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บทคัดยอ

ชื่อเรื่อง คูมือการจัดทํารางกฎกระทรวง
โดย นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ
กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว สํานักกฎหมาย
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ
กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว สํานักกฎหมาย
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

กรมปศุสัตวไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว
หลายฉบับ โดยพระราชบัญญัติเปนกฎหมายแมบทท่ีกําหนดในหลักการและสาระสําคัญ สวนการกําหนด
รายละเอียดเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะกําหนดในกฎหมายลําดับรอง เชน
ออกเปนกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

การจัดทํากฎหมายลําดับรองมีหลักเกณฑและข้ันตอนในการจัดทําแตกตางกันไป สําหรับ
กฎกระทรวง เปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยฝายบริหาร ไมตองผานกระบวนการของรัฐสภา กลาวคือ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติซึ่งเปนกฎหมายแมบท
สามารถออกกฎกระทรวงเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ กฎหมายลําดับรองจะออกมา
ขัดแยงกับกฎหมายแมบทไมได กฎหมายลําดับรองจึงเปนเครื่องมือทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม การออกกฎหมายลําดับรองตองไมเปนการสรางภาระ
แกประชาชนเกินความจําเปนหรือสรางข้ันตอนท่ีไมจําเปน

การยกรางกฎกระทรวง จึงมีความสําคัญ มีข้ันตอนในการจัดทําท่ียุงยากกวาการยกราง
ระเบียบ หรือรางประกาศ ท้ังในเรื่องของรูปแบบ โครงสราง ตลอดจนข้ันตอนการเสนอรางกฎกระทรวง ตั้งแต
เริ่มตนจนมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย โดยผูยกรางตองทําความเขาใจเจตนารมณ กรอบกฎหมายแมบทท่ีให
อํานาจในการออกกฎกระทรวง และตองทําความเขาใจวัตถุประสงคของการยกรางกฎกระทรวง รวมถึงวิเคราะห
ปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามายกรางกฎกระทรวง ซึ่งผูยกรางตองรูรูปแบบของกฎหมาย ถอยคําท่ีใช
ตองชัดเจน สั้นไดใจความ ไมกํากวม โดยในสวนของรูปแบบการรางกฎกระทรวงนั้น มีโครงสรางประกอบไปดวย

๑. บันทึกหลักการและเหตุผล เปนขอความท่ีแสดงขอบเขตหรือวัตถุประสงคของกฎกระทรวง
รวมถึงแสดงใหเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมีกฎกระทรวงนั้น และชี้ใหเห็นเจตนารมณของกฎกระทรวงนั้นวา
มีความมุงหมายเพ่ือการใด

๒. ชื่อกฎกระทรวง ควรกําหนดชื่อกฎกระทรวงใหแสดงเนื้อหาสาระของกฎกระทรวง
๓. บทอาศัยอํานาจ กฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรอง ซึ่งกฎหมายแมบทใหอํานาจใหการ

ออกกฎกระทรวง ดังนั้น จึงตองอางท่ีมาของกฎกระทรวงซึ่งใหอํานาจไวในบทอาศัยอํานาจ

(ก)



๔. วันใชบังคับ โดยปกติจะไมกําหนดไวในกฎกระทรวง เพราะกฎหมาแมบทท่ีใหอํานาจออก
กฎกระทรวง จะกําหนดไวแลววากฎกระทรวง เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับได แตหาก
จําเปนตองกําหนดวันใชบังคับใหแตกตางจากท่ีกําหนดไวในกฎหมายแมบท เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายไมเกิด
ชองวาง และมีประสิทธิภาพ ก็สามารถทําได

๕. เนื้อหา ในสวนของเนื้อหาในกฎกระทรวงก็จะตองอยูภายในกรอบท่ีกฎหมายแมบท
กําหนดใหมีการออกกฎกระทรวง ซึ่งสวนใหญการออกกฎกระทรวงจะเปนการกําหนดรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแมบท

๖. การแบงหมวดหมู ในกรณีท่ีกฎกระทรวงมีเนื้อหาคอนขางยาว อาจจัดแบงหมวดหมูได
โดยจัดเรียงเนื้อหารใหเปนไปตามลําดับตอเนื่องกันไปและสอดคลองกันตามลําดับของเรื่อง

เม่ือไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงเรียบรอยแลว ตองมีการเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว
ตามข้ันตอนจนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหรางกฎกระทรวงดังกลาวมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย

(ข)



คํานํา

การจัดทํากฎหมายลําดับรองมีหลักเกณฑและข้ันตอนในการจัดทําแตกตางกันไป สําหรับ
กฎกระทรวง เปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยฝายบริหาร ไมตองผานกระบวนการของรัฐสภา กลาวคือ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติซึ่งเปนกฎหมายแมบท
สามารถออกกฎกระทรวงเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ กฎหมายลําดับรองจะออกมา
ขัดแยงกับกฎหมายแมบทไมได กฎหมายลําดับรองจึงเปนเครื่องมือทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม การออกกฎหมายลําดับรองตองไมเปนการสรางภาระแก
ประชาชนเกินความจําเปนหรือสรางข้ันตอนท่ีไมจําเปน

การยกรางกฎกระทรวง จึงมีความสําคัญ มีข้ันตอนในการจัดทําท่ียุงยาก จึงไดจัดทําคูมือการจัดทําราง
กฎกระทรวง เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูท่ีสนใจ สามารถใชเปนแนวทางในการยกรางกฎกระทรวง
หรือตรวจรางกฎกระทรวง ตลอดจนข้ันตอนกระบวนการตาง ๆ ในการเสนอรางกฎกระทรวง และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาจะมีประโยชนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และผูท่ีดําเนินการยกรางกฎหมาย
ใหมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล
มิถุนายน ๒๕๖๑

