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พระราชบัญญัติ 
ส�งเสริมกิจการฮัจย� 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เป1นป2ท่ี ๓๖ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว�าด,วยการส�งเสริมกิจการฮัจย� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว, โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� พ.ศ. 

๒๕๒๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๑ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข,อบังคับอ่ืนในส�วนท่ีมีบัญญัติไว,แล,วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีขัดหรือแย,งกับบทแห�งพระราชบัญญัตินี้ ให,ใช,พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการฮัจย�” หมายความว�า กิจการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการเดินทางของชาวไทยผู,นับ

ถือศาสนาอิสลามเพ่ือไปประกอบพิธีฮัจย� ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียไม�ว�าจะเป1นการ
จัดบริการการอํานวยความสะดวกหรือความปลอดภัยก�อนเดินทาง ระหว�างเดินทาง ระหว�างประกอบ
พิธีฮัจย� หรือการเดินทางกลับถึงภู มิลําเนา รวมท้ังกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกับการดังกล�าวตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

“อะมีรุ,ลฮัจย�” หรือ “รออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห�” (หัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๘/หน,า ๒๓/๙ กุมภาพันธ� ๒๕๒๕ 
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ทางการ)๒ หมายความว�า บุคคลผู,ทําหน,าท่ีเป1นหัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�ทางการของประเทศไทยนําชาว
ไทยผู,นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย� ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

“การรับจัดบริการขนส�ง” หมายความว�า การรับจ,างขนส�งหรือรวบรวมบุคคลและ
สัมภาระในการรับจ,างขนส�งโดยพาหนะใด ๆ จากท่ีแห�งหนึ่งไปยังท่ีอีกแห�งหนึ่งในกิจการฮัจย� 

“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการส�งเสริมกิจการฮัจย�แห�งประเทศไทย 
“เลขาธิการ” หมายความว�า เลขาธิการคณะกรรมการส�งเสริมกิจการฮัจย�แห�ง

ประเทศไทย 
 
มาตรา ๔ ทวิ๓  ให,จุฬาราชมนตรีเป1นอะมีรุ,ลฮัจย� หรือรออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห� 

(หัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�ทางการ) ในป2ใดท่ีจุฬาราชมนตรีไม�ประสงค�จะเดินทางไปเป1นอะมีรุ,ลฮัจย� 
หรือรออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห� (หัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�ทางการ) ให,คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห�งประเทศไทยเป1นผู,พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู,สมควรเป1นอะมีรุ,ลฮัจย� หรือรออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห� 
(หัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�ทางการ) จํานวนสามคน เพ่ือให,จุฬาราชมนตรีนําเสนอชื่อต�อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาคัดเลือกแต�งต้ังเป1นอะมีรุ,ลฮัจย� หรือรออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห� (หัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�
ทางการ) จํานวนหนึ่งคน 

 
มาตรา ๔ ตรี๔  ให,อะมีรุ,ลฮัจย� หรือรออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห� (หัวหน,าคณะ

ผู,แทนฮัจย�ทางการ) มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เป1นหัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�ทางการของประเทศไทยนําชาวไทยผู,นับถือศาสนา

อิสลามในกิจการท่ีต,องทําเก่ียวกับการประกอบพิธีฮัจย� ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
(๒) เป1นผู,ควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกแก�ชาวไทยผู,นับถือศาสนาอิสลามท่ี

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย� 
(๓) เป1นผู,ประสานงานในการปฏิบัติงานของคณะเจ,าหน,าที่ของส�วนราชการต�าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข,องซ่ึงเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียเพ่ือกิจการฮัจย� 
(๔) ให,คําปรึกษาหารือแก�คณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕  กิจการดังต�อไปนี้ต,องได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
(๑) การรับจัดบริการขนส�ง 
(๒) การจัดบริการอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการฮัจย�ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 
(๓) การโฆษณาหรือกระทําการอ่ืนใดอันมีลักษณะเป1นการชักชวนเพ่ือให,ใช,หรือรับ

บริการตาม (๑) หรือ (๒) อันเป1นการแสวงหาประโยชน�ในทางธุรกิจสําหรับตนเองหรือผู,อ่ืน โดยผู,กระทํา
มิได,เป1นตัวแทนหรือเจ,าหน,าท่ีของบุคคลท่ีได,รับอนุญาตให,ประกอบกิจการตาม (๑) และ (๒) 
                                                 

