
(ร่าง) 
 พระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 

(ฉบับปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓)  
 

หลักการ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 
เหตุผล 

 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พันธกรณีระหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นภาคี และ
ร่วมรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรอง
เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือเป็นพันธะของรัฐบาลท่ีจะต้องให้การส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิของชน
เผ่าพื้นเมืองท่ีมีอยู่ในประเทศของตน  
 กลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เป็นชุมชนชาติพันธุ ์ท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั ้งถิ ่นฐานอยู่ในแถบ
อุษาคเนย์มายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป กระจายตัวอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆ กลุ่มประชากรเหล่านี้มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นท่ีจะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดวิถี
ชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง แต่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ด้อยหรือขาดโอกาสจาก
กระบวนการพัฒนาของรัฐ ทำให้ถูกจำกัดสิทธิในการพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดความเหล่ือมล้ำและไม่เป็นธรรมในการดำรงวิถี
ชีวิต ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลก  จึงเกิดการรวมตัวกันของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหา
และกำหนดวิถีชีวิตตนเอง  จึงเห็นพ้องกันว่าจักต้องมีกลไกในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหาของตนเองได้
อย่างท่ัวถึงทุกด้านและสนองตอบต่อวิถีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย   ท้ังยังสอดคล้องกับเจตนารมย์ของ มาตรา ๔๓ และ 
มาตรา ๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีความจำเป็นท่ีต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

 
(ร่าง) พระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...... 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  
 พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ......”  
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 



 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
 “ชนเผ่าพื้นเมือง” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้ังถิ่นฐานร่วมกันโดยมีวิถีปฏิบัติตามจารีตประเพณีท่ีสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษ  ตลอดจนมีภาษาและแบบแผนทางวัฒนธรรมของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่มคนที่มีความ
สืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งหรือหลายพื้นท่ีและพึ่งพาผูกพันกับทรัพยากรในพื้นท่ีนั้นๆ มิได้
เป็นกลุ่มครอบงำทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม และพิจารณาตนเองว่ามีความแตกต่างไปจากภาคส่วน
อื่น ๆ ของสังคม  มีความมุ่งมั่นท่ีจะอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ระบบภูมิปัญญาสู่คนรุ่นอนาคต อัน
เป็นไปตามแบบแผนทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม และระบบนิติธรรมของตน รวมทั้งเป็นกลุ่มที่รักษาสันติ
วัฒนธรรม อันเป็นแนวปฏิบัติตามจารีตประเพณี ยิ่งกว่านั้น ยังระบุตนเองว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองและได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มอื่นๆ    
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  
 “คณะผู้อาวุโส” หมายถึง คณะผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 
 “สภาชนเผ่าพื้นเมือง” หมายถึง สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  

“การประชุมสภา” หมายถึง การประชุมของสมาชิกสภา คณะกรรมการบริหาร ผู้อาวุโส กองเลขานุการสภา 
 “สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และให้หมายรวมถึงสำนักงานสภาฯใน
ภูมิภาคด้วย  
 มาตรา ๔ ชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสภาชน
เผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยกำหนด  
 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้บังคับใช้ได้ 
 

หมวด ๑ 
สภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย 

  
มาตรา ๖ ให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเลือก

กันเองภายในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาแล้ว จำนวนกลุ่มละไม่เกินห้าคน  
การเลือกกันเองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภากำหนด โดยต้องมีสัดส่วนหญิง ชาย 

และตัวแทนเยาวชนที่เป็นธรรมภายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน 
 มาตรา ๗ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในประเทศไทย  