(ค)



สารบัญ

หนา
บทคัดยอ (ก)
คํานํา (ค)
สารบัญ (ง)
บทท่ี

๑ บทนํา ๑
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๒
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา ๒
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา ๒
๑.๔ วิธีการศึกษา ๒
๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๒

๒ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ๓
๒.๑ ความหมายของกฎหมายลําดับรอง ๓
๒.๒ ลักษณะสําคัญของกฎหมายลําดับรอง ๓
๒.๓ เหตุผลในการตรากฎหมายลําดับรอง ๔
๒.๔ ประเภทของกฎหมายลําดับรอง ๔
๒.๕ ความสําคัญของการรางกฎหมาย ๖
๒.๖ ความสัมพันธระหวางกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง ๗

๓ แบบการรางกฎกระทรวง และข้ันตอนการเสนอรางกฎกระทวง ๘
๓.๑ แบบการรางกฎกระทรวง ๘

๓.๑.๑ บันทึกหลักการและเหตุผล ๙
๓.๑.๒ ชื่อของกฎกระทรวง ๑๑
๓.๑.๓ บทอาศัยอํานาจ ๑๓
๓.๑.๔ วันใชบังคับ ๑๕
๓.๑.๕ เนื้อหา ๑๖
๓.๑.๖ การแบงหมวดหมู ๑๗
๓.๑.๗ การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม ๑๘
๓.๑.๘ การลงนามของรฐัมนตรีในกฎกระทรวง ๒๐

๓.๒ ข้ันตอนกระบวนการเสนอรางกฎกระทรวง ๒๑

(ง)



๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ บทสรุป ๒๗
๔.๒ ขอเสนอแนะ ๒๘

บรรณานุกรม ๒๙
ภาคผนวก ๓๐

๑ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๙๖ ๓๑
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรือ่ง การกําหนดหลักการใหรองนายกรัฐมนตรี
อนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องใหนายกรัฐมนตรี

๒ หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๑๐๐/๒๗๘๙ ๓๓
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ปรับเปลี่ยนแบบฟอรมการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

๓ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว ๘๙ ๔๑
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสงเรื่องไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

๔ ขอพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ๕๐

(จ)



บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญ
สืบเนื่องจากกรมปศุสัตวไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรม

ปศุสัตวหลายฉบับ โดยพระราชบัญญัติเปนกฎหมายแมบทท่ีกําหนดในหลักการและสาระสําคัญ สวนการ
กําหนดรายละเอียดเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะกําหนดในกฎหมายลําดับ
รอง เชน ออกเปนกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

การจัดทํากฎหมายลําดับรองมีหลักเกณฑและข้ันตอนในการจัดทําแตกตางกันไป สําหรับ
กฎกระทรวง เปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยฝายบริหาร ไมตองผานกระบวนการของรัฐสภา กลาวคือ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติซึ่งเปนกฎหมายแมบท
สามารถออกกฎกระทรวงเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ กฎหมายลําดับรองจะออกมา
ขัดแยงกับกฎหมายแมบทไมได กฎหมายลําดับรองจึงเปนเครื่องมือทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม การออกกฎหมายลําดับรองตองไมเปนการสรางภาระแก
ประชาชนเกินความจําเปนหรือสรางข้ันตอนท่ีไมจําเปน

การยกรางกฎกระทรวง จึงมีความสําคัญ มีข้ันตอนในการจัดทําท่ียุงยากกวาการยกราง
ระเบียบ หรือรางประกาศ ท้ังในเรื่องของรูปแบบ โครงสราง ตลอดจนข้ันตอนการเสนอรางกฎกระทรวง ตั้งแต
เริ่มตนจนมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย โดยผูยกรางตองทําความเขาใจเจตนารมณ กรอบกฎหมายแมบทท่ีให
อํานาจในการออกกฎกระทรวง และตองทําความเขาใจวัตถุประสงคของการยกรางกฎกระทรวง รวมถึง
วิเคราะหปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามายกรางกฎกระทรวง ซึ่งผูยกรางตองรูรูปแบบของกฎหมาย ถอยคําท่ี
ใชตองชัดเจน สั้นไดใจความ ไมกํากวม

๑.๒ วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือ
๑. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการในการจัดทํารางกฎกระทรวง
๒. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดทํารางกฎกระทรวงของเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานและผูท่ีสนใจ

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
การจัดทําคูมือการยกรางกฎกระทรวง ศึกษาจากคูมือแบบการรางกฎหมาย สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือการรางกฎหมายเบื้องตน บทความทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการราง
กฎหมาย และกฎหมายลําดับรอง ตลอดจนหนังสือเวียนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๒

๑.๔ วิธีการศึกษา
ใชวิธีการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)

กลาวคือ ศึกษาจากคูมือแบบการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือการรางกฎหมาย
เบื้องตน บทความทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการรางกฎหมาย และกฎหมายลําดับรอง ตลอดจนศึกษา
หลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนในการเสนอรางกฎกระทรวง

๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. ทําใหเกิดความรูความเขาใจในการจัดทํารางกฎกระทรวง อันเปนประโยชนในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการยกรางกฎกระทรวง
๒. เผยแพรใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดทราบและเขาใจ รูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนในการ

ยกรางกฎกระทรวง



บทที่ ๒
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวของ

๒.๑ ความหมายของกฎหมายลําดับรอง
กฎหมายลําดับรอง คือ กฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติมอบหมายใหฝายบริหารทําการออกกฎหมาย

