
                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สํานักบริหารกลาง   ฝ่ายบริหารทั่วไป   โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๐๕ 

ที่  กษ ๐๔๐๑/ว 1078                           วันที่   27 พฤศจิกายน 2555         

เรื่อง  เอกสารแจ้งเวียน ( กฎระเบียบสําคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา )  
                     

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 

 สํานักบริหารกลาง  ขอส่งสําเนา         หนังสือ    ประกาศ    ระเบียบ    คําสั่ง   
ของกลุ่มนิติการ สํานักบริหารกลาง ที่ กษ 0401.5/45 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง กฎระเบียบสําคัญ 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

จึงเรียนมาเพ่ือ  โปรดทราบ 
 โปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
 โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 
  

            
     
 
  (นางโสภา  กฤตลักษณ์กุล) 
  ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
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พระราชกฤษฎีกา 
การจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืน 

ในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  

บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  

บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  

เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หน้า   ๕ 
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“มาตรา  ๒๘/๑  ข้าราชการซ่ึงลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ภริยาคลอดบุตร  ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทําการ  แต่ถ้าเป็นการลาเม่ือพ้นสามสิบวัน
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร  ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดี 
หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้  แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการ” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๙/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๙/๑  ข้าราชการซ่ึงลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร   
ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๑  ตั้งแต่เริ่มรับราชการ  ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
หรือเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยการอุปสมบทนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไม่ให้ถือเป็นวันลา 
ของข้าราชการ  หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ให้ข้าราชการผู้นั้น
ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  แล้วแต่กรณี  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  
ทั้งนี้  ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๕/๑  ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  แต่ไม่เกินสิบสองเดือน” 

มาตรา ๗ ข้าราชการซ่ึงลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   พ.ศ.  ๒๕๕๕  ใช้บังคับ  ให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘/๑  หรือมาตรา  ๓๕/๑  แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้แล้วแต่กรณี   

ข้าราชการซ่ึงเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยการอุปสมบทนั้นไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ  หากปรากฏว่าได้มีการลาอุปสมบท 
ในเวลาต่อมา  ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
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มาตรา  ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการลา

ของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้กําหนดประเภทการลาข้ึนใหม่  คือ  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและ 

การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  ประกอบกับยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนระหว่างลากิจส่วนตัว

เพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไว้อย่างชัดเจน  อีกทั้งเน่ืองจากในปัจจุบันได้มีข้าราชการอุปสมบท 

ในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยการอุปสมบทน้ันไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ  และหากข้าราชการดังกล่าว

มีการลาอุปสมบทก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้  สมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของ

ข้าราชการระหว่างลาในกรณีดังกล่าว  และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการซึ่งลาอุปสมบท 

ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕๔  

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  

มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง

เป็นการทั่วไป  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้จํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป  ซ่ึงสูงกว่าที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๓  

วรรคหนึ่ง  เป็นจํานวนดังต่อไปนี้ 
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เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

(๑) ตั้งแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นจํานวน

ห้าสิบล้านบาท 

(๒) ตั้งแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นจํานวน

ห้าสิบล้านบาท 

(๓) ตั้งแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นจํานวน

ห้าสิบล้านบาท 

(๔) ตั้งแต่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นจํานวน

ยี่สิบห้าล้านบาท 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่ภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลก

ยังมีความผันผวนและประสบปัญหาอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ  ระบบการเงิน  และระบบสถาบัน

การเงินของประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ดังน้ัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ

และป้องกันมิให้ผู้ฝากเงินขาดความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการเงินฝากและสินทรัพย์ในระบบสถาบันการเงินของประเทศ  

สมควรกําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป  ซึ่งเป็นการกําหนดจํานวนเงินสูงกว่าที่กําหนดไว้ใน

มาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๔๔) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่ เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   

และอากรแสตมป์  บางกรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๑)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๔๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร

ให้แก่ผู้มีเงินได้แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซ่ึงมิใช่นิติบุคคล  สําหรับเงินปันผลที่ได้ 

จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เป็นเวลาสิบปี

ภาษีต่อเนื่องกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด  ๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕   

และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ 

(๑) เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน  สําหรับมูลค่าของฐานภาษี  รายรับ  และการกระทําตราสาร 

ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินที่เก่ียวกับการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การโอนทรัพย์ สินที่ มีรูปร่ าง  ที่ มีสัญญากําหนดให้กองทุนรวมต้องโอนทรัพย์ สิน 

กลับคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิมในภายหลังหรือกําหนดให้ต้องโอนต่อให้แก่ส่วนราชการ

หรือองค์การของรัฐบาล 

 (ข) การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง  ที่มีสัญญากําหนดห้ามมิให้กองทุนรวมโอนทรัพย์สิน

ให้แก่บุคคลอ่ืน  เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิม 

(๒) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

สําหรับมูลค่าของฐานภาษี  รายรับ  และการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินกลับคืน

ให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิม  หรือให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามสัญญา 

ตาม  (๑)   

การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

         นายกรัฐมนตรี 

 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการจัดต้ังกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนสําหรับกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ให้แก่ผู้มีเงินได้ 

แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล  สําหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  

เป็นเวลาสิบปีภาษีต่อเน่ืองกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวม  และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์  ให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  

สําหรับมูลค่าของฐานภาษี  รายรับ  และการกระทําตราสารที่เกิดข้ึนหรือเน่ืองมาจากการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  บางกรณี  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ในประเทศไทยและสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๔๗) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์   

บางกรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๑)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้

กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๔๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้ บังคับกับหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
(๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(๒) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
(๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(๕) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
“เจ้าหนี้อ่ืน”  หมายความว่า  เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน  ซ่ึงได้ดําเนินการเจรจาร่วมกับสถาบันการเงิน

ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้  และได้ทําความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซ่ึงเป็นสถาบันการเงิน 
“ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน” ให้หมายความรวมถึงผู้ค้ําประกันของลูกหนี้ด้วย 
“ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน”  หมายความว่า  ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน  ซ่ึงเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินด้วย  

และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ําประกันของลูกหนี้ด้วย 
มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษี เงิ นได้ ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหน้ีของสถาบันการเงิน
โดยสถาบันการเงินนั้นได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  ทั้งนี้  เฉพาะการปลดหนี้ที่ได้กระทําในระหว่างวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

