนมณฑล เมืองและอําเภอโดยมี

สมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการเมืองและนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและดูแลทุกข
สุขของประชาชนในเขตทองท่ีนั้นๆ และมีกํานันผูใหญบานเปนผูชวยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบล
และหมูบานกรมมหาดไทยฝายพลําภังจึงเปนตนกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งไดมีการเปลี่ยนช่ือ

และปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในมาเปนลําดับ ดังนี้  
    •พ.ศ. 2458 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครองและกรมฝายเหนือ  
     •พ.ศ. 2459 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครองทองท่ีและกรมการเมือง  
    •พ.ศ. 2460 กรมปกครอง มีสวนราชการ 2 แผนก คือ แผนกปกครองทองท่ีและแผนก

การเมือง  
     •พ.ศ. 2466 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง  
     •พ.ศ. 2467 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ การภายในกรมภายนอก และกรมทะเบียน  
     •พ.ศ. 2469 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน และกรม

ราชทัณฑ  
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          หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตยแลวในป พ.ศ. 2476 กรมพลําภังไดเปลี่ยนช่ือเปนกรมมหาดไทยตอมาในป 

พ.ศ. 2505 จึงเปลี่ยนมาใชช่ือ "กรมการปกครอง"จนถึงปจจุบัน  

 วิสัยทัศน  
         “องคกรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ การรักษาความสงบ
เรียบรอยและความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ใหเขมแข็งบนฐานธรรมาภิบาล ที่ประชาชน
เชื่อมั่น และศรัทธา” 
 
คํานิยามวิสัยทัศน 

องคกรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบรหิารราชการทุกระดับในพ้ืนท่ีใหเขมแข็งบน
ฐานธรรมาภบิาล หมายถึง ความสมบรูณดวยองคประกอบ ดังน้ี 

1. สวนราชการในระดับอําเภอไดรับการเสริมสรางและพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง มี
ระบบการบริหารจัดการภายในท่ีมีความเปนเลิศ โดยใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเปนแนว
ทางการพัฒนา 

2. เปนแกนกลางในการเชื่อมโยง และประสานนโยบายการพัฒนาของประเทศ และ
นโยบายรัฐบาลสูการปฏบิัติในระดับพ้ืนที่ 

3. สวนราชการในระดับภูมิภาค และทองถิ่น ไดรับการกํากับดูแล ตรวจสอบ ถวงดุล 
อยางมีประสิทธิภาพตามภารกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครอง 

องคกรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริการทุกระดับในพ้ืนท่ีใหเขมแข็งบนฐานธรร
มาภิบาล หมายถึง ความสมบูรณดวยองคประกอบ ดังน้ี 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานของกรมการ
ปกครอง มีความทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพรองรับการ
พัฒนาการบริการสูระดับสากล 

2. มีนวัตกรรมดานการบริการท่ีตอบสนองตอการพัฒนาพื้นที่การเติบโตของประเทศ 
และความตองการของประชาชน รวมถึงผูรับบริการภายในประเทศและตางประเทศ 
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3. ระบบการบริการยึดพ้ืนที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง ประชาชนมสีวนรวมใน
การพัฒนาการบริการระบบการบริการมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับการพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิ และเขาถึงบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง 
เทาเทียม และเปนธรรม 

5. ระบบฐานขอมูลทุกระดับมีความถูกตอง ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการบริการของ
ประเทศและพ้ืนที่ และตอบสนองการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

องคกรหลักของชาติ ในการบูรณาการการรักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคง
ภายในทุกระดับในพ้ืนที่ใหเขมแข็งบนฐานธรรมาภิบาล หมายถึงความสมบูรณดวย
องคประกอบ ดังน้ี 

1. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ไดรับการปรับปรุง พัฒนาใหมีความทันสมัย รองรับการ
เปลี่ยนแปลง ตอบสนองตอการปฏิบัติภารกิจ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่อยาง
เหมาะสม 