ท่ีเปนอํานาจของตนแทน และกฎหมายนั้นมีผลบังคับเสมือนหนึ่งวาไดออกโดยผูมอบอํานาจ๑๕ ฝายบริหารจะมี
อํานาจตรากฎหมายลําดับรองไดตอเม่ือมีกฎหมายแมบทใหอํานาจโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ซึ่งกฎหมายแมบท
ในการตรากฎหมายลําดับรองอาจเปนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีบังคับเสมอกับ
พระราชบัญญัติ โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายลําดับรองตองอยูภายในขอบเขตท่ีกฎหมายแมบทใหอํานาจไว หาก
เรื่องใดกฎหมายแมบทมิไดบัญญัติไวแจงชัดใหออกกฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดในเรื่องใด ฝายบริหาร
จะออกกฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นมิได

๒.๒ ลักษณะสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
๑. กฎหมายลําดับรองเปนกฎเกณฑทางกฎหมายท่ีฝายบริหารออกมาใชบังคับโดยอาศัย

อํานาจจากพระราชบัญญัติ พระราชกําหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง
๒. กฎหมายลําดับรองเปนกฎเกณฑท่ีกําหนดรายละเอียดปลีกยอยท่ีจําเปนแกการดําเนินการ

ใหเปนไปตามหลักการและเจตนารมณของกฎหมายแมบท โดยกฎหมายแมบทจะวางหลักกวางๆ แลวมอบ
อํานาจใหองคกรฝายปกครองซึ่งมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติออกกฎเกณฑ ขอบังคับท่ีเปน
รายละเอียดปลีกยอยท่ีจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการ

๓. กฎหมายลําดับรองมีคาบังคับต่ํากวาพระราชบัญญัติ ดังนั้น กฎหมายลําดับรองจะขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติไมได มิฉะนั้นกฎหมายลําดับรองจะไมมีผลใชบังคับ

๔. การตรากฎหมายลําดับรองนั้น จะตองเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญนอยกวากฎหมายแมบทท่ี
ใหอํานาจในการตรากฎหมายลําดับรอง และกฎหมายแมบทท่ีใหอํานาในการตรากฎหมายลําดับรองจะตองไม
มอบอํานาจอันเปนสารัตถะของรัฐสภาใหกับองคกรฝายบริหารไปทําการตรากฎหมายลําดับรองแทนองคกร
ฝายนิติบัญญัติ เชน การจัดเก็บภาษีอากร การกําหนดโทษในทางอาญา เปนตน๑๖

นอกจากนี้ การตรากฎหมายลําดับรองในระบบกฎหมายไทยนั้น มีหลักการท่ีถือปฏิบัติอยู
๓ ประการ คือ

๑. ฝายบริหารจะมีอํานาจตรากฎหมายลําดับรองได ตอเม่ือกฎหมายแมบทใหอํานาจไวโดย
ชัดแจงหรือโดยปริยาย ซึ่งกฎหมายแมบทนั้น อาจเปนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีบังคับ
เสมอกับพระราชบัญญัติ เนื้อหาสาระในขอกําหนดของกฎหมายลําดับรองตองอยูภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายให
อํานาจไว วิธีการออกและวิธีใชบังคับกฎหมายลําดับรองตองเปนไปตามวิธีท่ีกําหนดไวในกฎหมายแมบท

๒. กฎหมายลําดับรองจะมีบทกําหนดโทษโดยตนเองไมได ผูฝาฝนขอกําหนดของกฎหมาย
ลําดับรอง จะถูกลงโทษตามกฎหมายแมบท เวนแตในกรณีของกฎหมายลําดับรองท่ีออกในระหวางท่ีประเทศ

๑๕ ธรรมนิตย สุมันตกุล,การรางกฎหมายเบื้องตน : แบบของกฎหมาย, (กรงุเทพ : สํานักพิมพวิญูชน,๒๕๕๘),หนา๑๕๗.
๑๖ หทัยรัตน เนาวพิริยวัฒน, “การมอบอํานาจใหฝายบริหารตรากฎหมายลําดับรอง,” (วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบันฑิต,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ๖๖ – ๖๗.



๔

อยูในภาวะไมปรกติ เชน มีภาวะสงคราม โดยอาจมีการตรากฎหมายลําดับรองท่ีมีบทกําหนดโทษได แตจะตอง
มีกฎหมายแมบทมอบอํานาจการตรากฎหมายลําดับรองเชนนั้นแกฝายบริหารโดยชัดแจงและโทษท่ีกําหนดโดย
กฎหมายลําดับรองจะตองไมเกินกวาโทษข้ันสูงท่ีกฎหมายแมบทกําหนด

๓. กฎหมายลําดับรองจะบัญญัติมอบอํานาจใหฝายบริหารไปออกกฎหมายตอไปอีกทอดหนึ่ง
ไมได เวนแตจะเปนการมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีวางระเบียบขอกําหนดเพ่ือกําหนดรายละเอียดปลีกยอย ท้ังนี้
เปนไปตามหลักกฎหมายท่ีวา ผูรับมอบอํานาจไมมีสิทธิมอบอํานาจตอ ซึ่งเปนหลักกฎหมายเอกชน ท่ีนํามาใชกับ
กฎหมายมหาชนดวย แตอยางไรก็ตามหลักนี้ก็มีขอยกเวนกรณีท่ีเกิดภาวะไมปรกติ เชนหลักเดียวกับหลักใน ๒.
ดังกลาวขางตน๑๗

๒.๓ เหตุผลในการตรากฎหมายลําดับรอง
๑. รัฐสภานอกจากมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณารางกฎหมายแลว ยังมีงานควบคุม การ

