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เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
“คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” หมายความวา 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
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หมวด ๑ 
สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   
 
มาตรา ๕  ใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิก

จํานวนเกาสิบเกาคน ซึ่งไดรับเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมในภาคเศรษฐกิจ และกลุมใน
ภาคสังคมฐานทรัพยากรและผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนกลุมตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
รัฐธรรมนูญตามจํานวนที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖  การไดมาซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อมีกรณีตองเลือกสมาชิก ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจํานวนยี่สิบเอ็ดคน ประกอบดวย 
(ก) ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธาน 
(ข) ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
(ค) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองให

เหลือสามคน 
(ง) อธิการบดีของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทุกแหงซึ่ง

เลือกกันเองใหเหลือหน่ึงคน 
(จ) ผูแทนสถาบันภาคการผลิต จํานวนส่ีคน ประกอบดวย ผูแทนสภาหอการคา

แหงประเทศไทยหนึ่งคน ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนึ่งคน ผูแทนสมาคมธนาคาร
ไทยหนึ่งคน และผูแทนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด หน่ึงคน 

(ฉ) ผูแทนสหภาพแรงงาน ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหน่ึงคน 
(ช) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายได

มาแบงปนกันจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกกันเองในแตละดาน ๆ ละหนึ่งคนจากองคกรภาคเอกชนที่มี
วัตถุประสงคหลัก ดังตอไปนี ้

(๑) ดานการพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนาชุมชนเมือง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการเกษตรทางเลือก หรือการจัดการ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

(๒) ดานการพัฒนาชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อเอดส 
หรือผูปวย 

(๓) ดานสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิของผูบริโภค การสงเสริม
ประชาธิปไตย หรือการพัฒนาแรงงาน 

(๔) ดานการสาธารณสุข การศึกษา หรือศิลปวัฒนธรรม 
(ซ) ผูแทนส่ือมวลชนในกิจการดานหนังสือพิมพ ดานวิทยุกระจายเสียงและดาน

วิทยุโทรทัศน ซึ่งเลือกกันเองกิจการละหนึ่งคน รวมเปนสามคน 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา 

องคกรตาม (๑) (ช) และ (ซ) ตองเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคลและไดขึ้น
ทะเบียนไวกับสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอนครบกําหนดสิบหาวันนับ
แตวันที่มีเหตุใหมีการเลือกสมาชิก ถาองคกรใดมีวัตถุประสงคหลักหลายดาน ใหขึ้นทะเบียนเพื่อ
ใชสิทธิเลือกในดานใดดานหนึ่งเทานั้น 

การเลือกกรรมการสรรหาตาม (๑) (ฉ) (ช) และ (ซ) ใหใชวิธีการจัดสงทาง
ไปรษณียตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด  
ท้ังน้ี ใหผูซึ่งไดคะแนนมากที่สุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่ผูไดรับเลือกมีคะแนน
เทากันอันเปนเหตุใหเกินจํานวนที่จะพึงมีได ใหใชวิธีการจับสลาก 

(๒) ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทําหนาท่ีพิจารณาสรรหาสมาชิก โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการสรรหาสมาชิก วิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนสมาชิก และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวนหกคณะ 
ดังตอไปนี้ 

(ก) คณะอนุกรรมการการผลิตดานการเกษตร 
(ข) คณะอนุกรรมการการผลิตดานการอุตสาหกรรม 
(ค) คณะอนุกรรมการการผลิตดานการบริการ 
(ง) คณะอนุกรรมการกลุมในภาคสังคม 
(จ) คณะอนุกรรมการกลุมในภาคฐานทรัพยากร 
(ฉ) คณะอนุกรรมการกลุมผูทรงคุณวุฒ ิ
ใหคณะอนุกรรมการแตละคณะประกอบดวย อนุกรรมการคณะละสิบสองคนซึ่ง

แตงตั้งจากบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินการหรือมีความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการดานนั้น โดยมีผูแทน
ภาคราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันภาคการผลิต สหภาพแรงงาน องคกรภาคเอกชนที่
ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันและสื่อมวลชนในจํานวนที่เทากัน 

บุคคลใดจะเปนอนุกรรมการเกินกวาหนึ่งคณะไมได 
ใหคณะอนุกรรมการแตละคณะตาม (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) มีหนาท่ี

เสนอรายชื่อองคกรที่มีคุณลักษณะและมีกิจกรรมที่เหมาะสมใหเปนองคกรผูมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
ของกลุมน้ัน ๆ โดยใหคํานึงถึงองคกรท่ีมีการดําเนินกิจกรรมจริงและมีลักษณะการบรหิารงานเปน
ที่ปรากฏอยางตอเนื่องซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด 