มาตรา ๖ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด  ๔  
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้
ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน  การขายสินค้าหรือการให้บริการ  
และสําหรับการกระทําตราสาร  อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด  ทั้งนี้  เฉพาะการโอนทรัพย์สิน  การขายสินค้าหรือการให้บริการ  และสําหรับการกระทําตราสาร
ที่ไดก้ระทําในระหว่างวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
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มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหน้ีของเจ้าหนี้อ่ืน   
ซ่ึงได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยนําหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดมาใช้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  เฉพาะการปลดหนี้ที่ได้กระทําในระหว่าง
วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มาตรา ๘ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด  ๔  
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  
ให้แก่ลูกหนี้ของเจ้าหนี้ อ่ืนและเจ้าหนี้อ่ืน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน  การขายสินค้า 
หรือการให้บริการ  และสําหรับการกระทําตราสาร  อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อ่ืน 
ที่ได้ดําเนินการโดยนําหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนดมาใช้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  เฉพาะการโอนทรัพย์สิน  การขายสินค้าหรือการให้บริการ  และสําหรับ
การกระทําตราสารที่ได้กระทําในระหว่างวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

มาตรา ๙ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้ของ 
สถาบันการเงิน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินนํามาจํานอง 
เป็นประกันหนี้ของสถาบันการเงินให้แก่ผู้อ่ืนซ่ึงมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน  และสําหรับการกระทําตราสาร
อันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงินต้องนําเงินได้นั้นไปชําระหนี้
แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน  ซ่ึงได้ดําเนินการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  ทั้งนี้  เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชําระ
อยู่กับสถาบันการเงิน  หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กับสถาบันการเงิน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดและให้ใช้บังคับสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์และการกระทําตราสาร 
ที่ได้กระทําในระหว่างวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

อันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีของภาคเอกชน  ทําให้สถาบันการเงินและเจ้าหน้ีอื่นต้องปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี  จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

แก่ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีซึ่งเป็นสถาบนัการเงินหรือเจ้าหน้ีอื่น  เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  ซึ่งมีผลใช้บังคับ

ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แต่โดยที่ในขณะน้ีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินและเจ้าหน้ีอื่น 

ยังดําเนินการไม่เสรจ็สิ้น  จําเป็นต้องให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่อไปอีกระยะหน่ึง  ดังน้ัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินและเจ้าหน้ีอื่น  และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระภาษีอากร 

ในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีอื่น  อันจะช่วยสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจโลกที่ ยังมีความผันผวน  สมควรกําหนดให้ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีอื่น  บางกรณี  ที่ได้กระทําในระหว่าง

วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๔๘) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์  บางกรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๑)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้

กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๔๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับกับหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้

ที่ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 

(๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(๒) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

(๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

(๕) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๖) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมาย 

ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๗) นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

“เจ้าหนี้อ่ืน”  หมายความว่า  เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน  ซ่ึงได้ดําเนินการเจรจาร่วมกับสถาบันการเงิน

ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย  และได้ทําความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ 

ซ่ึงเป็นสถาบันการเงิน 

“ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย”  หมายความว่า  ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  ซ่ึงเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

“ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงิน”  ให้หมายความรวมถึงผู้ค้ําประกันของลูกหนี้ 

ที่ประสบอุทกภัยด้วย 

“ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน”  หมายความว่า  ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน  

ซ่ึงเป็นลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินด้วย  และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ําประกันของลูกหนี้ 

ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืนด้วย 

มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงิน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหน้ี

ของสถาบันการเงิน  โดยสถาบันการเงินนั้นได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ 
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ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  และได้ทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่  

๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทั้งนี้  เฉพาะการปลดหนี้ตามสัญญา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น  ที่ได้กระทําในระหว่างวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๖ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด  ๔  

ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่

ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน  

การขายสินค้าหรือการให้บริการ  และสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ของสถาบันการเงินที่ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ 

ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด และได้ทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่

วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทั้งนี้  เฉพาะการโอนทรัพย์สิน  

การขายสินค้าหรือการให้บริการ  และสําหรับการกระทําตราสารตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น   

ที่ได้กระทําในระหว่างวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒   

แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหน้ี 

ของเจ้าหนี้อ่ืน  ซ่ึงได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยนําหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ 

ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดมาใช้โดยอนุโลม  และได้ทําสัญญาปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทั้งนี้  เฉพาะ 

การปลดหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น  ที่ได้กระทําในระหว่างวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๘ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด  ๔  

ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  

ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อ่ืนและเจ้าหนี้อ่ืน สําหรับเงินได้ที่ ได้รับจากการโอนทรัพย์ สิน   

การขายสินค้าหรือการให้บริการ  และสําหรับการกระทําตราสาร  อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ของเจ้าหนี้อ่ืนที่ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยนําหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ 

ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดมาใช้โดยอนุโลม  และได้ทําสัญญาปรับปรุง
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โครงสร้างหนี้ตั้ งแต่วันที่   ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่   ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทั้ งนี้   

เฉพาะการโอนทรัพย์สิน  การขายสินค้าหรือการให้บริการ  และสําหรับการกระทําตราสารตามสัญญาปรับปรุง

โครงสร้างหนี้นั้น  ที่ได้กระทําในระหว่างวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๙ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ตามหมวด  ๕  และอากรแสตมป์ตามหมวด  ๖  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย

ของสถาบันการเงิน  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงิน

นํามาจํานองเป็นประกันหนี้ของสถาบันการเงินให้แก่ผู้อ่ืนซ่ึงมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน  และสําหรับ 

การกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  โดยลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงิน

ต้องนําเงินได้นั้นไปชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน  ซ่ึงได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด  และได้ทําสัญญา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

ทั้งนี้  เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชําระอยู่กับสถาบันการเงิน  หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้

กับสถาบันการเงิน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  และให้ใช้บังคับสําหรับ

การโอนอสังหาริมทรพัย์และการกระทําตราสารตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น  ที่ได้กระทําในระหว่าง

วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เกิดอุทกภัย 

ร้ายแรงข้ึนในหลายจังหวัดของประเทศไทย  ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาคธุรกิจและประชาชนเป็นอย่างมาก   

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีที่ประสบอุทกภัย  ทําให้สถาบันการเงินและเจ้าหน้ีอื่น 

ต้องปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีที่ประสบอุทกภัย  ดังน้ัน   

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินและเจ้าหน้ีอื่นให้แก่ลูกหน้ีที่ประสบอุทกภัย  

สมควรกําหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ลูกหน้ีที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้ีซึ่ งเป็นสถาบันการเงิน 

หรือเจ้าหน้ีอื่น  บางกรณี  ที่ได้กระทําในระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  

จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๕๔๙) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๘๐  

แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๓๐)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๕๔๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๕๐๗)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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มาตรา ๔ ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา  ๘๐  แห่งประมวลรัษฎากร  และคงจัดเก็บ 

ในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละหกจุดสาม  สําหรับการขายสินค้า  การให้บริการ  หรือการนําเข้าทุกกรณี  ซ่ึงความรับผิด

ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๒) ร้อยละเก้า  สําหรับการขายสินค้า  การให้บริการ  หรือการนําเข้าทุกกรณี  ซ่ึงความรับผิด 

ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 

ประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๕๐๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้กําหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามมาตรา  ๘๐  แห่งประมวลรัษฎากร  จากอัตราร้อยละสิบ  เป็นอัตราร้อยละหกจุดสาม  เป็นการช่ัวคราว  สําหรับ 

การขายสินค้า  การให้บริการ  หรือการนําเข้าทุกกรณี  ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีเกิดข้ึนต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และลดอัตราเป็นร้อยละเก้า  ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

เป็นต้นไป  แต่เน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยต้ังแต่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ต่อเน่ืองจนถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทําให้อัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดตํ่าลง  ดังน้ัน  เพื่อลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนให้เกิดการขยายตัว

ด้านการใช้จ่ายภาคเอกชนที่มีส่วนสําคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ใน

ระดับที่มีเสถียรภาพ  สมควรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละสิบ  เป็นร้อยละหกจุดสาม  ออกไปอีก

จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และลดอัตราเป็นร้อยละเก้า  ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  

จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย   

พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

“(๓)  การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน  

เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน” 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงสิทธิในการรับ 

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนของผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือ 

บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๕๑) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  บางกรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๑)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้

กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตรา 

พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๕๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  

สําหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ซ่ึงมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ไม่ เกินห้าล้านบาทและมีรายได้ จากการขายสินค้าหรือบริ การรวมกันไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปี 

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้  เฉพาะที่ได้จากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ 

ในการผลิตสินค้าที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

และได้ซ้ือเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ขายไปภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีซ้ือเครื่องจักรใหม่ก่อนการขายเครื่องจักรเก่า  ต้องซ้ือเครื่องจักรใหม่ภายในหนึ่งปี 

ก่อนวันที่ขายเครื่องจักรเก่า 

(๒) กรณีซ้ือเครื่องจักรใหม่ภายหลังจากการขายเครื่องจักรเก่า  ต้องซ้ือเครื่องจักรใหม่ภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่ขายเครื่องจักรเก่า 

เม่ือมีการขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามมิให้นํามูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือของเครื่องจักรเก่าที่ได้ขายไปมาหักเป็นรายจ่าย 

ในการคํานวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

การขายเครื่องจักรเก่าและการซ้ือเครื่องจักรใหม่ทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 

มาตรา ๔ เครื่องจักรเก่าที่ขายไปตามมาตรา  ๓  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน 

(๒) เป็นเครื่องจักรที่นําไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการลงทุน  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๓) เป็นเครื่ องจั กรที่ ใช้ สิ ทธิ หั กค่ าสึ กหรอและค่ าเส่ื อมราคาตามมาตรา  ๔  เอกาทศ   

แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน  

(ฉบับที่  ๑๔๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร   

ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและเส่ือมราคาของทรัพย์สิน  (ฉบับที่  ๕๓๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๔) เป็นเครื่องจักรที่เกิดจากรายจ่ายซ่ึงได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๗)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

(๕) เป็นเครื่องจักรที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๕)  แห่งประมวลรัษฎากร  และได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบับที่  ๕๓๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๕ เครื่องจักรใหม่ที่ซ้ือเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ขายไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเครื่องจักรที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

(๒) เป็นเครื่องจักรประเภทเดียวกับเครื่องจักรเก่าที่ขายไปและมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น

เม่ือเทียบกับเครื่องจักรเก่าที่ขายไป 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

ในการผลิตสินค้าสูงข้ึน  เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สมควรยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้ว  และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด  สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน  ทั้งน้ี  เฉพาะการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน  (ฉบับที่  ๕๕๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราการหักค่าสึกหรอ 

และค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน  บางกรณี 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๖๕  

ทวิ  (๒)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๕)  

พ.ศ.  ๒๕๒๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตรา 

พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน  (ฉบับที่  ๕๕๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔  ทวาทศ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน  (ฉบับที่  ๑๔๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

“มาตรา  ๔  ทวาทศ  การหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ 
ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ซ่ึงมีทุนที่ชําระแล้ว 
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการรวมกัน 
ไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิ  ให้หักได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าต้นทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔ 
(๒) หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔ 
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นทรัพย์สินซ่ึงได้ซ้ือมาตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๕  และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
(๒) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๓) ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์สนับสนุน

จากส่วนราชการ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  เพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน 
(๔) ไม่เป็นทรัพย์สินที่นําไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
(๕) ไม่เป็นทรัพย์สินที่ใช้สิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาตามมาตรา  ๔  เอกาทศ 
(๖) ไม่เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายซ่ึงได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วย 
การยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๗)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

(๗) ไม่เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา  ๖๕  ตรี  (๕)  แห่งประมวลรัษฎากร  และ 
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วย 
การยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๓๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ในการผลิตสินค้า  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สมควรกําหนดให้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่กําหนด  สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้มา

ต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๕๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  

บางกรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๑)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้

กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตรา 

พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๕๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๒  และส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่ง

ประมวลรัษฎากร  สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง   

เฉพาะในส่วนที่เป็นยอดรวมของส่วนต่างระหว่างอัตราค่าจ้างที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามร้อยบาท  กับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา  

(ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรืออัตราค่าจ้างเดิม  แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า  ให้แก่ 

(๑) บุคคลธรรมดา  ซ่ึงมีเงนิได้พึงประเมินตามมาตรา  ๔๐  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  แห่งประมวลรัษฎากร  

ซ่ึงต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๔๘  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  รวมกันไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปี 

ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ซ่ึงมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

ไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมกันไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปี  ในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง 

ตอ้งมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท  ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนโดยการเพ่ิมอัตราค่าจ้างข้ันตํ่า  ดังน้ัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ซึ่งเป็นนายจ้างที่ได้จ่ายค่าจ้าง 

ให้แก่ลูกจ้างต้ังแต่สามร้อยบาทต้ังแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

   
   