บริหารราชการ การงบประมาณ และการสอดสองดูแลทุกขสุขของราษฎร ดังนั้น การท่ีรัฐสภาจะพิจารณา
จัดทํากฎหมายท้ังหมดจึงเปนไปไมได และจําเปนตองมอบอํานาจใหฝายบริหารหรือองคกรท่ีเก่ียวของไปออก
กฎหมายลําดับรอง

๒. การพิจารณากฎหมายของรัฐสภา หากนํารายละเอียดทางเทคนิคมาพิจารณาจะทําให
เสียเวลาในการทําความเขาใจ หรือเปนเรื่องทางเทคนิค

๓. การตรากฎหมายลําดับรองจะทําใหเกิดความยืดหยุนของกฎหมาย
๔. การดําเนินการในภาวะเรงดวน๑๘

๒.๔ ประเภทของกฎหมายลําดับรอง
๑. ประกาศพระบรมราชโองการ

ประกาศพระบรมราชโองการแตเดิมใชกันอยูในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงใชอํานาจในการตรากฎหมาย โดยกฎหมายท่ีพระมหากษัตริยทรงตราข้ึนมีศักดิ์อยางพระราชบัญญัติท้ังสิ้น
แตสําหรับประกาศพระบรมราชโองการท่ีเปนกฎหมายลําดับรองในปจจุบันนี้ยังคงเหลืออยู ไดแก พระบรมราช
โองการใหใชกฎอัยการศึก ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช
๒๔๕๗๑๙

๒. พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายท่ีฝายบริหารซึ่งประมุขของรัฐตราข้ึนโดยคําแนะนําของ

คณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรองรับพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการตราพระราชกฤษฎีกานี้
ซึ่งมักจะบัญญัติในรัฐธรรมนูญวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัด
ตอกฎหมาย” พระราชกฤษฎีกาท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญจึงขัดหรือแยงกับกฎหมายท้ังหลาย
ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนดไมได๒๐

๑๗ หทัยรัตน เนาวพิริยวัฒน, เรื่องเดยีวกัน, หนา ๖๗.
๑๘ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (กรุงเทพ : จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๑๒๒.
๑๙ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๖๒.
๒๐ อัญชลิตา กองอรรถ, การรางกฎหมายเบื้องตนและการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย, เอกสารประกอบการบรรยาย

การดูงานหลักสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุนท่ี ๔๐, หนา ๙.



๕

พระราชกฤษฎีกามี ๒ ประเภท คือ
(๑) พระราชกฤษฎีกาท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยตรง

โดยไมไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบทใดประกอบดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕
เปนตนมาไดบัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาใชบังคับไดเทาที่ไมขัดตอ
กฎหมาย การตราพระราชกฤษฎีกาในลักษณะนี้ผูเสนอก็ยังคงเปนคณะรัฐมนตรี แตสามารถตราข้ึนโดยไมตอง
อาศัยอํานาจกฎหมายแมบทใด

(๒) พระราชกฤษฎีกาในฐานะท่ีเปนลูกบทของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประเภทนี้
เปนแบบปกติท่ีเห็นอยูท่ัวไป การอางบทอาศัยอํานาจจะอางท่ีมาของการตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งเปนอํานาจ
ของพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับบทอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติอันเปนแมบท

การออกกฎหมายลําดับรองโดยกระทําเปนพระราชกฤษฎีกาจะใชในกรณีท่ีสําคัญมากกวา
ปกติ หรือเปนสวนท่ีขยายตอจากพระราชบัญญัติ ประเพณีการตราพระราชกฤษฎีกานั้น พระราชกฤษฎีกา
ตองทูลเกลาฯ เพ่ือท่ีรัฐบาลไดตระหนักวาอํานาจออกกฎหมายลําดับรองในเรื่องนี้มิใชอํานาจของรัฐบาล
โดยลําพัง แตตองมีเหตุผลเหมาะสมท่ีสามารถถวายคําอธิบายตอพระมหากษัตริยไดกอนทรงลงพระ
ปรมาภิไธย๒๑

๓. กฎกระทรวง
กฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น๒๒ กฎกระทรวงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
ซึ่งบัญญัติใหออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดรายละเอียดบางประการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินั้น๒๓

๔. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด เปนกฎหมายลําดับรองท่ีใชในกรณีท่ีฝายบริหารตองการ

กําหนดสิ่งท่ีเปนรายละเอียดคอนขางมาก ไมใชกรอบ ไมใชนโยบาย แตเปนวิธีการในรายละเอียด หรือเปนการ
ประสานกันทางฝายบริหารท่ีมีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายแหงใหมาทํางานดวยกัน โดยปกติแลวพระราชบัญญัติ
อันเปนกฎหมายแมบทจะกําหนดวาตองออกระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดในเรือ่งใด๒๔

๕. ประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองท่ีกฎหมายแมบทใหอํานาจแกผูมีหนาท่ีเก่ียวของ

กับการดูแลการบังคับใชกฎหมายนั้นเปนผูออก หากรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเปนผูออก ก็จะเรียกวา
ประกาศกระทรวง... คณะกรรมการเปนผูออก ก็จะเรียกวา ประกาศคณะกรรมการ...๒๕

๒๑ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๖๓ - ๑๖๔.
๒๒ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๖๗.
๒๓ ประวีณ ณ นคร, เทคนิคการรางกฎหมาย, (สวัสดิการสาํนักงาน ก.พ., ๒๕๔๘), หนา ๑๗๑.
๒๔ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๗๐.
๒๕ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๗๑.
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๒.๕ ความสําคัญของการรางกฎหมาย
การรางกฎหมายนั้น ผูทําหนาท่ีรางกฎหมาย (draftsman) มองวากฎหมายเปนเครื่องมือ