 (๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
 (๓) เป็นชนเผ่าพื้นเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทย  
 (๔) มีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 (๕) มีความเสียสละและให้เวลาร่วมกิจการสภาได้  
 (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งศาลยังไม่ส่ังให้พ้นจากคดี คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
 (๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือนักบวช 
 มาตรา ๘ ให้สมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา และ
อาจได้รับการคัดเลือกใหม่ได้  
 สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกใหม่จะเข้ารับ
หน้าท่ี  
 มาตรา ๙ สมาชิกพ้นจากตำแหน่งดังต่อไปนี้  
 (๑) พ้นตามวาระ  
 (๒) ตาย  
 (๓) ลาออก  
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗  
 (๕) สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนสมาชิกเท่าท่ี
มีอยู่ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือประพฤติผิด
ศีลธรรมและจริยธรรมของการเป็นสมาชิก  
 (๗) ถูกถอดถอนโดยกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีคัดเลือกกันเองตามท่ีกำหนดในหลักเกณฑ์  วิธีการคัดเลือกและถอดถอน
สมาชิกของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  
 เมื่อบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกท่ีมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใดพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่ง ให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้น
ทำการคัดเลือกบุคคลอื่นเป็นสมาชิกแทนตำแหน่งท่ีว่างภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันพ้นตำแหน่ง  
 สมาชิกท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ามาแทนให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกท่ีตนแทน แต่ถ้าเวลา
เหลือน้อยกว่าเก้าสิบวันไม่ต้องดำเนินการเพื่อหาสมาชิกใหม่แทนตำแหน่งท่ีว่าง  
 มาตรา ๑๐ บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภาชนผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  

(๑) ประสานงานกับชุมชนและเครือข่ายในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง หรือสภาชนเผ่าพื้นเมืองในระดับพื้นท่ี  
รวมทั้งเป็นตัวแทนของสภาในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบุคคล องค์กร เครือข่ายต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  



(๒) จัดทำและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกองค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยให้เป็น
ปัจจุบัน 

(๓) ร่วมศึกษาสภาพปัญหา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาและปฏิบัติการท่ีดี  และจัดทำข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารสภาและสมัชชาใหญ่  

(๔) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสภา ภูมิปัญญา และปฏิบัติการที่ดีของชนเผ่าพื้นเมืองให้เครือข่ายในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตนเอง สภาชนเผ่าพื้นเมืองในระดับพื้นท่ี ภาครัฐ และสาธารณชน  

(๕) สนับสนุน ติดตาม และผลักดันให้ภารกิจของสภาบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
(๖) เข้าร่วมกิจกรรมของสภาทุกระดับและร่วมประชุมสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 

หมวด ๒ 
หน้าท่ีและอ านาจของสภาชนเผา่พื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 
 มาตรา ๑๑ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีหน้าท่ีและอำนาจดังต่อไปนี้  

(๑) ประสานงาน แลกเปล่ียน เรียนรู้ และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง 
(๒) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๓) คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย 
(๔) อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษาชนเผ่าพื้นเมือง วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา อาหาร 

สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นท่ีทางจิตวิญญาณและพื้นท่ีทำมาหากินตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง  
(๕) ศึกษา ติดตาม และประเมินผลกระทบของนโยบาย หรือกิจการหรือโครงการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อชนเผ่า

พื้นเมือง เพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอในประเด็นของชนเผ่าพื้นเมืองต่อคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

(๖) คุ้มครองและส่งเสริมเรื ่องอาชีพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

(๗) เป็นกลไกในการแสวงหาความร่วมมือในการพิทักษ์และปกป้องสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิชน
เผ่าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในระดับพื้นท่ี ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชน
เผ่าพื้นเมือง 

(๘) สนับสนุน ส่งเสริม วิจัย พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของแกนนำ องค์กร ชุมชน และ
เครือข่ายของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง 



(๙) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ สภาพปัญหาและความ
ต้องการของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย  สำหรับนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และแก้ไข
ปัญหาท่ีชนเผ่าพื้นเมืองประสบอยู่  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบันและการส่ือสารท่ีหลากหลาย  

(๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของสภา ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 

(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง  
(๑๒)  แต่งต้ังคณะผู้อาวุโสสภา คณะท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ตามท่ีสภาเห็นชอบ  
(๑๓) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ  
(๑๔) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนด  

หมวด ๓ 
โครงสร้างการบริหารสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย 