 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๒๙๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๑๓  และมาตรา  ๔๒  (๑๗)  แห่งประมวลรัษฎากร  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๓๖)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๐๙)  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๗๗  
(พ.ศ.  ๒๕๕๓)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓๖) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ได้รับจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วย  
กองทุนสํารองเล้ียงชพี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ได้รับ  เนื่องจากลูกจ้างออกจากงานเพราะตาย  
ทุพพลภาพ  หรือออกจากงานเม่ือมีอายุไม่ต่ํากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ 

 (ข) เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่มีสิทธิได้รับจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  เนื่องจาก
ลูกจ้างออกจากงานก่อนอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์  แต่เม่ือออกจากงานแล้วได้คงเงินหรือผลประโยชน์นั้นไว้  
ทั้งจํานวนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  และต่อมาได้รับเงินหรือผลประโยชน์หลังจากลูกจ้างผู้นั้นตาย  
ทุพพลภาพ  หรืออายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ 

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด” 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากการกําหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  
ที่ได้รับจากกองทุนสาํรองเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสาํรองเลีย้งชีพเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๗๗  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  กําหนดไว้แต่เฉพาะกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะตาย  ทุพพลภาพ  หรือเกษียณอายุ
ตามข้อบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเท่าน้ัน  ซึ่งมีผลทําให้เกิดความลักลั่นในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ระหว่างกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ดังน้ัน  เพื่อให้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีความยืดหยุ่นมากข้ึน  และสอดคล้องกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
อันเป็นการสนับสนุนระบบการออมระยะยาวที่จะให้ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีเงินไว้ใช้จ่าย
เพื่อการดํารงชีพในยามชราภาพ  สมควรปรับปรุงเงื่อนไขในการกําหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ได้รับ
จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กรณีลูกจ้างออกจากงานเมื่อมีอายุ 
ไม่ตํ่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบรูณ์หรอืออกจากงานก่อนอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์  เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

 

 
 

   
   
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นการชั่วคราวต่อไปสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว  และกัมพูชา  ซ่ึงเข้ามาเพื่อทํางาน 

ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน   
หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๕  วรรคส่ี  แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๑๒  (๑)  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดส่ีปี 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า  

ลาว  และกัมพูชา  ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า  

ลาว  และกัมพูชา  ซึ่งเข้ามาเพื่อทํางานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการจ้างแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๓) กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า 
ซ่ึงผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
ที่กลับเข้ามาทํางานในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้  สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว   
และกัมพูชา  ซ่ึงเข้ามาเพื่อทํางานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

(๑) การตรวจลงตราตามมาตรา  ๑๒  (๑)   
 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  ใช้ได้ครั้งเดียว  ๕๐๐ บาท 
(๒) คําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร 
 เป็นการชั่วคราวต่อไปตามมาตรา  ๓๕  คนหนึ่ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท   
ข้อ ๕ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้  สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว  และ

กัมพูชา  ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๑๗  โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอ
การส่งกลับ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนี้  คนต่างด้าวดังกล่าวต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทาง  
เอกสารใช้แทนหนัง สือเดินทาง   หรือหนัง สือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าว   ตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

(๑) การตรวจลงตราตามมาตรา  ๑๒  (๑)   
 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  ใช้ได้ครั้งเดียว ๕๐๐ บาท 
(๒) คําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร 
 เป็นการชั่วคราวต่อไปตามมาตรา  ๓๕  คนหนึ่ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ทํา
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการข้ามแดน  การค้าแรงงาน  และการจ้างแรงงานที่มิชอบด้วยกฎหมาย  และเพื่อส่งเสริมให้มี 
การใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว  และกัมพูชา  ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายตามบันทึก 
ความเข้าใจดังกล่าว  รวมทั้งจูงใจคนต่างด้าวสญัชาติเมยีนมาร ์ ลาว  และกัมพูชา  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับ  ให้เข้าสู่
ระบบตามแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานหลบหนีเข้าเมืองของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนสถานะ  ให้เป็นผู้เข้าเมือง
ถูกต้องตามกฎหมาย  สมควรปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพื่ออยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไป  ให้แก่คนต่างด้าวทั้งสามสัญชาติ  ซึ่งเข้ามาเพื่อทํางานในราชอาณาจักร
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

   
   
 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกความใน  (๒)  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  มิให้ใช้บทบัญญัติมาตรา  ๑๑/๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  
ของหมวด  ๑  บททั่วไป  หมวด  ๒  การใช้แรงงานทั่วไป  ตั้งแต่มาตรา  ๒๓  ถึงมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๑  
และมาตรา  ๓๓  ถึงมาตรา  ๓๗  หมวด  ๓  การใช้แรงงานหญิง  ตั้งแต่มาตรา  ๓๘  ถึงมาตรา  ๔๓  
หมวด  ๔  การใช้แรงงานเด็ก  ตั้งแต่มาตรา  ๔๕  ถึงมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๒  หมวด  ๕  ค่าจ้าง  
ค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ตั้งแต่มาตรา  ๕๓  ถึงมาตรา  ๕๕   
และมาตรา  ๗๐  เฉพาะที่ไม่เก่ียวกับค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุด  มาตรา  ๕๗  วรรคสอง  ถึงมาตรา  ๖๑  
มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๑  ถึงมาตรา  ๗๗  
หมวด  ๖  คณะกรรมการค่าจ้าง  ตั้งแต่มาตรา  ๗๘  ถึงมาตรา  ๙๑  หมวด  ๗  สวัสดิการ  ตั้งแต่มาตรา  ๙๒  
ถึงมาตรา  ๙๙  หมวด  ๙  การควบคุม  ตั้งแต่มาตรา  ๑๐๘  ถึงมาตรา  ๑๑๕/๑  หมวด  ๑๐  การพักงาน  
ตั้งแต่มาตรา  ๑๑๖  ถึงมาตรา  ๑๑๗  หมวด  ๑๑  ค่าชดเชย  ตั้งแต่มาตรา  ๑๑๘  ถึงมาตรา  ๑๒๒  
และหมวด  ๑๓  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  ตั้งแต่มาตรา  ๑๒๖  ถึงมาตรา  ๑๓๘  บังคับแก่นายจ้าง 
ซ่ึงจ้างลูกจ้างทํางานเก่ียวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เผดิมชัย  สะสมทรัพย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งกําหนดมิให้นําบทบัญญัติบางส่วน 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับ 
งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  ยังให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ทํางาน
เกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างที่ทํางานบ้านดังกล่าวให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มข้ึน   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

   
   