ในการออกแบบกําหนดโครงสรางทางสังคมและกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมและสื่อสารไปยังสมาชิก
สังคมใหพรอมปฏิบัติตาม ภาษาในทางกฎหมาย คือ “law compliance” ในแงมุมนี้ กฎหมายจึงมีหนาท่ีอยู
๒ ประการ คือ (๑) การทําหนาท่ีกําหนดอํานาจและควบคุมการใชอํานาจทางการเมือง (political power)
และ (๒) การทําหนาท่ีสรางคุณคาใหกับสังคมโดยใหการสอนและการเรียนรูและสรางความสมานฉันท
ใหเกิดข้ึนในสังคม (social cohesion) เพ่ือการอยูรวมกันโดยสงบสุขของสังคม

เม่ือพิจารณาการออกกฎหมายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งแลว เราจะพบวาตัวบทกฎหมายเองก็
สะทอนถึงนโยบายสาธารณะ (Public Choice) ของแตละยุคแตละสมัย ซึ่งอาจแตกตางกันได กฎหมายจึงยอม
มีวัตถุประสงค (purposive) อยางหนึ่งอยางใดเสมอ ดังนั้น กฎหมายจึงเปนวิธีการ (means) ท่ีนําไปสู
ปลายทางหรือวัตถุประสงค (end) ท่ีสังคมตองการ

ดวยเหตุนี้ รางกฎหมายท่ีดียอมจะชวยใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ และสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวย เพราะวารางกฎหมายจะนํานโยบาย (ท่ีดี) ของผูกําหนดนโยบายไปเขียน
เปนบทบังคับดวยภาษาของกฎหมายหรืออีกนัยหนึ่งการรางกฎหมายเปนการนําแนวความคิดและนโยบาย
ทางกฎหมายไปเขียนตอดวยภาษาซึ่งเปนสัญลักษณสื่อสารใหสมาชิกสังคมเขาใจ และยอมรับนับถือปฏิบัติตาม
โดยการใชภาษาท่ีมีความชัดเจน (clear) สั้น (concise) มีเหตุและผล (logical) สอดคลองตองกัน (consistent)
และเหมาะสมเปนประโยชนสําหรับสังคมนั้น (social useful) จนประชาชนสามารถเขาใจถึงสิทธิ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบของตนได รางกฎหมายจึงเปนกฎระเบียบของสังคมท่ีเขียนข้ึนเปนลายลักษณอักษร (rules in
fixed verbal form) เพ่ือใหสมาชิกสังคมถือปฏิบัติ

ในการรางกฎหมายนั้น มีเทคนิควานอกจากผูรางกฎหมายตองอาศัยความรูทางกฎหมายอันเปน
เนื้อหาสาระ (content) ของกฎหมายนั้นเองแลว สิ่งท่ีสําคัญมากท่ีผูรางกฎหมายยังตองเขาใจในกลไกเบื้องหลัง
ของกรางกฎหมาย คือ การเขาใจถึงความหมายของหลักนิติธรรม ความเปนธรรม ระบบกฎหมาย หลักการ
พ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ หลักการบริหารราชการแผนดิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพ่ือวางโครงสรางของ
รางกฎหมาย และยังตองเขาใจสภาพสังคม และการใหเหตุผลทางเศรษฐศาสตร และตองมีความรูความเขาใจ
แนวโนมของกฎหมายระหวางประเทศและพันธะความตกลงระหวางประเทศท่ีจะสงผลตอกฎหมายภายในและ
การรักษาผลประโยชนของประเทศ และสามรถคาดการณไดถึงผลกระทบของรางกฎหมายนั้นท่ีจะมีข้ึนแกสังคม
การคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้ จึงทําใหการรางกฎหมายมีลักษณะเปนท้ังศาสตรและศิลปไปพรอมกัน ในท่ีสุดแลว
การรางกฎหมายจะกลายเปนประสบการณท่ีสะสมจากการทํางานของตัวผูรางกฎหมายเอง๒๖

สําหรับรางกฎหมายท่ีมีคุณภาพนั้นยอมมาจากการรางกฎหมายท่ีผูรางมีทักษะในการเขียน
(writing skill) การออกแบบ และความสามารถในการทําความเขาใจวิเคราะหเนื้อหา และเนื่องจากโครงสราง
ของภาษาเปนโครงสรางของความคิด ในวิธีการนําเสนอ (style) กฎหมาย จึงมีความสําคัญเชนเดียวกับเนื้อหา
สาระของกฎหมาย (substance) ดวย ทักษะและความสามารถของผูรางกฎหมายจึงมีความสําคัญตอการทําให
กฎหมายเปนท่ีเขาใจเชนกัน และปจจุบันนี้สื่อสารมวลชนในทุกรูปแบบมีวามสําคัญอยางมากในการใหขอมูล

๒๖ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๒ - ๑๕.
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ขาวสารตอสังคม การอธิบายกฎหมายจะเปนเรื่องยาก เพราะกฎหมายนั้นมีหลักกฎหมาย (fundamental
principle) ท่ีคุมครองสิทธิเสรีภาพหลายเรื่องอยูเบื้องหลัง๒๗

๒.๖ ความสัมพันธระหวางกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง
แมวาการตรากฎหมายแมบทและการออกกฎหมายลําดับรองจะแยกกันยกรางและ

ประกาศใชก็ตาม แตกฎหมายท้ังสองประเภทก็มีความสัมพันธกันในหลาย ๆ ดาน เชน
๑. รัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบในการตรากฎหมายแมบทเพ่ือบังคับใชและจากกฎหมาย