 มาตรา ๑๒ ให้สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการบริหารสภา จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 
ประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาตามจำนวนภาค เลขานุการสภาหนึ่งคน และกรรมการบริหารสภา  
 เมื่อมีการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก ให้สมาชิกท่ีมีอายุสูงสุดหรือสมาชิกท่ีมีอายุ
สูงลำดับถัดมาเมื่อสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดสละสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว เพื่อให้ที ่ประชุมสภาคัด เลือก
ประธานสภาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกประธานสภา และให้ผู ้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาทำหน้าที่เป็น
ประธานท่ีประชุมต่อไป 
 ในการประชุมคราวแรก ให้ประธานสภาเสนอช่ือบุคคลให้ทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการสภาหนึ่งคนเพื่อให้ท่ีประชุม
สภารับรอง และทำหน้าท่ีช่ัวคราวจนกว่าจะมีการสรรหาและได้เลขาธิการสำนักงานสภามาทำหน้าท่ีต่อไป  
 ให้สมาชิกจากแต่ละภูมิภาคเสนอรายช่ือตัวแทนในภูมิภาคของตนเองท่ีได้รับการคัดสรรท่ีเป็นไปตามฉันทามติ
ในภาคนั้น โดยเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนเพื่อให้ที ่ประชุมสภาเลือกและรับรองเป็นรองประธานสภา และ
กรรมการบริหารสภา และให้ดำเนินการสรรหากรรมการที่เหลือ เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสภาในคราวเดียวกัน  
โดยคณะกรรมการบริหารสภามีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีตนเป็นสมาชิก  ในการเสนอและสรรหาประธานสภา 
รองประธานสภา เลขานุการสภา และคณะกรรมการบริหารสภา ให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญ การมีสัดส่วนหญิง ชาย และเยาวชน และการกระจายตามภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การสรร
หาคณะกรรมการบริหารสภาฯ ยกเว้นตำแหน่งเลขานุการท่ีเป็นเลขาธิการโดยตำแหน่ง 
 ผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์ใดจะเป็นคณะกรรมการเกินกว่าหนึ่งตำแหน่งไม่ได้  
 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งดังต่อไปนี้  
 (๑) พ้นจากตำแหน่งสมาชิกตามมาตรา ๙  



 (๒) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗  
(๓) ขาดการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาสามครั้งติดต่อกัน 
(๔) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

 มาตรา ๑๔ คณะกรรมการบริหารสภาชนเผ่าพื้นเมือง มีหน้าท่ีและอำนาจในการบริหารและดำเนินงานต่าง ๆ 
ตามท่ีประชุมสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีการประชุมตามภารกิจอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ประธานสภาเป็นผู้เรียก
ประชุมคณะกรรมการ ท้ังนี้องค์ประชุม และการลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้หลักการฉันทามติหรือรูปแบบ
อื่นๆตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเห็นสมควร 
 มาตรา ๑๖ ประธานสภามีหน้าท่ีและอำนาจดังต่อไปนี้  
 (๑) ดำเนินการประชุมและมีอำนาจออกคำส่ังใด ๆ ตามความจำเป็นในการประชุมสภาและคณะกรรมการ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภา 
 (๒) เป็นผู้แทนสภาในการติดต่อประสานงานในนามของสภากับบุคคลและหน่วยงานภายนอก  
 (๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภา  
 มาตรา ๑๗ รองประธานสภามีหน้าที่และอำนาจแทนประธานสภาในกรณีที่ประธานสภาไม่สามารถทำหนา้ท่ี
ได้  ทั ้งนี ้ให้รองประธานสภาตามลำดับความอาวุโสเป็นผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา หรือปฏิ บัติการตามท่ี
ประธานสภามอบหมาย  
 มาตรา ๑๘ เลขานุการสภามีหน้าที่และอำนาจจัดเตรียมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ติดต่อ
ประสานงาน และรับผิดชอบงานธุรการของสภา  