 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๒๙๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๑๓  และมาตรา  ๔๒  (๑๗)  แห่งประมวลรัษฎากร  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

กําหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐ  อันเนื่องมาจากการได้มาซ่ึงรถยนต์คันแรกของผู้มีเงินได้ตาม
มาตรการรถยนต์คันแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นจํานวนเท่ากับ
ภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซ้ือ  แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  ทั้งนี้  สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
เป็นต้นไป 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐบาลมนีโยบายในการช่วยเหลือให้ประชาชน
มีรถยนต์เป็นของตนเอง  โดยกําหนดให้มีมาตรการรถยนต์คันแรกข้ึนด้วยวิธีการให้เงินช่วยเหลือเป็นจํานวน
เท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อ  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งรถยนต์คันแรกของประชาชน  
อีกทั้งยังเป็นการทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  สมควร
กําหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐอันเน่ืองมาจากการได้มาซึ่งรถยนต์คันแรกของผู้มีเงินได้เป็นจํานวนเท่ากับ 
ภาษีสรรพสามิตของรถยนต์คันดังกลา่ว  แต่ไม่เกินหน่ึงแสนบาท  เป็นเงินได้พึงประเมนิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง  เพื่อให้การนําตัวผู้ถูกกล่าวหามาดําเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๔/๑  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
“ข้อ  ๑๔/๑  ในกรณีไม่สามารถส่งหนังสือให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ  ๑๔  ได้  ให้คณะอนุกรรมการไต่สวน

ดําเนินการให้มีการปิดประกาศหนังสือแจ้งคําส่ังให้ไต่สวนข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบโดยเปิดเผย  
ณ  สํานักงาน  ป.ป.ช.  และภูมิลําเนาของผู้ถูกกล่าวหา  โดยให้จดแจ้งการดําเนินการดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  
และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคําส่ังดังกล่าวทันที” 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   

พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวให้ใช้  แบบ  คร.  ๑  ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๕ บัตรประจําตัวของพนักงานสอบสวนให้ใช ้ แบบ  คร.  ๒  ท้ายระเบียบนี้   
ข้อ ๖ บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ให้ใช้  แบบ  คร.  ๓  ท้ายระเบียบนี้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  ให้สํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  



  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป็นผู้ออกบัตร  และให้จังหวัดดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผู้ใหญ่  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรในเขตจังหวัด 
ที่รับผิดชอบ”   

ข้อ ๕ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ที่ออกให้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุหรือมีบัตรใหม่ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์



แบบ คร. ๑ 
 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัด 

    ประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป 
  ๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว 
 
 
 
 
 

 
ตราครุฑ 

 
ผู้ถือบัตรน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหน้า) 

๘.๔ ซ.ม. 

 

                                     บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ชื่อ .............................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน ....................................      
หน่วยงาน .............................................. 

 
  .......................       ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร       (............................................) 
  ตําแหน่ง............................................................... 

   ผู้ออกบัตร 
 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 



 ๒
แบบ คร. ๒ 

 
แบบบัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัด 

              ประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูป 
๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตราครุฑ 

 
ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานสอบสวน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหน้า) 

๘.๔ ซ.ม. 

 

         บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 

ชื่อ .............................................................. 

                           เลขประจําตวัประชาชน .................................... 

หน่วยงาน .............................................. 

  .......................       ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร       (............................................) 
                            ตําแหน่ง.............................................................. 

   ผู้ออกบัตร 
 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 



 ๓
 แบบ คร. ๓ 

 
แบบบัตรประจําตัว 

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ ่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตราจังหวัดประทับ 
      ที่มุมล่างด้านขวาของรูป 
  ๒. พื้นบัตรใหเ้ป็นสีขาว 

 
ตราครุฑ 

ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบได้ไมต่่ํากว่า 
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
เลขที่ ............................../....................................... 
วันออกบัตร ...................................................... 
บัตรหมดอายุ ................................................ 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหน้า) 

๘.๔ ซ.ม. 

 

                บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีท่ี่มีฐานะเทียบได ้
                        ไม่ต่ํากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ 

ชื่อ .............................................................. 
                           เลขประจําตวัประชาชน .................................... 

หน่วยงาน  ............................................. 
  .......................        ............................................... 
 ลายมือชื่อผู้ถือบัตร        (............................................) 
              ตําแหน่ง................................................................... 

   ผู้ออกบัตร 
 

๕.๕ ซ.ม. 

(ด้านหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕ x ๓ ซ.ม. 



  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคห้า  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความม่ันคงของมนุษย์  ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๗  และแบบ  คร.  ๘  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร.  ๗  และแบบ  
คร.  ๘  ท้ายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์



 

คร. ๗ 
แบบรายงานประมวลข้อเท็จจริงในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครอง 

หรือวิธีการบรรเทาทุกข์เพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว 
 

ด้วยเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ...........ข้าพเจ้า........................................... 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแจ้งจาก
................................................. พนักงานสอบสวน  สถานีตํารวจนครบาล......................................................... 
/สถานีตํารวจภูธร..................................................... /ศูนย์ปฏิบัติการ.................................................................            
/ศาล ............................................................... ให้ทําการประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคู่กรณีในคดีความรุนแรง
ในครอบครัวระหว่าง นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................นามสกุล...................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวกับ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... 
นามสกุล .........................................  ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว 

  จึงขอประมวลข้อเท็จจริงดังน้ี 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................
เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ป ีสัญชาติ.......... เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขท่ี...................... ออกเม่ือวันท่ี......... 
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์..................... 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่................. หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จงัหวัด....................... รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท.์...................   

ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา 
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย............................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 



 ๒
 

การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ ภาระหน้ีสนิ สภาพแวดล้อม
ของที่อยู่อาศัย ..................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา ................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๑.๒ ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว  

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................. นามสกุล..........................
เกิดวันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ........... อายุ........ป ีสัญชาติ.......... เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ...................................... บัตรประจําตัว................................................. เลขท่ี...................... ออกเม่ือวันท่ี......... 
เดือน.............. พ.ศ. ......... ออกโดย....................................................... ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่.................
หมู่ที่............ ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท.์..................... 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่................. หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย...................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................ จงัหวัด....................... รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท.์...................   