แมบทนี้รัฐสภาจะยินยอมใหมีการออกกฎหมายลําดับรองได
๒. กฎหมายแมบทวางกรอบในการดําเนินการ และใหรายละเอียดเปนเนื้อหาของกฎหมาย

ลําดับรองท่ีจะกําหนด
ดังนั้น ความสัมพันธสองประการนี้ กฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรองควรพัฒนาข้ึนโดย

มีความเชื่อมโยงกัน กฎหมายลําดับรองอาจจัดทําหรือยกรางพรอมกับกฎหมายแมบทหรือจัดทําในภายหลังก็ได
ซึ่งแลวแตสถานการณ  อยางไรก็ตาม หากกฎหมายลําดับรองมีความสําคัญมากท่ีจะทําใหกฎหมายแมบท
มีความสมบูรณและเปนสวนหนึ่งของกฎหมายแมบท แนะนําวาควรจัดทําไปพรอมกันกับการเสนอกฎหมาย
แมบทหรืออยางนอยท่ีสุดก็ควรกําหนดกรอบเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองไวเปนการลวงหนา เพ่ือการราง
กฎหมายลําดับรองนั้นจะมีความชัดเจนในเนื้อหาและมีความสอดคลอง (consistency) กับกฎหมายแมบท

ในกรณีของการเตรียมการออกกฎหมายลําดับรองนี้ กระทรวงและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ตองวางแผนการออกกฎหมายลําดับรอง และควรตองมีรายงานการจัดทําแผนและกําหนดลําดับความสําคัญ
ของการออกกฎหมายลําดับรอง มิฉะนั้นแลว กฎหมายแมบทก็ยังไมอาจใชไดโดยสมบูรณ เปนปญหาในการ
ปฏิบัติ ดังเชน จากการท่ีกฎหมายแมบทไดบัญญัติในบทเฉพาะกาลวา บรรดากฎหมายลําดับรอง (พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง) ท่ีออกตามกฎหมายเดิม ใหยังคงบังคับใชตอไปจนกวา
จะมีกฎหมายลําดับรองในเรื่องนั้น ก็ปรากฏวากฎหมายแมบทไดเปลี่ยนโครงสรางไปแลว แตยังคงใชกฎหมาย
ลําดับรองตามโครงสรางเดิมอยู๒๘

๒๗ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๕ - ๑๖.
๒๘ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๘๔.



บทที่ ๓
แบบการรางกฎกระทรวง และข้ันตอนการเสนอรางกฎกระทรวง

การยกรางกฎกระทรวง ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรอง ผูยกรางตองคํานึงถึงกฎหมายแมบทท่ีให
อํานาจในการออกกฎหมายลําดับรอง โดยเปนการกําหนดรายละเอียดของกฎหมายแมบท และเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตามกฎหมายแมบท เนื่องจากการบัญญัติไวในกฎหมายแมบทจะทําใหกฎหมายนั้นมีรายละเอียด
มากเกินไป หากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปการแกไขกฎหมายแมบททําไดคอนขางยากกวาการแกไขกฎหมาย
ลําดับรอง นอกจากเนื้อหาแลวรูปแบบของกฎหมายก็เปนสิ่งสําคัญท่ีผูยกรางตองคํานึงถึงเชนเดียวกัน

๓.๑ แบบการรางกฎกระทรวง
โครงสรางท่ัวไปของรางกฎกระทรวง

- บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวง (ชื่อรางกฎกระทรวง) .

พ.ศ. ....

หลักการ
. .

. .

. .

เหตุผล
. .
. .
. .
. .
.
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- รางกฎกระทรวง

๓.๑.๑ บันทึกหลักการและเหตุผล
- หลักการ เปนขอความท่ีแสดงขอบเขตหรือวัตถุประสงคของรางกฎกระทรวงฉบับนั้นวาตองการ

จะใหมีกฎกระทรวงหรือเพ่ิมเติมกฎกระทรวงในเรื่องใดบาง ถือเปนแนวทางในการรางและการพิจารณาราง
กฎกระทรวงนั้นท่ีจะตองกระทําภายในขอบเขตของหลักการท่ีเขียนไว

- เหตุผล เปนขอความท่ีแสดงใหเห็นความจําเปนท่ีตองมีรางกฎกระทรวงนั้น และเปนการชี้
ใหเห็นเจตนารมณของรางกฎกระทรวงนั้นดวยวามีความมุงหมายเพ่ือการใด

ราง
กฎกระทรวง

. (ชื่อรางกฎกระทรวง) .
พ.ศ. ....

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา แหงพระราชบัญญัติ
อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเ ก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา มาตรา และมาตรา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง .
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับ นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
. ขอ ๒ ใหยกเลิกกฎกระทรวง (ชื่อกฎกระทรวงท่ีประสงคจะยกเลิก) .

.
ขอ ๓ . .

. .
ขอ ๔ . .

.

ใหไว ณ วันท่ี เดือน พ.ศ. .

รัฐมนตรีวาการกระทรวง .