2. ระบบฐานขอมูล ระบบการปฏิบัติงานดานยุทธวิธีและการขาวมีประสิทธิภาพสูง มี
การนําไปใช เพ่ือประโยชนสูงสุดในการสนับสนุนภารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความม่ันคงภายในเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

3. การอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
4. การบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม ยึดม่ันบนหลักนิติธรรม เพ่ือใหเกิดความสงบสุข 

เรียบรอยในพ้ืนที่ 
5. พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนที่ชายแดน และพื้นที่เส่ียงมีความสงบเรียบรอย

ประชาชนไดรับการดูแล คุมครอง พัฒนาเปนพ้ืนท่ีหมูบานปลอดภัย 
ประชาชนเชื่อมั่น และศรทัธา หมายถึงความสมบูรณดวยองคประกอบ ดังน้ี 
1. อําเภอมีศักยภาพในการแกไขปญหาในพ้ืนที่ มีการตรวจสอบและถวงดุลกระบวนการ

ยุติธรรม ในพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนใหการยอมรบัวาเปนหลักในการบําบัดทุกข 
บํารุงสุข อยางแทจริง 

2. ประชาชนมีสวนรวมในภารกิจดานการพัฒนา ดานการอํานวยความเปนธรรม และ
การรักษาความสงบเรียบรอยในระดับพ้ืนที่ 
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3. ผูบริหาร และบุคลากรของกรมการปกครองมีสมรรถนะสูง ยึดม่ันในหลกันิติธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการทํางานขององคกรอยางเขมแข็ง 

4. เครือขายในระดับพ้ืนที่พรอมใจทางานอยางมีจิตสํานึกรวมในการพัฒนาพ้ืนที่ 
5. หนวยงานทุกระดับของกรมการปกครองมีความเปนเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการและพรอมพัฒนาสูเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจเปนกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของกรมการปกครอง และภารกิจการ
พัฒนาไปสูวิสัยทัศน ประกอบดวย 5 พันธกิจ ดังน้ี 

1. อํานวยการ บังคับใชกฎหมาย การตรวจสอบถวงดุล ในดานการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความม่ันคงภายใน การอํานวยความเปนธรรมในภารกิจกรมการปกครอง 

2. บริการประชาชนดานงานทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนท่ัวไป 
และทะเบียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายใน 

3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน และระบบฐานขอมูลกลางใหมีคุณภาพ
เพ่ือการใชประโยชนรวมกันอยางบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน 

4. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองทองที่ การบริการการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
นโยบายรัฐบาล และการพัฒนาประเทศ 

5. พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร เปนประเด็นหลักที่สําคัญ หรือเปนวาระหลักในการพัฒนาตาม
กรอบของแผนยุทธศาสตร ที่จะพัฒนาดวยวิธีการทางยุทธศาสตรสูผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามท่ี
กําหนดไวในวิสัยทัศน ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพ้ืนที่ใหเขมแข็ง 
2. การรักษาความสงบเรียบรอย และอํานวยความเปนธรรม ใหสังคมสงบสุข 
3. การเสริมสรางความม่ันคงภายในทุกระดับในพื้นที่ใหเขมแข็ง มีเอกภาพ 
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4. การพัฒนาระบบการบริการใหทันสมัย มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง พรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

5. การเสริมสรางการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ และพัฒนาบุคลากรสูความเปนสากล 
 
เปาประสงค (Goal) 

เปาประสงคเปนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร โดยมี
เปาประสงคหลัก 7 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. อําเภอมีความเขมแข็งเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการการบริหารราชการทุกระดบั
ในพ้ืนที่ ใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย 

2. ประชาชนในพ้ืนที่มีความปรองดองสมานฉันท ชุมชนมีความเขมแข็งในการรักษา
ความสงบเรียบรอย และปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ลดลง 

3. ระบบงานอํานวยความเปนธรรมมีมาตรฐาน เปนที่พ่ึงของประชาชน 
4. ระบบการจัดการภารกิจดานความม่ันคงภายในทุกระดับในพื้นที่มีความเขมแข็ง มี