(๓) ใหองคกรผูมีสิทธิเสนอรายชื่อสมาชิกแตละองคกรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมัคร
ใจตามจํานวนท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด และใหคณะอนุกรรมการตาม (๒) คัดเลือกบุคคลท่ี
ไดรับการเสนอชื่อมาดังกลาวเปนจํานวนไมนอยกวาสามเทาของจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีไดตามที่
กําหนดสําหรับกลุมนั้น ๆ ท้ังนี้ ตามจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

(๔) ใหบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกของแตละกลุมตาม (๓) ประชุมกัน เพ่ือทํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การคัดเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนดใหไดบุคคลผูท่ีจะ
เปนสมาชิก ตามจํานวนที่จะพึงมีไดตามที่กําหนดสําหรับกลุมนั้น ๆ ท้ังน้ี ใหบุคคลผูไดรับคะแนน
ลําดับรองลงไปจํานวนสิบคนแรกของแตละกลุมเปนผูไดรับการบรรจุในบัญชีรายชื่อสํารองของแต
ละกลุมน้ัน ๆ 

(๕) เม่ือทุกกลุมไดคัดเลือกบคุคลผูท่ีจะเปนสมาชิกในกลุมของตนครบถวนทุก
กลุมแลว ใหสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อดําเนินการใหประกาศรายชื่อสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา 

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสรรหาสมาชิกท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนดตาม
(๒) ตองคํานึงถึงการกระจายบุคคลซึ่งเปนตัวแทนไปตามภาค อาชีพ เพศ และขนาดของกิจการ
โดยในกลุมการผลิตดานการเกษตรจะตองใหไดสมาชิกซึ่งเปนตัวแทนจากเกษตรรายยอยไมนอย
กวากึ่งหนึ่งในกลุมการผลิตดานการอุตสาหกรรมตองคํานึงถึงการกระจายบุคคลซึ่งเปนสมาชิกจาก
อุตสาหกรรมขนาดใหญ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม และลูกจาง และในกลุมการผลิต
ดานการบริการจะตองใหไดสมาชิกซึ่งเปนตัวแทนจากผูคาอิสระหรือผูประกอบกิจการดวยตนเอง
รายยอยไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

ผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนวาเปนผูมีความ
รอบรู ความสามารถ และมีภูมิปญญาอยางแทจริง โดยใหองคกรผูมีสิทธิเสนอรายช่ือตามกลุม
ตางๆ ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการตาม (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) เสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิตอคณะอนุกรรมการตาม (๒) (ฉ) และใหนําความใน (๓) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่มีเหตุใหมีการเลือกสมาชิก 

 
มาตรา ๗  สมาชิกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี คนวิกลจริตหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๘  ใหสมาชิกมีวาระการดํารงตําแหนงสามปนับแตวันประกาศรายชื่อ

สมาชิกในราชกิจจานุเบกษา และอาจไดรับการเลือกใหมได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระมิได 

สมาชิกซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกซึ่ง
ไดรับการเลือกขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๔) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูใหถอดถอนออกจากตําแหนงเพราะเหตุมีความประพฤติ
ในทางเส่ือมเสียตอการปฏิบัติหนาท่ี 

เมื่อบุคคลซึ่งเปนสมาชิกที่มาจากกลุมใดพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคนึ่ง
ใหบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองของกลุมเดียวกันนั้นตามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งไดรับคะแนนในลําดับ
ถัดไปเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง 

สมาชิกที่ไดรับเลือกเขามาแทนใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
สมาชิกท่ีตนแทน แตถาเวลาเหลือนอยกวาเกาสิบวันไมตองดําเนินการเพื่อหาสมาชิกใหมแทน
ตําแหนงท่ีวาง 

 
หมวด ๒ 
อํานาจหนาท่ี 

   
 
มาตรา ๑๐  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนองคกรสะทอนปญหา

เศรษฐกิจและสังคม โดยมิใชเปนองคกรเพื่อตอรองผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติในหมวด ๕ 
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(๒) ใหความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและแผนอื่น
ตามมาตรา ๑๔ รวมทั้งแผนอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเสนอแผนนั้นตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติกอนพิจารณาประกาศใช 

 
มาตรา ๑๑  ใหสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีอํานาจแตงตั้ง

คณะทํางานที่ประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลใด เพื่อทําการศึกษาหรือดําเนินกิจการอยางใดอยาง
หนึ่งของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวา การกําหนดนโยบายในเรื่องใดอาจ

กระทบถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนสวนรวม สมควรไดรับฟงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายในเรื่องนั้น ใหคณะรัฐมนตรีสงเรื่องใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แหงชาติพิจารณาใหคําปรึกษาเพื่อเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๑๓  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอาจพิจารณาศึกษาเรื่องที่

เห็นวาสมควรกําหนดเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อจัดทํารายงานเปนขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีได 

ในกรณีที่เห็นสมควร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอาจพิจารณา
ศึกษาเพื่อจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อเผยแพร
เปนการทั่วไปก็ได 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติให
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนการประกาศใช 

เมื่อสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดสงความเห็นมาให
คณะรัฐมนตรีแลว ใหคณะรัฐมนตรีนําความเห็นดังกลาวประกอบการพิจารณาในการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับแผนอื่นมีกฎหมายกําหนด 
ใหเสนอแผนนั้นตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่นที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรขอความเห็นจากสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวย 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีขอคําปรึกษาจากสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตามมาตรา ๑๒ หรือเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิหรือแผนอื่นให
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็น ตามมาตรา ๑๔ ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติพิจารณาโดยเร็ว ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจขอใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันก็ได และ
ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังมิไดจัดสงความเห็น
กลับคืนมายังคณะรัฐมนตรี ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไปตามท่ีเห็นสมควรได 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมเปนการกระทบกระเทือนถึงอํานาจในการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๖  ความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีจะเสนอ

ตอคณะรัฐมนตรีตองจัดทําเปนรายงานแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทุกฝายที่เสนอความเห็นทั้ง
ในทางสนับสนุนและคัดคาน พรอมท้ังเหตุผลและขอดีขอเสียหรือผลกระทบของแนวทางการ
ดําเนินการตามความเห็นท่ีเสนอ และเปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ใหคณะรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการ
ดําเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องท่ีสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหคําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะ หรือใหความเห็นเพ่ือเสนอตอสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
เปดเผยเหตุผลใหสาธารณชนทราบดวย 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินงาน 
   

 
มาตรา ๑๘  ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีประธานสภาหนึ่งคน

และรองประธานสภาสองคน 
เมื่อมีการประชุมสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนครั้งแรก ให

สมาชิกเลือกสมาชิกดวยกันเองเปนประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาสองคน เพื่อทําหนาที่
เปนรองประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สอง 

 
มาตรา ๑๙  ประธานสภามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการประชุมและมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนเพื่อรักษา

ความสงบเรียบรอยในการประชุม 
(๒) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาใหเปนไปตามขอบังคับและมติของสภา 
(๓) เปนผูแทนสภาในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
(๔) อํานาจและหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว 
 
มาตรา ๒๐  รองประธานสภามีอํานาจและหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการอัน

เปนอํานาจหนาท่ีของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑  การประชุมสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตองจัดใหมีข้ึน

อยางนอยปละสองครั้ง และในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) คณะรัฐมนตรีขอใหสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาให

คําปรึกษาในปญหาที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาเห็นสมควรให

ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาหรือกรณีที่สงผลกระทบอยางสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมเปนสวนรวม 

(๓) เพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับแผนหน่ึงแผนใดตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๔) เพื่อดําเนินกิจการภายในของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๕) สมาชิกเขาชื่อกันตั้งแตยี่สิบหาคนขึ้นไปรองขอใหเปดประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒  การประชุมสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตองกระทํา
โดยเปดเผย เวนแตคณะรัฐมนตรีจะขอใหประชุมเปนการลับหรือสมาชิกรองขอตามขอบังคับ 

การประชุมสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกเทาที่มีอยู
จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานสภาเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานสภาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหรองประธานสภาคนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ถารองประธานสภา
คนท่ีหน่ึงไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานสภาคนที่สองเปนผูปฏิบัติหนาที่
แทนประธานสภา 

การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก สมาชิกคนหน่ึงใหมีหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๒๓  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและคณะทํางานท่ีสภา

แตงตั้งอาจเชิญขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง หรอืแสดงความคิดเห็นหรือให
จัดสงเอกสาร หรือขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร 

ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น ใหความรวมมือแกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และคณะทํางานท่ีสภาแตงตั้ง 

 
มาตรา ๒๔  ใหสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรับเบี้ย

ประชุมและคาใชจายในการดําเนินงานตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๕  คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหบุคคลใดเขารวมรับฟงการประชุม

หรือช้ีแจงแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได เวนแตใน
กรณีประชุมลับผูที่จะเขารวมรับฟงการประชุมหรือชี้แจงแสดงความคิดเห็นไดตองไดรับอนุญาต
จากประธานที่ประชุม 