๑๐

๑. รูปแบบของบันทึกหลักการ มีหลายกรณี เชน
(๑) กรณีใหมีกฎกระทรวงเปนครั้งแรก จะเขียนหลักการวา

(๒) กรณีปรับปรุงกฎกระทรวงเดิม และรางกฎกระทรวงใหมข้ึนแทน จะเขียนหลักการวา

(๓) กรณีแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงเพียงบางสวน จะเขียนหลักการวา

แนวทางเบื้องตนในการเขียนบันทึกหลักการ คือ
๑) ตองใชถอยคําสั้น กะทัดรัด และชัดเจน
๒) สรุปสาระสําคัญใหจัดเจนวา แกไขเพ่ิมเติมเรื่องอะไรหรือประเด็นใด
๓) เหตุผลท่ีตองแกไขในเรื่องดังกลาวเพ่ืออะไร

๒. รูปแบบการเขียนเหตุผล  ตองเขียนบรรยายเหตุผลของการมีกฎกระทรวง การปรับปรุง
การแกไขเพ่ิมเติม เพ่ืออธิบายใหสามารถเขาใจวา เหตุใดจึงตองมีการออกกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ และ
ในกรณีเปนรางฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตองอธิบายใหทราบวามีการกําหนดหรือมีการแกไขปรับปรุงประเด็นสําคัญ
ท่ีแตกตางไปจากเดิมอยางไร และตองมีเนื้อความกระชับ ชัดเจน เขาใจไดงาย และใชถอยคําสละสวยไมเยิ่นเยอ
โดยมีรูปแบบโดยท่ัวไปดังตอไปนี้

หลักการ
กําหนด....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

หลักการ
ปรับปรุง...................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

หลักการ
แกไขเพ่ิมเติม.......(ระบุชื่อกฎกระทรวง)...................................................................................

..............................................................................................................................................................

เหตุผล
โดยท่ี/เนื่องจาก.......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



๑๑

แนวทางเบื้องตนในการเขียนเหตุผล
๑) ตองเปนการนําเสนอขอเท็จจริงท่ีแสดงถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองออก

กฎกระทรวงนี้ข้ึน และในกรณีท่ีรางกฎกระทรวงนั้นมีการแกไขเพ่ิมเติม ตองเขียนใหผูอานทราบถึงสาระสําคัญของ
รางกฎกระทรวงวา มีการกําหนดหรือแกไขปรับปรังประเด็นสําคัญในเรื่องใดท่ีแตกตางไปจากเดิม

๒) ตองมีการกลาวถึงเนื้อหาขอรางกฎกระทรวงนั้น ๆ ครบถวน ใชถอยคําสละสลวย
กระชับ ชัดเจน และเขาใจงาย ไมสั้นหรือยาวเกินไป

๓) ในบันทึกเหตุผล มักมีการใชคําวา “สถานการณ” “สภาวการณ” และ “สภาพการณ”
- กรณีอางถึงเหตุการณท่ีเปนไปตามธรรมชาติ ควรใช “สภาวการณ” เนื่องจากตาม

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสภาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คํานี้เปนคํานามมีความหมายวา “เหตุการณท่ีเปนไปตาม
ธรรมชาติ เชน บานเมืองตกอยูในสภาวการณเดือดรอนเพราะภัยธรรมชาต”ิ

- กรณีอางถึงเหตุการณ ท่ี กําลังเปนไปอันมีลักษณะเปนชวงเวลาท่ีแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณนั้น ควรใชคําวา “สถานการณ” เนื่องจากมีความหมายวา “เหตุการณท่ีกําลังเปนไป
เชน สถานการณบานเมืองเปนปรกติด”ี

- กรณีท่ีอางถึงเหตุการณตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเปนสภาพของ
เหตุการณในขณะนั้น ควรใชคําวา “สภาพการณ”

๓.๑.๒ ช่ือของกฎกระทรวง
ชื่อกฎกระทรวงแตเดิมมานั้นเราจะลําดับชื่อกฎกระทรวงตามฉบับท่ีออก เชน เราจะเริ่มดวย

“กฎกระทรวง พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ ........... ................ พ.ศ. ๒๕๐๐” ซึ่งเปนฉบับท่ีหนึ่ง
แลวฉบับตอๆ ไปเราก็จะลําดับวา “กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
...................... พ.ศ. ๒๕๐๐” และฉบับท่ี ๓ ก็จะเปนอยางนี้เรื่อยไป

ราง
กฎกระทรวง

พ.ศ. ....
ออกตามความในพระราชบัญญัติ..................................

พ.ศ. ....

ราง
กฎกระทรวง

ฉบับท่ี ..  (พ.ศ. ....)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ..................................

พ.ศ. ....



๑๒

เม่ือปรากฏวากฎกระทรวงท่ีเปนกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติบางฉบับมีจํานวน
มากมาย ทําใหเวลาคนไมอาจทราบไดวา เนื้อหาแตละฉบับเปนอยางไร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในบันทึก เรื ่อง การวางแบบกฎหมาย (ชื่อรางกฎกระทวง)
เรื่องเสร็จท่ี ๔๘๔/๒๕๔๓ จึงไดวางรูปแบบการกําหนดชื่อกฎกระทรวง ดังนี้

- ควรกําหนดชื่อกฎกระทรวงใหมีชื่อแสดงเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงนั้น
- การเรียงลําดับกฎกระทรวง ควรใชระบบเดียวกับพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา

โดยถือวากฎกระทรวงท่ีระบุชื่อเนื้อหาสาระในเรื่องใดไวเปนครั้งแรกเปนฉบับท่ี ๑ และมีการแกไขเพ่ิมเติมใน
เรื่องเดียวกันก็จะเปนฉบับท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ ตามลําดับ

- กรณีกฎกระทรวงมีเนื้อหาสาระหลายเรื่องสัมพันธกันก็สามารถนํามารวมกันได แตตองใหมี
ความสะดวกในการอางอิงชื่อกฎกระทรวงและใหมีความยืดหยุนในการแกไขเพ่ิมเติม

โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกลาว และ
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ถือปฏิบัติตอไป

รูปแบบการกําหนดชื่อรางกฎกระทรวง
(๑) กรณีเปนรางกฎกระทรวงฉบับแรก

(๒) กรณีเปนรางกฎกระทรวงฉบับแกไขเพ่ิมเติม

ราง
กฎกระทรวง

.............................................
พ.ศ. ....