มาตรฐานท่ีดี 
5. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สวนราชการและภาคเอกชนมีความ

เชื่อมั่นในคุณภาพงานบริการของกรมการปกครอง 
6. ระบบบริหารจัดการของกรมการปกครองมีความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ มีความทันสมัยและเปนสากลพรอมสูประชาคมอาเซียน 
7. บุคลากรของกรมการปกครองมีสมรรถนะสูง มีความสุขในการปฏิบัติราชการ 
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โครงสรางอํานาจหนาที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 
กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

ภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ 
การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และใหเกิดความสุขในสังคมอยางย่ังยืน โดยใหมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปน้ี 
(1) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลดานการรักษา

ความสงบเรียบรอยและความมั่นภายใน 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ใน

หนาที่พนักงานฝายปกครอง และอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน 
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 สรุป พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457  

และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ.2552 

ศัพทวา บาน และเจาบานคือ 
บานนั้น หมายความวา  เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซ่ึงอยูในเขตท่ีมีเจาของเปน

อิสระสวน 1 นับในพระราชบัญญัตินี้วา บาน 1 หองแถวและแพ หรือเรือชําซ่ึงจอดประจําอยูท่ีใด ถา

มีเจาของหรือผูเชาครอบครองเปนอิสระตางหากหอง 1 หลัง 1 ลํา 1 หรือหมู 1 ในเจาของหรือผูเชา

คน 1 นั้น ก็นับวาบาน 1 เหมือนกัน 
เจาบานนั้น หมายความวาผูอยูปกครองบาน ซ่ึงไดวามาแลวในขอกอน จะครอบครองดวย

เปนเจาของก็ตาม ดวยเปนผูเชาก็ตาม ดวยเปนผูอาศัยโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม นับตาม

พระราชบัญญัตินี้วาเปนเจาบาน 
วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจํา ท่ีทําการไปรษณีย สถานีรถไฟ สถานท่ี

ตางๆ ของรัฐบาล อยูในความปกครองของหัวหนาในท่ีนั้น ไมนับวาเปนบาน  
  

 การตั้งหมูบาน 
  

 บานหลายบานอยูในทองท่ีอันหนึ่ง ซ่ึงควรอยูในความปกครองอันเดียวกันได ใหจัดเปน
หมูบาน 1 ลักษณะท่ีกําหนดหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือความสะดวกแกการปกครองเปน

ประมาณ คือ 
1. ถาเปนท่ีมีคนอยูรวมกันมาก ถึงจํานวนบานนอย ใหถือเอาจํานวนคนเปนสําคัญประมาณ

ราว 200 คน เปนหมูบานหน่ึง 
2. ถาเปนท่ีผูคนต้ังบานเรือนอยูหางไกลกัน ถึงจํานวนคนจะนอย ถาและจํานวนบานไมตํ่า

กวา 5 บานแลว จะจัดเปนหมูบานหน่ึงก็ได 
  

 การแตงตั้งผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
ในหมูบานหน่ึงใหมีผูใหญบานคนหนึ่ง และมีผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง หมูบานละสอง

คน เวนแตหมูบานใดมีความจําเปนตองมีมากกวาสองคน ใหขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย 
ในหมูบานใด ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรใหมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบก็ใหมี

ไดตามจํานวนท่ีกระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร 
ผูใหญบานจะไดรับเงินเดือน แตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน สวนผูชวย

ผูใหญบานฝายรักษาความสงบและผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง จะไดรับเงินตอบแทนตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ผูใหญบานมีอํานาจหนาท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูในเขตหมูบาน 
 ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ี

มีการเลือก 
(2) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(3) ไมเปนคนวกิลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(4) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูประจํา และมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย

การทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือก 
 

 การตั้งหมูบานชั่วคราว 
ถาในทองท่ีอําเภอใดมีราษฎรไปต้ังชุมนุมทําการหาเลี้ยงชีพแตในบางฤดู ถาและจํานวน