ประวัติครอบครัว (ครอบครัวเดิม ประวัติการมีคู่ครองมาก่อน ความสนิทสนมกับบิดา 
มารดา พี่น้อง และญาติ) ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ประวัติการกระทําผิดและอุปนิสัย............................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 ๓
การศึกษา การประกอบอาชีพ ร า ย ไ ด ้ ส ถ า นะท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ  ภ า ร ะ ห นี ้ส ิน 

สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย .................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการรักษา .................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๒. พฤติกรรมและรายละเอียดความสมัพันธ์ระหว่างผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว  ทั้งในอดีตและปัจจบุัน.................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว (พฤติการณ์แห่งคดี) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๔. ความเสียหายและผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๕. การบรรเทาผลร้าย  การบรรเทาความเสียหาย (เช่น  ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ได้ชดใช้ค่าเสียหายไปบางส่วนแล้ว ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
หรือไปย่ืนขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) .............................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 



 ๔
 

๖. ความต้องการหรือความประสงค์ของคู่กรณีหลังเกิดเหตุ 

๖.๑ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

๑)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๒)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๓)..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๖.๒ ความต้องการหรือความประสงค์ของผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 

๑)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๒)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

๓)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๗. ความเห็น 

จากการประมวลข้อเทจ็จริง  เห็นว่า 
๑. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรงในครอบครัว  

๑.๑ ......................................................................................................... 
๑.๒ ......................................................................................................... 

๒. แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ......................................................................................................... 
๒.๒ ......................................................................................................... 

๓. มาตรการคุ้มครองช่ัวคราว  (ถ้ามีเหตุจําเป็นใหเ้สนอ) 
๓.๑ ......................................................................................................... 
๓.๒ ......................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูป้ระมวลข้อเท็จจรงิ 
                        พนักงานเจ้าหน้าที ่
 
หมายเหตุ : เอกสารน้ีเป็นความลับใช้เฉพาะประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่   
               พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ และศาลเท่าน้ัน  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
               ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
 



 ๕
คร. ๘ 

คําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

   
                 ออกคําสั่งที่ ..................................... (หน่วยสงักัดของผู้ออกคําสั่ง) 

  เมื่อวันที่......... เดือน ....................... พ.ศ. ........ได้รับรายงานจาก...........................................
พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนว่า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................................ 
นามสกลุ...........................................เกิดเมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. ............. อายุ .............. ปี  
สัญชาติ.................เช้ือชาติ.............. ศาสนา............. อาชีพ........................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................
หมู่ที่....... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................... รหสัไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ......................... 
ได้ร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีแก่นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย /เด็กหญิง............................. นามสกลุ............................
เกิดเมือ่วันที่............ เดือน...............พ.ศ. ......... อายุ ..... ปี สัญชาติ............ เช้ือชาติ.............. ศาสนา................ 
อาชีพ....................... ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที.่........... หมูท่ี่............ ตรอก/ซอย ................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................. 
จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ .......................  ในข้อหากระทําความผิดฐาน
กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยได้ร้องทุกข์แทนไว้ที่ ..................................................................................  
เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ......... ตามคดีหมายเลขที่....................................... 

  ซึ่งข้อเท็จจรงิสรุปโดยย่อได้ความว่า........................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจําเป็นและมีเหตุสมควรกําหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและหรือ
วิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการช่ัวคราว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จึงออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราวและหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ 
ผู้ถูกกระทําด้วยความรนุแรงในครอบครัวข้อหน่ึงข้อใดหรอืหลายข้อ  ดังน้ี 

  ๑.  ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ................................ นามสกุล............................ 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้ารบัการตรวจรักษาสุขภาพกาย/จิตใจ/อาการป่วย………………….. 
................................................................. จาก............................................. สถานพยาบาล ..............................
เป็นระยะเวลา............. วัน ........... เดือน ............ ปี  และ/หรือ 

  ๒.  ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ.............................นามสกลุ......................  
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้าที่พํานักหรือทีอ่ยู่อาศัยของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง 
..................................นามสกุล.............................. เป็นการช่ัวคราว เป็นเวลา ........วัน........เดือน ........ปี และ/หรือ 
 
 
 



 ๖
 
 
  ๓.  ห้ามมิให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ.............................นามสกลุ......................
เข้าใกล้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ........................................... นามสกลุ .........................................
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลทีอ่าศัยอยู่ในครอบครัว และ/หรอื 

  ๔.  ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล...........................
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญงิ..............................
นามสกุล................................... ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวร่วมกันให้การอุปการะเลี้ยงดู
................................................ภายใต้คําแนะนําของพนักงานเจา้หน้าทีห่รือของนักจติวิทยา/นักสงัคมสงเคราะห์     
เป็นระยะเวลา............. วัน ............ เดือน ..............ปี และ/หรือ 

  ๕. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................. นามสกุล.......................... 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือความเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากการ 
ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้น เป็นเงิน ..........................บาท หรือค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์
เบื้องต้นอันจําเป็นแก่การดํารงชีพประจําวัน  เป็นเงิน......................... บาท และ/หรือ  

๖. ให้ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................ นามสกุล.......................... 
ผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว...................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

  ให้ นาย/นาง/นางสาว....................................นามสกลุ................................พนักงานสอบสวน 
แจ้งคําสัง่ใหผู้้ต้องหาว่ากระทําความรนุแรงในครอบครัวปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า 

    สั่ง  ณ  วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....... 
 
 
 
            (.....................................................................) 
                             พนักงานเจ้าหน้าที ่

      ที่มีฐานะเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรอืตํารวจช้ันผู้ใหญ ่
 
 
 

หมายเหตุ : หากผู้รบัคําสัง่ไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขข้างต้น หรอืฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
               สามเดือนหรือปรับไมเ่กินสามพันบาท หรือทัง้จาํทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐ วรรคห้า 
               แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 



  หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ   

ถอนคําร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสามและมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์  ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการยอมความ  ถอนคําร้องทุกข์ใน 
ชั้นสอบสวน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๙  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง   

ของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองตน้ก่อนการยอมความ  ถอนคําร้องทุกข์
ในชั้นสอบสวน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร.  ๙  ท้ายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์



คร. ๙ 
 

สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
  

  .......................................................................  ผู้เสียหาย  
          