มาตรา ๑๙ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันท่ีมีการประกาศพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการประชุมสภาครั้ง
แรก ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ 
 ให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญปีละ ๑ ครั้ง  
 คณะกรรมการอาจมีมติให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการปรึกษาหารือเป็นการ
เร่งด่วน  
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เมื่อสมาชิกเข้าชื่อกันจำนวนหนึ่งในห้าของจำนวน
สมาชิกสภาท่ีมีอยู่ขอให้มีการประชุมสภา  
 มาตรา ๒๐ การประชุมสภา ต้องกระทำโดยเปิดเผยและต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานสภาเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานสภาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานสภา
ตามลำดับอาวุโสหนึ่งคนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  



 การลงมติ ให้ถือหลักฉันทามติ ยกเว้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน แผนงาน โครงการ หรือเรื่องอื่นใดท่ีมีลักษณะ
เป็นงานประจำ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ โดยสมาชิกหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด  
 ในการพิจารณาว่าเรื่องใดยกเว้นไม่ต้องใช้หลักฉันทามติ ให้ประธานนำเรื่องดังกล่าวหารือกับคณะผู้อาวุโสเพื่อ
หาข้อยุติ ความเห็นของคณะผู้อาวุโสถือเป็นที่สุด  
 มาตรา ๒๑ สภาชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานท่ีสภาแต่งต้ัง  สามารถเชิญ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรือให้จัดส่งเอกสาร หรือข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ตามท่ีเห็นสมควร ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือแก่สภาชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานท่ีสภาชนเผ่าพื้นเมือง
แต่งต้ัง  
 มาตรา ๒๒ ให้สมาชิก คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้อาวุโส และคณะทำงานที่สภาแต่งตั้ง ได้รับ
เบ้ียประชุมและให้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง  
 มาตรา ๒๓ สภา มีอำนาจตราและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 
หมวดท่ี ๔ 

คณะผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย 
มาตรา ๒๔ คณะกรรมการบริหารสภา หรือสำนักงานสภา อาจพิจารณาเชิญผู้อาวุโสท่ีเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาของ

ชนเผ่าพื้นเมือง นักพัฒนา หรือนักวิชาการด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง จำนวน ๑๕ คน เสนอให้ที่ประชุมสภา
รับรองเป็นคณะผู้อาวุโสของสภา  

การได้มาซึ่งคณะผู้อาวุโสให้คำนึงถึงสัดส่วน เพศ ความเชี่ยวชาญ การกระจายไปตามกลุ่มชาติพันธุ ์และ
ภูมิภาคอย่างเหมาะสม  โดยคำนึงถึงการยอมรับตามระบบจารีตประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์หรือภูมิภาคนั้นๆ และให้
ดำรงตำแหน่งตามวาระของสมาชิกสภาฯสมัยนั้น  

มาตรา ๒๕ ผู้อาวุโส  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นผู้รู้ ผู้มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
 (๒) มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับจากกลุ่มชาติพันธุ์หรือเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 
 (๓) มีความเสียสละ และมีจิตอาสา 
 (๔) เป็นชนเผ่าพื้นเมือง หรือ ผู้ท่ีทำคุณประโยชน์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง  

มาตรา ๒๖ คณะผู้อาวุโส  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 



(๑) ให้คำปรึกษาหารือ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกสภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทำงาน และสำนักงานสภา ในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

(๒) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานและแผนงบประมาณของสภา 
(๓) ไกล่เกลี ่ยกรณีที ่ เกิดข้อพิพาทหรือมีความคิดเห็นที ่แตกต่างไม่สามารถหาข้อยุต ิตามที ่ส มาชิก 

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานสภาร้องขอ  
(๔) เข้าร่วมประชุมสภา การประชุมกรรมการบริหารสภา และการประชุมสำนักงานสภาตามท่ีร้องขอ  

(๕) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาหรือคณะกรรมการ และ
รายงานต่อคณะกรรมการหรือที่ประชุมสภา 

 
หมวด ๕ 

สำนักงานสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย 
 มาตรา ๒๗ ให้มีสำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานนิติบุคคลในรูปแบบองค์การ
มหาชนและอยู่ภายใต้การอำนวยการของคณะกรรมการบริหารสภา 
 มาตรา ๒๘ สำนักงานสภา ให้มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 (๑) จัดทำแผนงาน โครงการตามมติของสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการและเสนอต่อสภา 
ตามมาตรา ๑๑  
 (๒) อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสภา คณะกรรมการบริหารสภา คณะผู้อาวุโส และรับผิดชอบในงานธุรการ
และการดำเนินจัดประชุมของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 
 (๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงานของสภา เพื่อเสนอต่อสมาชิกสภา 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

