
เรื่องเสร็จท่ี ๒๒๒/๒๕๖๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
 

เรื่อง การส งรายได$ของกองทุนส งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย 

 ภายหลังการควบรวมเข$าเป1นส วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห งชาติ 
   

 
การกีฬาแห งประเทศไทยได�มีหนังสือ ท่ี กก ๕๑๑๐/๑๓๓๒๒ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว)า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี  
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให�ควบรวมกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวยเข�าเป8นส)วนหนึ่ง
ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
และต)อมาได�มีคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส)งเสริม สนับสนุน 
และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ กําหนดให�ควบรวมกองทุน
ส)งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวยเข�าเป8นส)วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติ โดยมีการ
แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ดังต)อไปนี้ 

๑. ให�เพ่ิมความต)อไปนี้เป8น (๗) ของมาตรา ๔๒ แห)งพระราชบัญญัติการกีฬา 
แห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 “(๗) ส)งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว)าด�วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพ 
ตามกฎหมายว)าด�วยการส)งเสริมกีฬาอาชีพ” 

๒. ให�ยกเลิกหมวด ๔ กองทุนกีฬามวย มาตรา ๕๒ แห)งพระราชบัญญัติ 
กีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และให�โอนบรรดาทรัพยGสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน�าท่ี รวมท้ังพนักงาน
และลูกจ�างของกองทุนกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเป8นของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห)งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  ท้ังนี้ ให�สิทธิ 
และหน�าท่ีของพนักงานหรือลูกจ�างยังคงเป8นไปตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

๓. ให�ยกเลิกความในบทนิยามคําว)า “กองทุน” ในมาตรา ๔ แห)งพระราชบัญญัติ
ส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให�ใช�ความต)อไปนี้แทน 

 ““กองทุน” หมายความว)า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติตามกฎหมาย 
ว)าด�วยการกีฬาแห)งประเทศไทย” 

๔. ให�ยกเลิกหมวด ๕ กองทุน มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ 
แห)งพระราชบัญญัติส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให�โอนบรรดาทรัพยGสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน 
สิทธิ หน�าท่ี รวมท้ังพนักงานและลูกจ�างของกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส)งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป8นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬา 
แห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  ท้ังนี้ ให�สิทธิและหน�าท่ีของพนักงานหรือลูกจ�างยังคงเป8นไปตามท่ี 
กําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

                                                 
 ส)งพร�อมหนังสือ ท่ี  นร ๐๙๐๖/๕๖ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธG  ๒๕๖๐ ซ่ึงสํา นักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

๕. ให�บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑGของคณะกรรมการ 
กีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส)วนท่ีเก่ียวกับกองทุนกีฬามวย และของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส)งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีใช�บังคับอยู)ในวันก)อนวันท่ีคําสั่งนี้ใช�บังคับ ใช�บังคับได�ต)อไปเท)าท่ีไม)ขัดหรือแย�ง 
กับกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑG วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด�านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก�ไข
ประกาศหลักเกณฑGกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติ ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
และในการประชุม ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให�การกีฬา 
แห)งประเทศไทยมีหนังสือหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องรายได�ท่ีกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
ได�รับนอกเหนือจากงบประมาณว)าจะเข�ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติหรือเข�าการกีฬาแห)งประเทศไทย  
ซ่ึงเป8นหน)วยงานท่ีกํากับดูแลกีฬามวยและกีฬาอาชีพ  

เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ การกีฬาแห)งประเทศไทย กระทรวง
การท)องเท่ียวและกีฬา จึงขอความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับรายได� 
ท่ีกีฬาอาชีพและกีฬามวยได�รับนอกเหนือจากงบประมาณว)าจะเข�ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติ 
หรือเข�าการกีฬาแห)งประเทศไทย 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ได�พิจารณาข�อหารือของการกีฬาแห)งประเทศไทย  

โดยมีผู�แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผู�แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)  
ผู�แทนกระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬา (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผู�แทนการกีฬาแห)งประเทศไทย  
เป8นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว ปรากฏข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว)า กองทุนกีฬามวยมีรายได�จากค)าธรรมเนียมต)าง ๆ  
เช)น ค)าธรรมเนียมการจัดต้ังสนามมวย ค)าธรรมเนียมการจัดการแข)งขันกีฬามวยเป8นกรณีเฉพาะคราว  
ซ่ึงมาตรา ๕๒ (๔) แห)งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให�ส)งเข�ากองทุนกีฬามวย แต)โดยท่ี 
มาตรา ๓๖ แห)งพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได�บัญญัติให�เงินท่ีได� 
จากค)าธรรมเนียมและค)าปรับตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เป8นรายได�ของกองทุนพัฒนา 
การกีฬาแห)งชาติไว�ด�วย จึงมีปOญหาว)าเงินท่ีได�จากค)าธรรมเนียมดังกล)าวจะสามารถโอนมายังกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห)งชาติได�หรือไม)  สําหรับกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได�มีผลบังคับใช�เป8นเวลาไม)นาน ในขณะนี้จึงยังไม)มีรายได� อ่ืน
นอกเหนือจากเงินงบประมาณ  อย)างไรก็ดี ภายหลังจากท่ีได�มีการควบรวมกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพ
และกองทุนกีฬามวยเข�าเป8นส)วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แล�ว ในส)วนของการบริหารจัดการในการส)งเสริมและช)วยเหลือสวัสดิการ
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติได�อนุมัติโครงการตามปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือสนับสนุนกีฬามวยและกีฬาอาชีพแล�ว 