๒ มาตรา ๔ นิยามคําว�า “อะมีรุ,ลฮัจย�” หรือ “รออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห�” (หัวหน,าคณะ
ผู,แทนฮัจย�ทางการ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๓ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๔ มาตรา ๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การอนุญาตของคณะกรรมการให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๕  ให,มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว�า “คณะกรรมการส�งเสริมกิจการฮัจย�

แห�งประเทศไทย” ประกอบด,วย 
(๑) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย เป1นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป1นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน�ง จํานวนสิบเอ็ดคน ได,แก� ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู,แทนกระทรวงการต�างประเทศ ผู,แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู,แทนกรมการ
ศาสนา ผู,แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู,แทนสํานักข�าวกรองแห�งชาติ ผู,แทนสํานักงานสภา
ความม่ันคงแห�งชาติ ผู,แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผู,แทนศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต, และผู,แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห�งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ัง จํานวนไม�เกินสี่คน 
ให,เลขาธิการเป1นกรรมการและเลขานุการ และให,เลขาธิการแต�งต้ังข,าราชการของ

กรมการปกครอง จํานวนไม�เกินสองคนเป1นผู,ช�วยเลขานุการ 
 
มาตรา ๖/๑๖  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิต,องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต,องห,าม 

ดังต�อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสามสิบป2บริบูรณ� 
(๓) มีความรู,ความเข,าใจในศาสนาอิสลามเป1นอย�างดี 
(๔) มีความรู,และประสบการณ�เก่ียวกับกิจการฮัจย� 

(ข) ลักษณะต,องห,าม 
(๑) เป1นผู,มีส�วนได,เสียในกิจการฮัจย� 
(๒) เป1นผู,ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สมาชิกสภาท,องถ่ินหรือผู,บริหารท,องถ่ิน 

กรรมการหรือผู,ดํารงตําแหน�งซ่ึงรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ,าหน,าท่ีพรรคการเมือง 
(๓) เป1นบุคคลล,มละลายหรือเคยเป1นบุคคลล,มละลายทุจริต 
(๔) เป1นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๕) เคยได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก เว,นแต�เป1นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได,กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) เคยเป1นผู,ต,องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให,ทรัพย�สินตกเป1นของแผ�นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย�สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป2 กรรมการซ่ึงพ,นจาก

ตําแหน�งอาจได,รับแต�งต้ังอีกได, 
                                                 

๕ มาตรา ๖ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพ,นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจาก

ตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให,ออก เพราะบกพร�องต�อหน,าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หย�อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามอย�างหนึ่งอย�างใดตามมาตรา ๖/๑๗ 
ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังกรรมการในระหว�างท่ีกรรมการซ่ึงแต�งต้ังไว,แล,วยังมีวาระอยู�

ในตําแหน�ง ไม�ว�าจะเป1นการแต�งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต�งต้ังซ�อม ให,ผู,ได,รับแต�งต้ังนั้นอยู�ในตําแหน�งเท�ากับ
วาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการซ่ึงได,แต�งต้ังไว,แล,วนั้น 

 
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการต,องมีกรรมการมาประชุมไม�น,อยกว�าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป1นองค�ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ,าคะแนนเสียงเท�ากันให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการ ถ,าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม

หรือไม�สามารถปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,รองประธานกรรมการทําหน,าท่ีประธานในท่ีประชุม ถ,าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,กรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป1นประธานในท่ีประชุม 

 
มาตรา ๑๑  ให,คณะกรรมการมีหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) กําหนดระเบียบ ข,อบังคับ เง่ือนไข หรือมาตรการใด ๆ เพ่ือเป1นแนวปฏิบัติในอันท่ี

จะให,ความคุ,มครองผู,ท่ีประสงค�จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย�ให,ได,รับความสะดวก ปลอดภัยและมี
หลักประกัน 

(๒) กําหนดระเบียบ ข,อบังคับ เง่ือนไข หรือมาตรการใด ๆ ในการควบคุมกิจการ 
ซ่ึงต,องได,รับอนุญาตตามมาตรา ๕ 

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันอยู�ในขอบเขตแห�งกิจการฮัจย�ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีให,อํานาจไว, 

ระเบียบ ข,อบังคับ เง่ือนไข หรือมาตรการตาม (๒) เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล,วให,ใช,บังคับได, 

 
มาตรา ๑๒  ให,คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการอย�างหนึ่ง

อย�างใดอันอยู�ในขอบเขตแห�งกิจการฮัจย�ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