(๔) ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และบริการทางวิชาการให้แก่สภาและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  
 (๕)ประชาสัมพันธ์และเอื้ออำนวยกระบวนการขึ้นทะเบียนและจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การสรรหาสมาชิกตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากสภา  
 (๖) จัดให้มีฐานข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับกลุ่มชาติพันธุ์และใน
ภาพรวม  
 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยมอบหมาย  
 มาตรา ๒๙ ให้มีเลขาธิการสำนักงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของสำนักงาน และมีอำนาจกำหนด
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสำนักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ให้เลขาธิการสำนักงานเป็นเลขานุการสภาโดยตำแหน่ง   



คุณสมบัติ  การสรรหาและการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานสภา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่สภา
กำหนด 

 
หมวด ๖ 

กองทุนสภาชนเผ่าพืน้เมืองแห่งประเทศไทย 
 

 มาตรา ๓๐ ให้จัดต้ังกองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
 (๑) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของสภา ตามมาตรา ๑๑  
 (๒) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ  
 (๓) สนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานสภา ตามมาตรา ๒๙  
 (๔) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีทางจิตวิญญาณ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
  กองทุน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้  
 (๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๓๙ 
 (๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน  
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้เพื่อสมทบกองทุนโดยไม่มีเงื่อนไข  
 (๔) ดอกผลหรือรายได้อื่น  
 (๕) เงินและทรัพย์สินอื่นท่ีตกเป็นของกองทุน  
 มาตรา ๓๑ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเป็นราย
ปี ในการสร้างความเข้มแข็งและเพียงพอต่อการดำเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 
 มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนเจ็ดคน ผู้แทนสำนัก
นายกรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนสำนักงบประมาณจำนวนหนึ่งคน และผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการกองทุนและ
ด้านชนเผ่าพื้นเมืองด้านละหนึ่งคน  
 การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการกองทุน ตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยกำหนด  
 มาตรา ๓๓ การดำเนินด้านการเงินของสภา ให้อยู่ภายใต้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินของสำนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 มาตรา ๓๔ ให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง เป็นนิติบุคคล  
 เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  



 มาตรา ๓๕ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง โดยมีผู้บริจาคให้หรือได้มาโดย
การซื้อด้วยเงินรายได้ของกองทุน หรือแลกเปล่ียนกับทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน  
 มาตรา ๓๖ ผู้บริจาคเงินแก่กองทุนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) มีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่า
ลดหย่อนภาษีตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด  
 มาตรา ๓๗ ให้จัดทำงบดุล รายงานการเงินของกองทุนท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ท่ี
ประชุมสภา และคณะรัฐมนตรีเมื่อส้ินปีบัญชีงบประมาณทุกปี  
 ผู้ตรวจสอบบัญชีตามวรรคแรก ต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้การรับรอง  

 
บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่มแรกให้สำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นสำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาที่มีอยู่ ดำเนินการเลือกสมาชิกสภาภายในเก้าสิบวัน และให้ดำเนินการจัดต้ัง
สำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมถึงดำเนินการรวบรวมจัดทำ
ทะเบียนประชากรชนเผ่าพื้นเมือง  
 มาตรา ๓๙ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นอย่างเพียงพอ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สำนักงาน
ตามมาตรา ๒๘ และเมื่อจัดตั้งสำนักงานได้แล้ว ให้โอนรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทยต่อไป  

มาตรา ๔๐ โครงสร้างและการบริหารจัดการสภา อาจมีการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ข้อเท็จจริงของสมาชิกในภูมิภาค โดยให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมสภา  
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
 
.....................................  
นายกรัฐมนตรี  
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการมีพระราชบัญญัตินี้คือ เพื่อให้สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เป็นกลไกหลักในการ
ส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมผูกพันธ์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง  

 