ราษฎรซ่ึงไปตั้งทําการอยูมากพอสมควรจะจัดเปนหมูบานไดตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ทองท่ีเพ่ือความสะดวกแกการปกครอง ก็ใหนายอําเภอประชุมราษฎรในหมูนั้นเลือกวาท่ีผูใหญบาน

คน 1 หรือหลายคนตามควรแกกําหนดที่วาไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีนี้ 
 

 หนาที่และอํานาจของผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน  

 
ผูใหญบานทําหนาท่ีชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ีและเปนหัวหนาราษฎรใน

หมูบานของตน และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 
(1) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย

ใหแกราษฎรในหมูบาน 
(2) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูบาน รวมท้ังสงเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีในทองท่ี 
(3) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการติดตอหรือรับ

บริการกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(4) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน ทุกขสุขและความตองการท่ีจําเปนของ

ราษฎรในหมูบาน แจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการแกไขหรือชวยเหลือ 
(5) ใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการ

ใหบริการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามท่ีทางราชการไดแนะนํา 
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 สรุปสาระสําคัญ กฎหมายเก่ียวของกับกํานัน ผูใหญบานและ

คณะกรรมการหมูบาน 

 

 กํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน 
  ในหมูบานหน่ึงใหมีผูใหญบานคนหน่ึง และมีผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง หมูบานละ

สองคน เวนแตหมูบานใดมีความจําเปนตองมีมากกวาสองคน ใหขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย 
 ในหมูบานใด ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรใหมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ 

ก็ใหมีไดตามจํานวนท่ีกระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร 
 ผูใหญบานจะไดรับเงินเดือน แตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน สวนผูชวย

ผูใหญบานฝายรักษาความสงบและผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง จะไดรับเงินตอบแทนตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ผูใหญบานมีอํานาจหนาท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูในเขตหมูบาน 

  
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการ

เลือก 
(2) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(3) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(4) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูประจํา และมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือก 
  

ผูท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) อายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันรับเลือก 
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูเปนประจําและมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวา ดวยการ

ทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสองปจนถึงวัน เลือกและเปนผูท่ีประกอบ

อาชีพเปนหลักฐาน 
(4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธ์ิใจ 
(5) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได วิกลจริต จิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(7) ไมเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขาราชการการเมือง 

ขาราชการประจํา พนักงาน เจาหนาท่ี หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือลูกจางของสวนราชการ หรือลูกจางของเอกชนซ่ึงมีหนาท่ีทํางาน

ประจํา 
(8) ไมเปนผูมีอิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม 
(9) ไมเปนผูเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะทุจริตตอหนาท่ี และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูก

ใหออก ปลดออก หรือไลออก 
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันพนโทษ 
(11) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยปาไม 

กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมายวาดวย

อุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุ

ระเบิดท่ีนายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได กฎหมายวาดวยท่ีดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับท่ี

สาธารณประโยชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด กฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง และกฎหมายวาดวยการ

พนัน ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก 
(12) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากตําแหนง และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกให

ออก 
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 

แพทยประจําตําบล หรือผูชวยผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และยังไม

พนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก 
(14) มีพ้ืนความรูไมตํ่ากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไมตํ่ากวา

การศึกษาภาคบังคับ เวนแตในทองท่ีใดไมอาจเลือกผูมีพ้ืนความรูดังกลาวได ผูวาราชการจังหวัด

โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนหรือผอนผัน

ได 
(15) ไมเปนผูอยูในระหวางเสียสิทธิในกรณีท่ีไมไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ัง 
  

การเลือกผูใหญบานตองเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และใหกระทําโดยวิธีลับ  ท้ังนี้ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือประโยชนในการเลือกผูใหญบาน ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซ่ึงนายอําเภอแตงต้ังจาก

