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พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมกิจการฮัจย์  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ.  ๒๕๒๔  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

แห่งประเทศไทย”  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบเอ็ดคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกรมการศาสนา  ผู้แทนกรมพัฒนาสังคม
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และสวัสดิการ  ผู้แทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  และผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินสี่คน 
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครอง

จํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
“มาตรา ๖/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
 (๔) มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับกิจการฮัจย์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการฮัจย์ 
 (๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  

พ.ศ.  ๒๕๒๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาํแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๖/๑” 
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มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

“มาตรา ๑๒/๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งจํานวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ให้เป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา  ๕  และผู้ที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  เพื่อทําหน้าที่เสนอแนะ
แนวทางและมาตรการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจาก
ตําแหน่งของอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ.  ๒๕๒๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการโดยตําแหน่งและให้กรมการปกครอง
ทําหน้าที่สํานักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๒) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์กับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบ  ข้อบังคับของคณะกรรมการ 
(๔) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ.  ๒๕๒๔  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  
พ.ศ.  ๒๕๒๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ  อํานาจหน้าที่  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  และ
ภาระผูกพัน  ของกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  เฉพาะกองส่งเสริมกิจการฮัจย์  และกองทุนสําหรับ
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ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนสําหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ไปเป็นของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๑๑ ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  ให้กรรมการตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  และมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน   

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ได้ให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นจํานวนมาก  สมควรปรับเปลี่ยนให้กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีราชการส่วนภูมิภาคสามารถใกล้ชิดกับประชาชนในทุกพ้ืนที่  ทําหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจย์แทน  
กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์  
รวมท้ังปรับปรุงองค์ประกอบ  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับอํานาจหน้าที่ที่เปลี่ยนไปด้วย  ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินกิจการฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
ต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