ระหว่าง 
 
                 ...................................................................... ผู้ต้องหา 

  สัญญายอมความในคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําข้ึนที่ ............................. 
............................................. ศูนย์ปฏิบัติการ/สถานีตํารวจ ................................................................. 
  วันที่.................... เดือน .........................................................พ.ศ. ....... 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.................................นามสกลุ…....................... 
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....... อายุ.............ปี  สัญชาติ ...............เช้ือชาติ.................
ศาสนา......................อาชีพ................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ............. หมู่ที่ ................ 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ....................................ตําบล/แขวง.......................................             
อําเภอ/เขต .............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ...............
ได้ร ้องทุกข์หรือได้มีการร้องทุกข์แทนให้ดําเนินคดีแก่ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง
............................................นามสกุล.................................... ในข้อหากระทําความผิดฐานกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว  โดยร้องทุกข์ไว้ที่ .................................................................................... 
เมื่อวันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. ........  คดีหมายเลขที่..................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเรียกว่า “ผู้เสียหาย” ฝ่ายหน่ึง 
  นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.....................นามสกุล......................... 
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ....... อายุ.............ปี  สัญชาติ ...............เช้ือชาติ.................
ศาสนา........................อาชีพ.................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ..........................................ตําบล/แขวง..................................          
อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ .............
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัวเรียกว่า “ผู้ต้องหา” อีกฝ่ายหน่ึง 
  โดยวันน้ีเวลา............. นาฬิกา ทั้งสองฝ่ายได้มาพบนาย/นาง/นางสาว ...................... 
นามสกุล...................... ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน 
  ทั้งสองฝ่ายแจ้งว่าได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ในปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และให้ทําสัญญายอมความให้มสีาระสําคัญ  ดังน้ี 
  ฝ่ายผู้ต้องหาตกลงว่า.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 



 
 

๒

  ฝ่ายผู้ เสียหายตกลงว่าถ้าฝ่ายผู้ต้องหาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายอมความ
ครบถ้วนจะไปทําการถอนคําร้องทุกข์ หรือยอมความต่อพนักงานสอบสวน ไม่ติดใจดําเนินคดีกับ             
ฝ่ายผู้ต้องหาอีกต่อไป 

  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวน เห็นว่าข้อตกลงสัญญายอมความ    
ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงทําสัญญายอมความ
ให้ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้อ่านสาระสําคัญในสัญญายอมความให้ทั้งสองฝ่ายฟังเข้าใจตรงกันแล้ว จึงให้     
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

 ลงช่ือ ........................................................... ผู้เสียหาย  
  (..........................................................) 

 ลงช่ือ ........................................................... ผู้ต้องหา 
  (..........................................................) 

 ลงช่ือ ........................................................... พนักงานเจ้าหน้าที ่
 (..........................................................) /พนักงานสอบสวน 
    
 
หมายเหตุ : สัญญายอมความน้ีเป็นสญัญายอมความในคดีอาญา มิใช่สัญญาประนปีระนอม         
              ยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                     
              คู่ความไม่อาจนําไปฟ้องร้องทางแพ่งได้ 
 



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เม่ือพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์จึงได้วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรง
ในครอบครัว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ  คร.  ๕  และแบบ  คร.  ๖  ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็น
หรือได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบ  คร. ๕  และแบบ  คร. ๖   
ท้ายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สันติ  พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์



 
แบบ คร. ๕ 

หนังสือแจ้งเหตุเข้าไปในเคหสถาน/สถานท่ีเกิดเหต ุ
เพื่อดาํเนินการคุม้ครองผู้ถูกกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 

เขียนที่............................................. 

วันที่........เดอืน....................พ.ศ. .......... 

เรื่อง  แจ้งเหตุเข้าไปในที่รโหฐานเพื่อดําเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  .................................................................... 
(ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว/ผู้เกี่ยวข้อง) 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................... อายุ......... ปี ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่    
ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง       
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ บัตรประจําตัว.............................................. หมายเลข...............................................เมื่อ
วันที่............. เดือน......................................... พ.ศ. ............ ออกโดย......................................................... ได้รับแจ้ง           
     โดยวาจา      เป็นหนังสือ       ทางโทรศัพท์       วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธี............................................
จากผู้พบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเมื่อวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. ........ 
เวลาประมาณ........................... น.  สถานที่เกิดเหตุ.......................................................................................................
โดยนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง......................................................... อายุ........... ปี เป็นผู้กระทําความ
รุนแรงในครอบครัวต่อนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................................... อายุ........... ปี 
ได้กระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยการ................................................................................................................ 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอํานาจเข้าไปในเคหสถาน/สถานที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 
       สอบถามผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/บุคคลอื่นที่อยู่   
ในสถานที่เกี่ยวกับการกระทําที่ได้รับแจ้ง   
       จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการเข้ารักษาจากแพทย์ 
       จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ 
                 จัดให้ ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ หากผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง     
ในครอบครัวประสงค์จะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเท็จจริงในการกระทําความรุนแรงในครอบครัวที่ไดร้ับแจ้งสรุปโดยย่อได้ความว่า................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.............................................พนกังานเจ้าหน้าที ่
(                            ) 

ลงชื่อ............................................  ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว 
(                            )   

ลงชื่อ............................................  ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
        (                            )   
ลงชื่อ............................................  ผู้เกี่ยวข้อง/พยาน 
        (                            )   

 



 ๒
แบบ คร. ๖ 

บันทึกรายงาน 
ส่วนราชการของรัฐ/เอกชน 

วันที่.......เดือน....................พ.ศ. ......... 

ที่............................                                       

เรื่อง  การดําเนนิการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครวั 

 ด้วยเมื่อวันที่................ เดือน................................ พ.ศ. ............ เวลาประมาณ.................................... น.                      
(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  บัตรประจําตัวเลขที่.............................ออกโดย......................................................... 
ได้เข้าไปดําเนินการกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่บ้านเลขที่.............หมู่ที่........ ตรอก/ซอย....................
ถนน.............................. ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................  
โดยมีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง........................................... อายุ........... ปี ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
และมีนาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................ อายุ............ ปี ผู้กระทําความรุนแรง โดยมี
ความสัมพันธ์เป็น............................................................................โดยมีพฤติการณ์การกระทําอันเป็นความรุนแรง        
ในครอบครัว กล่าวคือ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
สาเหตุ........................................................................................................................................................................ 
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๖ วรรคสอง        
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 
      สอบถามผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว/ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/บุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่
เกี่ยวกับการกระทําที่ได้รับแจ้ง   
     ให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ 
     ให้ผู้ถกูกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครวัเข้ารับคําปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนกัสังคม
สงเคราะห ์
     จัดให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวดําเนินการร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

ลงนาม........................................... 
        (                                 ) 
             พนักงานเจ้าหน้าที ่



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 

 
ประกาศ 

แต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า  โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเม่ือวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ให้ความเห็นชอบผู้ซ่ึงมีความซ่ือสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์  ให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง  พลตํารวจเอก  สถาพร  หลาวทอง  เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เป็นปีที่  ๖๗   

ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นิคม  ไวยรัชพานิช 
ประธานวุฒิสภา 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กนัยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
เรื่อง   คําส่ังพิทักษทรัพยเดด็ขาด 

 

 

 

ดวยศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังพิทักษทรัพยลูกหนี้ไวเด็ดขาด  ตามพระราชบัญญัติลมละลาย  

พุทธศักราช  ๒๔๘๓  แลว  นับแตวันที่ศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดเปนตนไป  เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจ  ตามมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  

ทั้งนี้  เจาหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายจะเปนเจาหนี้ผูเปนโจทกหรือไมก็ตามใหย่ืนคําขอรับ 

ชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ฝายคําคูความ  สํานักงานเลขานุการกรม  กรมบังคับคดี   

ถนนบางขุนนนท  แขวงบางขุนนนท  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  หรือสํานักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้ 

มีภูมิลําเนาอยู  ภายในกําหนดเวลา  ๒  เดือน  นับแตวันโฆษณาคําส่ังนี้  และเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

ไดกําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา  ในวันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕  ซึ่งสามารถตรวจดูรายละเอียดได

ทางเว็บไซตของกลุมงานราชกิจจานุเบกษาท่ี  www.ratchakitcha.soc.go.th  รายละเอียดปรากฏ 

ตามรายชื่อลูกหนี้ตารางตอทายนี้ 

 

คดีหมายเลข

แดงที ่

เจาหนี้ผูเปนโจทก 

/ผูรอง 
ลูกหนี ้

เลขประจําตัวประชาชน  

และวนั/เดอืน/ปเกดิ  

หรือทะเบียนนติิบุคคล

เลขที ่

อาชีพ ภูมิลําเนาอยูบานเลขที ่
วันที่ศาลส่ัง 

พิทักษทรัพยเด็ดขาด 

ล. ๓๖๑๐/

๒๕๕๕ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

สหกรณ

การเกษตร  

กรป.กลาง นพค.

นครศรธีรรมราช  

จํากัด 

กสก. ๖๒/๒๕๑๗ สหกรณ

การเกษตร 

๑๘๒  หมูที่  ๒   

ถนนฉวาง - บานสอง  

ตําบลฉวาง  อําเภอฉวาง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๘  พฤษภาคม  

๒๕๕๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศศิธร  คฤโฆษ 

เจาพนักงานพิทักษทรัพย 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจกิายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เรื่อง   ยกเลิกการล้มละลาย 

 

 
 

คดีหมายเลขแดงที ่ ล. ๑/๒๕๒๕ ส านักงานบังคบัคดีจงัหวัดสระบรุ ี

ศาลจังหวดัสระบุร ี กรมบงัคับคด ี

 กระทรวงยตุิธรรม 

 

ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า  ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ลงวันที่  ๑๘  มีนาคม  

๒๕๒๖  ว่าศาลจังหวัดสระบุรีได้พิพากษาให้  กลุ่มเกษตรกรท าไร่หินซ้อน  ลูกหนี้  เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๒๖  นั้น 

ลูกหนี้  มีภูมิล าเนาอยู่เลขที่  ๕/๑  หมู่ที่  ๕  ต าบลหินซ้อน  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

บัดนี้  ศาลจังหวัดสระบุรีได้มคี าสั่งยกเลิกการล้มละลายของ  กลุ่มเกษตรกรท าไร่หินซ้อน  ลูกหนี้  

ตามมาตรา  ๑๓๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัตลิ้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  

๒๕๕๕  แล้ว 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ชนินทร์  สตุีกษณะ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจกิายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เรื่อง   ยกเลิกการล้มละลาย 

 

 
 

คดีหมายเลขแดงที ่ ล. ๔/๒๕๒๕ ส านักงานบังคบัคดีจงัหวัดสระบุร ี

ศาลจังหวดัสระบุร ี กรมบงัคับคด ี

 กระทรวงยตุิธรรม 

 

ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า  ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  

๒๕๒๖  ว่าศาลจังหวัดสระบุรี  ได้พิพากษาให้  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทับกวาง  หรือ  ชาวไร่ทับกวาง  ลูกหนี้  

เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๒๖  นั้น 

ลูกหนี้  มีภูมิล าเนาอยู่เลขที่  ๑๙/๑  หมู่ที่  ๙  ถนนมิตรภาพ  ต าบลทับกวาง  อ าเภอแก่งคอย  

จังหวัดสระบุรี 

บัดนี้  ศาลจังหวัดสระบุรีได้มีค าสั่งยกเลิกการล้มละลายของ  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทับกวาง  หรือ  

ชาวไร่ทับกวาง  ลูกหนี้  ตามมาตรา  ๑๓๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  

ตั้งแต่วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  แล้ว 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ชนินทร์  สตุีกษณะ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  การอนุญาตให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ประกอบธุรกิจการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๑๖/๒)  แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบธุรกิจการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ 
กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง   การเลิกมูลนิธดิํารงราชานุภาพ 
 

 

ดวย  พันเอก  หมอมหลวงกุลชาต  ดิศกุล  ผูรับมอบอํานาจ  ไดแจงการเลิกมูลนิธิดํารงราชานุภาพ  

ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ  เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โดยนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร  ไดอนุมัติรายงานการชําระบัญชีและจําหนายชื่อมูลนิธิออกจากทะเบียนแลว  เมื่อวันท่ี   

๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓๒  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

จึงขอประกาศใหทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สุรพล  พงษทัดศิรกิุล 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบตัิราชการแทน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย   

นายทะเบียนมูลนิธกิรงุเทพมหานคร 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย   

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา   
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงยุติธรรม  ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เรื่อง  แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลย   
ในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา   
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ซ่ึงปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(๓) หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน 

ข้อ ๓ ให้พนักงานราชการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานราชการ  ตําแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และตําแหน่งนิติกร   
ซ่ึงปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) พนักงานราชการ  ตําแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ซ่ึงปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ซ่ึงอยู่ในอํานาจหนา้ที่ของตน 

ข้อ ๔ ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑) พนักงานจ้างเหมาบริการ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติ งานด้านนิติกร  ซ่ึ งปฏิบัติงาน   
ณ  สํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) พนักงานจ้างเหมาบริการ  ตําแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร  สํานักงานช่วยเหลือทาง  
การเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา  ซ่ึงปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด   
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ของทุกจังหวัดตามภูมิภาคที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ดาํรงตําแหน่งหรือได้รับมอบหมายเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลตํารวจเอก  ประชา  พรหมนอก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 