เจาหนาท่ีของรัฐไมเกินสามคน และราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับนับ
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ถือของราษฎรในหมูบานจํานวนไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินเจ็ดคน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ

และลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
การแตงต้ังกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือราษฎรสวนใหญเลือกผูใดเปนผูใหญบานแลว ใหนายอําเภอออกคําสั่งเพ่ือแตงต้ังและ

ใหถือวาผูนั้นเปนผูใหญบานนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง ในกรณีท่ีผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากันใหใช

วิธีจับสลาก ท้ังนี้ เม่ือนายอําเภอไดมีคําสั่งแตงต้ังผูใหญบานแลว ใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัด

เพ่ือออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน 
ในกรณีท่ีมีการคัดคานวาผูซ่ึงไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามที่ไดรับ เลือกมาโดยไมสุจริต

และเที่ยงธรรม ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวน และถาผลการสอบสวนไดความตามท่ีมีผูคัดคาน 

ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงโดยเร็ว  ท้ังนี้ ภายใน

เกาสิบวันนับแตวันท่ีนายอําเภอมีคําสั่งแตงต้ัง 
 

 การต้ังกํานันและการออกจากตําแหนง 
ใหนายอําเภอเปนประธานประชุมผูใหญบานในตําบลน้ัน เพ่ือปรึกษาหารือคัดเลือก

ผูใหญบานคนหน่ึงในตําบลน้ันข้ึนเปนกํานัน เม่ือผูใหญบานท่ีมาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผูใดแลว

ใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน 
ในกรณีท่ีมีผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่งคน ใหนายอําเภอจัดใหมีการ

ออกเสียงลงคะแนน เม่ือผูใหญบานคนใดไดรับคะแนนสูงสุดใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน 

ในกรณีท่ีไดรับคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก 
การลงคะแนนตองเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และใหกระทําโดยวิธีลับตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การประชุมผูใหญบานตามวรรคหน่ึงตองมีผูใหญบานมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนผูใหญบานท้ังหมดท่ีมีอยูในตําบลน้ัน จึงเปนองคประชุม 
กํานันตองออกจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) เม่ือตองออกจากผูใหญบาน 
(2) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(3) ยุบตําบลท่ีปกครอง 
(4) เม่ือขาหลวงประจําจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงเพราะพิจารณาเห็นวา

บกพรองในทางความประพฤติ หรือความสามารถไมพอแกตําแหนง 
(5) ตองถูกปลดหรือไลออกจากตําแหนง 
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 หนาที่และอํานาจของผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน  
ผูใหญบานทําหนาท่ีชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ีและเปนหัวหนาราษฎรใน

หมูบานของตน และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 
(1) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย

ใหแกราษฎรในหมูบาน 
(2) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูบาน รวมท้ังสงเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีในทองท่ี 
(3) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการติดตอหรือรับ

บริการกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(4) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน ทุกขสุขและความตองการท่ีจําเปนของ

ราษฎรในหมูบาน แจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการแกไขหรือชวยเหลือ 
(5) ใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการ

ใหบริการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามท่ีทางราชการไดแนะนํา 
(7) อบรมหรือช้ีแจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการ กฎหมาย หรือ

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร 
(8) แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนเพ่ือบําบัดปดปอง

ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย 
(9) จัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอยเดือน

ละหนึ่งครั้ง 
(10) ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณท่ีไมปกติซ่ึง

เกิดข้ึนในหมูบานใหกํานันทราบ พรอมท้ังรายงานตอนายอําเภอดวย 
(11) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการหรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานอื่นของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ

มอบหมาย 
 

 การตั้งกํานันและการออกจากตําแหนง 
 ใหนายอําเภอเปนประธานประชุมผูใหญบานในตําบลน้ัน เพ่ือปรึกษาหารือคัดเลือก

ผูใหญบานคนหน่ึงในตําบลน้ันข้ึนเปนกํานัน เม่ือผูใหญบานท่ีมาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผูใดแลว

ใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 
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