                                                 
๗ มาตรา ๘ วรรคหน่ึง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒/๑๘  ให,คณะกรรมการแต�งต้ังบุคคลข้ึนคณะหนึ่งจํานวนไม�เกินเจ็ดคน
เป1นคณะอนุกรรมการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในกิจการฮัจย� ซ่ึงอย�างน,อยต,องประกอบด,วย ผู,ได,รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการให,เป1นผู,ประกอบกิจการตามมาตรา ๕ และผู,ที่เคยเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย� เพ่ือทําหน,าท่ีเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือประโยชน�ในการคุ,มครองและอํานวยความ
สะดวกแก�ผู,เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย� 

องค�ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ�และวิธีการได,มา วาระการดํารง
ตําแหน�ง และการพ,นจากตําแหน�งของอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให,เป1นไปตามข,อบังคับของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๓  ให,นํามาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช,บังคับแก�การประชุมอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๙  ให,อธิบดีกรมการปกครองเป1นเลขาธิการโดยตําแหน�งและให,กรมการ

ปกครองทําหน,าท่ีสํานักเลขาธิการคณะกรรมการส�งเสริมกิจการฮัจย�แห�งประเทศไทย มีอํานาจหน,าท่ี 
ดังต�อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๒) ทําหน,าท่ีเป1นศูนย�กลางในการประสานงานเก่ียวกับการส�งเสริมกิจการฮัจย�กับ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว,ในพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังปฏิบัติการให,เป1นไป

ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบ ข,อบังคับของคณะกรรมการ 
(๔) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๕  ผู,ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๑) หรือ (๒) ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินห,า

ป2หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๖  ผู,ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๓) ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป2หรือ

ปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๗  ผู,ใดฝVาฝWนหรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบ ข,อบังคับ เง่ือนไข หรือมาตรการใด ๆ 

ซ่ึงออกตามมาตรา ๑๑ (๒) ต,องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๘๑๐  ในกรณีท่ีผู,กระทําความผิดเป1นนิติบุคคล ถ,าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู,จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวมีหน,าท่ีต,องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว,นไม�สั่งการหรือไม�กระทําการจนเป1นเหตุให,นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู,นั้นต,องรับโทษ
                                                 

๘ มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๑๔ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐ มาตรา ๑๘ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามท่ีบัญญัติไว,สําหรับความผิดนั้น ๆ ด,วย 
 
มาตรา ๑๙  ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให,มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้๑๑ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ติณสูลานนท� 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิส�งเสรมิกิจการฮจัย� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย�
ของชาวไทยผู,นับถือศาสนาอิสลาม ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป1นศาสนบัญญัติอันจําเป1น
ในทางศาสนาอิสลาม และมีชาวไทยผู,นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย�แต�ละป2เป1น
จํานวนมาก ในการนี้รัฐบาลได,ให,ความอนุเคราะห�ส�งเสริมการไปประกอบพิธีฮัจย�ตลอดมาแต�ยังมี
อุปสรรคบางประการทางกฎหมายท่ีสมควรได,รับการแก,ไขเพ่ือให,การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย�ของ
ชาวไทยผู,นับถือศาสนาอิสลาม ได,รับการส�งเสริมอย�างถูกต,องสมบูรณ�ทั้งในทางหลักศาสนา 
ความสะดวก ปลอดภัย มีหลักประกันในการเดินทาง และปYองกันการหาประโยชน�อันมิชอบ ท้ังให,สม
ประโยชน�ในด,านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  จึงจําเป1นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒๑๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในป5จจุบันไม�มีผู,ทําหน,าท่ี
เป1นอะมีรุ,ลฮัจย� หรือรออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห� (หัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�ทางการ) สําหรับเป1น
ผู,นําของชาวไทยผู,นับถือศาสนาอิสลามท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย� ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ทําให,เกิดความยากลําบากแก�ผู, ท่ีจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย�ในเรื่องการขอ
ใบอนุญาตเข,าเมือง การเดินทาง ท่ีพัก และมีอุปสรรคอ่ืน ๆ อีกมาก  ดังนั้น เพ่ือขจัดป5ญหาความ
เดือดร,อนให,แก�ผู, ท่ี ไปแสวงบุญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สมควรกําหนดให,
จุฬาราชมนตรีหรือผู,ท่ีจุฬาราชมนตรีเสนอชื่อต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแต�งต้ังเป1นผู,ทํา
หน,าท่ีอะมีรุ,ลฮัจย� หรือรออิสบิซาตุลฮัจย� อัลรัสมียะห� (หัวหน,าคณะผู,แทนฮัจย�ทางการ) มีหน,าท่ี
ควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกให,แก�ผู, ท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย�  จึงจําเป1นต,องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก,ไขบทบัญญัติให,สอดคล,องกับการโอนอํานาจหน,าท่ีของส�วนราชการให,เป1นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๓ 
 