 ๓ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ได� พิจารณาข�อเท็จจริ งตามข�อหารือ 
และข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมแล�ว เห็นว)า มาตรา ๓๖๑ แห)งพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได�บัญญัติให�จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกว)า “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติ”  
ในการกีฬาแห)งประเทศไทย เพ่ือเป8นทุนหมุนเวียนสําหรับใช�จ)ายเพ่ือการส)งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
คุ�มครอง ช)วยเหลือและจัดสวัสดิการท่ีเก่ียวข�องกับการกีฬา และโดยท่ีปOจจุบันได�มีคําสั่งหัวหน�า 
คณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส)งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ 
ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดให�ควบรวมกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย
เข�าเป8นส)วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือลดภาระและความซํ้าซ�อนในด�านการงบประมาณ และบูรณาการการส)งเสริมและสนับสนุน 
งานด�านกีฬาให�เป8นไปอย)างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป8นเอกภาพและมีความต)อเนื่อง โดยข�อ ๑๒  
แห)งคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๖๓/๒๕๕๙ ได�กําหนดเพ่ิมเติมให�สามารถนําเงิน
ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติไปใช�จ)ายในกิจการท่ีเป8นการส)งเสริมและสนับสนุนกีฬามวย 
ตามกฎหมายว)าด�วยกีฬามวยและกีฬาอาชีพตามกฎหมายว)าด�วยการส)งเสริมกีฬาอาชีพ  นอกจากนี้ ข�อ ๒๓  
 

                                                 
๑มาตรา ๓๖  ให�จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกว)า “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติ” ใน กกท.  

เพ่ือเป8นทุนหมุนเวียนสําหรับใช�จ)ายเพ่ือการส)งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ�มครอง ช)วยเหลือและจัดสวัสดิการ 
ท่ีเก่ียวข�องกับการกีฬา โดยประกอบด�วยเงินและทรัพยGสิน ดังต)อไปน้ี 

(๑) เงินบํารุงกองทุนท่ีจัดเก็บตามมาตรา ๓๗ 
(๒) เงินและทรัพยGสินท่ีโอนมาตามมาตรา ๑๓๓ 
(๓) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให� 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีได�รับจากงบประมาณรายจ)ายประจําปPตามความจําเป8น 
(๕) เงินรายได�หรือผลประโยชนGท่ีเกิดจากกองทุน 
(๖) รายได�ท่ีเกิดจากการดําเนินการของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพยGสินท่ีมีผู�อุทิศให� 
(๘) รายได�อ่ืน ๆ 
ให� กกท. เก็บรักษาเงินและทรัพยGสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจ)ายเงินกองทุน 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
เงินและทรัพยGสินตามวรรคหน่ึงให�เป8นของ กกท. เพ่ือใช�ประโยชนGตามวัตถุประสงคGของกองทุน

โดยไม)ต�องนําส)งคลังเป8นรายได�แผ)นดิน 
๒ข�อ ๑  ให�เพ่ิมความต)อไปน้ีเป8น (๗) ของมาตรา ๔๒ แห)งพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“(๗) ส)งเสรมิและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว)าด�วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมาย

ว)าด�วยการส)งเสริมกีฬาอาชีพ” 
๓ข�อ ๒  ให�ยกเลิกหมวด ๔ กองทุนกีฬามวย มาตรา ๕๒ แห)งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และให�โอนบรรดาทรัพยGสิน หน้ีสิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน�าท่ี รวมท้ังพนักงานและลูกจ�างของกองทุนกีฬามวย 
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเป8นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬา 
แห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  ท้ังน้ี ให�สิทธิและหน�าท่ีของพนักงานหรือลูกจ�างยังคงเป8นไปตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 



 ๔ 

และข�อ ๓ (๖)๔ แห)งคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห)งชาติดังกล)าว ยังได�กําหนดให�ยกเลิกกองทุน 
กีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติ 
ส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมท้ังกําหนดให�โอนบรรดาทรัพยGสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ 
หน�าท่ี รวมท้ังพนักงานและลูกจ�างของท้ังสองกองทุนดังกล)าวไปเป8นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�วย  ดังนั้น บรรดารายได�ของกองทุน
ส)งเสริมกีฬาอาชีพและรายได�ของกองทุนกีฬามวยท่ีเกิดข้ึนตามมาตรา ๔๑๕ แห)งพระราชบัญญัติ 
ส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๕๒๖ แห)งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงถูกยกเลิก

                                                 
๔ข�อ ๓  ให�แก�ไขเพ่ิมเตมิพระราชบัญญัตสิ)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต)อไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๖) ให�ยกเลิกหมวด ๕ กองทุน มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห)งพระราชบัญญัติ 
ส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให�โอนบรรดาทรัพยGสิน หน้ีสิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน�าท่ี รวมท้ังพนักงานและลูกจ�าง
ของกองทุนส)งเสริมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส)งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป8นของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห)งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  ท้ังน้ี ให�สิทธิและหน�าท่ีของพนักงาน 
หรือลูกจ�างยังคงเป8นไปตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

๕มาตรา ๔๑  กองทุนประกอบด�วย 
(๑) เงินท่ีโอนมาตามมาตรา ๗๐ 
(๒) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให� 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีได�รับจากงบประมาณรายจ)ายประจําปPตามความจําเป8น 
(๔) เงินค)าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) เงินหรือทรัพยGสินท่ีมีผู�บริจาคหรือมอบให� 
(๖) เงินท่ีได�จากการจําหน)ายทรัพยGสินของกองทุน หรือได�จากการจัดหรือร)วมจัดหารายได� 

เข�ากองทุน หรือได�จากระบบสิทธิประโยชนGท่ีการกีฬาแห)งประเทศไทยดําเนินการเพ่ือประโยชนGในการส)งเสริมกีฬาอาชีพ 
(๗) เงินหรือทรัพยGสินท่ีตกเป8นของกองทุน หรือท่ีกองทุนได�รับตามกฎหมาย 
(๘) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยGสินของกองทุน รวมท้ังผลประโยชนGจากทรัพยGสินทางปOญญา 
(๙) รายได�อ่ืน ๆ 

๖มาตรา ๕๒  ให�จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกว)า “กองทุนกีฬามวย” ในการกีฬา 
แห)งประเทศไทย เพ่ือเป8นทุนหมุนเวียนสําหรับใช�จ)ายเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการส)งเสริม คุ�มครอง 
และควบคุมการกีฬามวย 

กองทุนประกอบด�วยเงินและทรัพยGสิน ดังต)อไปน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนจากการกีฬาแห)งประเทศไทย 
(๒) เงินหรือทรัพยGสินท่ีมีผู�อุทิศให� 
(๓) ดอกผลและผลประโยชนGท่ีเกิดจากกองทุน 
(๔) เงินท่ีได�จากค)าธรรมเนียมและค)าปรับตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) รายได�ท่ีเกิดจากการดําเนินการกองทุน 
(๖) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให� 
ให�การกีฬาแห)งประเทศไทยเก็บรักษาเงินและทรัพยGสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจ)าย

เงินกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี โดยจัดให�มีระบบการบัญชีท่ีเหมาะสมแก)กิจการ 
ทุกปPให�การกีฬาแห)งประเทศไทยจัดทํางบดุลและบัญชีทําการของกองทุน ส)งผู�สอบบัญชี

ตรวจสอบภายในหน่ึงร�อยยี่สิบวันนับแต)วันสิ้นปPบัญชี และให�สํานักงานตรวจเงินแผ)นดินเป8นผู�สอบบัญชีของกองทุน
แล�วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการเพ่ือเสนอต)อคณะรัฐมนตรีต)อไป 

ให�คณะกรรมการเป8นผู�จัดการกองทุน 
การบริหาร การจัดหาประโยชนG และการใช�จ)ายเงินกองทุน ให�เป8นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
 



 ๕ 

โดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส)งเสริม สนับสนุน และปฏิรูป 
การกีฬาของประเทศ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซ่ึงเดิมเป8นรายได�ท่ีต�องส)งเข�ากองทุน
ส)งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวยนั้น จึงเป8นรายได�อ่ืนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห)งชาติ 
ตามมาตรา ๓๖ (๘)๗ แห)งพระราชบัญญัติการกีฬาแห)งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลของข�อ ๒๘  
และข�อ ๓ (๖)๙ แห)งคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห)งชาติดังกล)าว ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๔๔๑๐ ของรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 

 

(นายดิสทัต  โหตระกิตยG) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

        กุมภาพันธG  ๒๕๖๐ 

                                                 
๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๘โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ข�างต�น 
๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๔, ข�างต�น 
๑๐มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห)งชาติเห็นเป8นการจําเป8นเพ่ือประโยชนG 

ในการปฏิรูปในด�านต)าง ๆ การส)งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทGของประชาชนในชาติ หรือเพ่ือปSองกัน 
ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเป8นการบ)อนทําลายความสงบเรียบร�อย หรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังกG 
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ)นดิน ไม)ว)าจะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให�หัวหน�าคณะรักษา
ความสงบแห)งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห)งชาติมีอํานาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได�  
ไม)ว)าการกระทําน้ันจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให�ถือว)าคําสั่งหรือ 
การกระทํา รวมท้ังการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล)าว เป8นคําสั่งหรือการกระทําหรือการปฏิบัติท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
และรัฐธรรมนูญน้ี และเป8นท่ีสุด  ท้ังน้ี เมื่อได�ดําเนินการดังกล)าวแล�ว ให�รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห)งชาติ 
และนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 