 
มาตรา ๒๖  ใหสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับ

การประชุมและขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ 
 
มาตรา ๒๗  ใหมีสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 
(๑) สํารวจ ศึกษา และวิเคราะหเรื่องที่จะตองเสนอใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติพิจารณา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รับผิดชอบในงานธุรการของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(๔) เปนหนวยงานทางวิชาการใหแกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๕) ดําเนินการตาง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย 
ใหมีเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูควบคุมดูแล

โดยท่ัวไปซึ่งกิจการของสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิภายใตการกํากับดูแล
ของประธานสภา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๒๘  ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อใหมีการเลือก

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มารตรา ๒๙  ในวาระเริ่มแรก ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติทําหนาท่ีสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติจนกวาจะมีการจัดตั้งสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเทาที่จําเปน โดยใหจัดสรรไวในงบประมาณ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแตใหแยกเปนสวนของ
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไวโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อครบสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให

คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อเปน
หนวยงานของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
นี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีกลุมในภาคเศรษฐกิจและกลุมในภาคสังคม ฐานทรัพยากรและ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
๑. กลุมในภาคเศรษฐกิจ จํานวน ๕๐ คน 
(๑.) การผลิตดานการเกษตร เชน การทํานา การทําไร  
การทําสวน  การเลี้ยงสัตว การเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช 
และสัตวการประมง การแปรรูปสินคาเกษตรชุมชน 
 หรืองานเกษตรกรรมอื่น ๆ จํานวน ๑๖ คน 
(๒.)  การผลิตดานการอุตสาหกรรม เชน การทําเหมือง รวมทั้งการระเบิด 
หรอืยอยหิน การผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม ส่ิงทอ เครื่องนุงหม เครื่องหนัง 
การผลิตไม เฟอรนิเจอร กระดาษ การผลิตเคมีภัณฑ ยา ผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียม ยางธรรมชาติ แกว ปูนซีเมนต เซรามิค วัสดุกอสราง 
อัญมณ ีเครื่องประดับ โลหะ เครื่องจักรกลและอุปกรณ ยานยนต 
และอะไหล เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ หรือการผลิต 
อุตสาหกรรมอื่น ๆ จํานวน ๑๗ คน 
(๓.) การผลิตดานการบริการ เชน กิจการดานการคมนาคม การขนสง 
การสื่อสาร การโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเขา- 
สงออก การคาสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
การทองเท่ียว การบริการทางกฎหมาย การบริการทางบัญช ีการบริการ 
ทางสถาปตยกรรม การบริการทางวิศวกรรม การกอสราง การกีฬา 
และนันทนาการ ศิลปนและนักประพันธ ขาราชการ ธุรกจิรานอาหาร 
ส่ือมวลชนหรือการบริการอืน่ ๆ จํานวน ๑๗ คน 
 
๒. กลุมในภาคสังคม ฐานทรัพยากรและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔๙ คน 
กลุมในภาคสังคม จํานวน ๑๙ คน 
(๑) การพัฒนาชุมชน จํานวน   ๒ คน 
(๒) การสาธารณสุข จํานวน   ๒ คน 
(๓) การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา จํานวน   ๔ คน 
(๔) การพัฒนาและสงเคราะหคนพิการ  จํานวน   ๒ คน 
(๕) การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและผูสูงอายุ  จํานวน   ๔ คน 
(๖) การพัฒนาแรงงาน  จํานวน   ๔ คน 
(๗) การคุมครองผูบริโภค  จํานวน   ๑ คน 
กลุมในภาคฐานทรัพยากร จํานวน ๑๖ คน 
(๘) ฐานทรัพยากร เชน ท่ีดิน ปาไม แหลงน้ํา ลุมนํ้า ทะเล อากาศ 
หรือความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๑๐ คน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) การพัฒนาระบบการเกษตร จํานวน   ๔ คน 
(๑๐) การพัฒนาระบบการอตุสาหกรรม จํานวน   ๑ คน 
(๑๑) การพัฒนาระบบการบริการ จํานวน   ๑ คน 
กลุมผูทรงคุณวุฒ ิ จํานวน ๑๔ คน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๘๙ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติใน
หมวด ๕ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอน
พิจารณาประกาศใชดวยทั้งนี้ องคประกอบที่มา อํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี ้

 
 อัมพิกา/แกไข 

๕/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
ศุภสรณ / อภิสิทธ์ิ 
ผูจัดทํา 
๑๔/๐๕/๔๖ 

 