มาตรา ๑๑๑  ในพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� พ.ศ. ๒๕๒๔ ให,แก,ไขคําว�า 
“รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป1น “รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวัฒนธรรม” คําว�า 
“ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เป1น “ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” และคําว�า “กรมประชาสงเคราะห�” 
เป1น “สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได,บัญญัติให,จัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�โดยมีภารกิจใหม� ซ่ึงได,มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน,าท่ีของส�วนราชการให,เป1นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล,ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล�าวได,
บัญญัติให,โอนอํานาจหน,าท่ีของส�วนราชการ รัฐมนตรีผู,ดํารงตําแหน�งหรือผู,ซ่ึงปฏิบัติหน,าท่ีในส�วน
ราชการเดิมมาเป1นของส�วนราชการใหม� โดยให,มีการแก,ไขบทบัญญัติต�าง ๆ ให,สอดคล,องกับอํานาจ
                                                 

๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๓๒/ฉบับพิเศษ หน,า ๑/๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน,า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หน,าท่ีท่ีโอนไปด,วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให,เป1นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล�าว จึงสมควรแก,ไขบทบัญญัติของกฎหมายให,สอดคล,องกับการโอนส�วนราชการ เพ่ือให,
ผู,เก่ียวข,องมีความชัดเจนในการใช,กฎหมายโดยไม�ต,องไปค,นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน,าท่ีว�าตาม
กฎหมายใดได,มีการโอนภารกิจของส�วนราชการหรือผู,รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป1นของ
หน�วยงานใดหรือผู,ใดแล,ว โดยแก,ไขบทบัญญัติของกฎหมายให,มีการเปลี่ยนชื่อส�วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู,ดํารงตําแหน�งหรือผู,ซ่ึงปฏิบัติหน,าท่ีของส�วนราชการให,ตรงกับการโอนอํานาจหน,าท่ี และเพ่ิมผู,แทน
ส�วนราชการในคณะกรรมการให,ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส�วนราชการเดิมมาเป1นของส�วน
ราชการใหม� รวมท้ังตัดส�วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล,ว ซ่ึงเป1นการแก,ไขให,ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว  จึงจําเป1นต,องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต,นไป 

 
มาตรา ๑๐  ให,โอนบรรดากิจการ อํานาจหน,าท่ี ทรัพย�สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 

และภาระผูกพัน ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เฉพาะกองส�งเสริมกิจการฮัจย� และกองทุน
สําหรับผู,เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย�ตามระเบียบกรมการศาสนาว�าด,วยกองทุนสําหรับผู,เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย� พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปเป1นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๑๑  ให,ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แห�ง

พระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให,แล,วเสร็จ
ภายในหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

ในระหว�างท่ียังไม�มีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให,กรรมการตามมาตรา ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) และมาตรา ๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมกิจการฮัจย� พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน,าท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๑๒  ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในป5จจุบันผู,นับถือศาสนา
อิสลามได,ให,ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย�เป1นจํานวนมาก สมควรปรับเปลี่ยนให,กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป1นหน�วยงานท่ีมีราชการส�วนภูมิภาคสามารถใกล,ชิดกับประชาชนใน
ทุกพ้ืนท่ี ทําหน,าท่ีส�งเสริมกิจการฮัจย�แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเป1นการอํานวย
ความสะดวกให,แก�ประชาชนท่ีประสงค�จะไปประกอบพิธีฮัจย� รวมท้ังปรับปรุงองค�ประกอบ คุณสมบัติ
และลักษณะต,องห,ามของคณะกรรมการส�งเสริมกิจการฮัจย�แห�งประเทศไทยให,มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
และให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยเป1นผู,รักษาการตามกฎหมายเพ่ือให,สอดคล,องกับอํานาจ

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน,า ๑/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หน,าท่ีท่ีเปลี่ยนไปด,วย ซ่ึงจะส�งผลให,การดําเนินกิจการฮัจย�เป1นไปด,วยความเรียบร,อยและเกิด
ประโยชน�ต�อผู,นับถือศาสนาอิสลาม  จึงจําเป1นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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นุสรา/ปรับปรุง 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