ราง
กฎกระทรวง

.................................. (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. ....



๑๓

๓.๑.๓ บทอาศัยอํานาจ
กฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองท่ีตองอางท่ีมาของการออกกฎกระทรวงเชนเดียวกับการ

ออกกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ
กรณีท่ีกฎกระทรวงมีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คณะกรรมการ

กฤษฎีกา คณะพิเศษ ไดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแบบการรางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรอง และไดจัดทํา
บันทึก เรื่อง การวางแบบกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๙ (ครั้งท่ี ๒)
(บันทึกดังกลาวไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๘๐๕ ลงวันท่ี
๑๗ กันยายน ๒๕๔๒) ในบันทึกดังกลาวสรุปหลักเกณฑ

(๑) คําวา “กฎหมาย” ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญนี้ยอมเปนท่ีเขาใจวาหมายถึง
“กฎหมายท่ัวไป” ท่ีตราข้ึนมาเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซึ่งอาจเปนกรณีท่ี
กฎหมายแมบทอาจมอบอํานาจใหกําหนดรายละเอียดในเรื่องการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวในกฎหมาย
ลําดับรองก็ได

(๒) คําวา “เฉพาะ” มิไดขยายคําวา “กฎหมาย” แตเปนความตอไปท่ีจํากัด วัตถุประสงค
ในการบัญญัติกฎหมายตางหากวากฎหมายดังกลาวจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ี รัฐธรรมนูญรับรองได “เฉพาะเพ่ือ
การท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว” ดังนั้น กฎหมายลําดับรองจึงอาจจะมีเนื้อหาสาระเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวได บทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงกําหนดใหตองระบุ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายไว ในกฎหมายลําดับรอง
ดังกลาว

(๓) รางกฎหรือขอบังคับ (กฎหมายลําดับรอง) ท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล
ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวอันจะตองปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น
สมควรกําหนดแบบโดยใหระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ท่ีเก่ียวของทุกมาตราท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมาย
แมบทไวในบทอาศัยอํานาจในการออกกฎ หรือขอบังคับโดยไมตองพิเคราะหเนื้อหาของกฎหรือขอบังคับ
ฉบับนั้นวาจะเก่ียวของกับ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีอางทุกมาตราหรือไม

(๔) ในกรณีท่ีกฎหมายแมบทไดใชบังคับอยูแลวในประกาศใชรัฐธรรมนูญ หรือ ไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะยังไมไดมีการระบุ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ไวนั ้น การวางรูปแบบของกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมายแมบทดังกลาวก็สมควร
ปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีการที่กลาวขางตน แตผู จัดทํารางกฎหรือ ขอบังคับนั้นตองพิจารณาเองวากฎหมาย
แมบทนั้นสมควรมีท่ีมาตามบทบัญญัติมาตราใดใน รัฐธรรมนูญ แลวระบุบทบัญญัติมาตราดังกลาวลงไวตามนั้น

๒๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย

บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายดวย โดยอนุโลม



๑๔

(๕) สําหรับกฎหมายลําดับรองอ่ืน ไมวาจะเปนกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
ก็สามารถปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได๓๐

แบบการรางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรองดังกลาวไดนํามาใชเปนแนวทางการราง
กฎหมายลําดับรองท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหสอดคลองกับมาตรา ๒๙๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดวย

รูปแบบของบทอาศัยอํานาจ ซึง่อางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี
๖ เมษายน ๒๕๖๐ และโดยท่ีมาตรา ๒๖๓๒ บัญญัติใหการตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย ซึ่งแตกตางจากมาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดประชุมปรึกษาหารือกําหนดแนวทางการตรวจ
และจัดทํารางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่องเสร็จท่ี ๔๗๙/๒๕๖๐ โดยในสวนของกฎหมายลําดับรอง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เห็นวา
เนื่องดวยมาตรา ๒๖ มิไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการระบุการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการตรากฎหมายแมบท
ไวในกฎหมายลําดับรอง เชนเดียวกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

๓๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, ปรับปรุงครั้งท่ี ๑,
(กันยายน ๒๕๕๐), หนา ๑๑๑ – ๑๑๒.

๓๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพน้ันมิได

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย
โดยอนุโลม

๓๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเง่ือนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมท้ังตองระบุเหตุผลความจําเปนในการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ..  มาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ.............
...................................................................... อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. มาตรา .. มาตรา ..
และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง................................. ออกประกาศไว ดังตอไปนี้



๑๕

และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไมมีความจําเปนตองระบุการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพในกฎหมายแมบทไวในการตรากฎหมายลําดับรองอีก โดยระบุเพียงบทอาศัยอํานาจ
ของกฎหมายแมบทในการออกกฎหมายลําดับรองเพียงเทานั้น ๓๓

ดังนั้น การอางบทอาศัยอํานาจของกฎกระทรวงท่ีมีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ตองพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีใชในขณะยกรางกฎกระทรวงประกอบดวย

รูปแบบบทอาศัยอํานาจ ซึ่งมิไดอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

๓.๑.๔ วันใชบังคับ
วันใชบังคับของกฎกระทรวงโดยปกติจะไมกําหนดไวในกฎกระทรวง เนื่องจากพระราชบัญญัติ

แมบททุกฉบับท่ีใหอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดไวแลววา “กฎกระทรวง เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหใชบังคับได” อยางไรก็ตาม กฎกระทรวงหลายฉบับท่ีกําหนดวันใชบังคับไวดวย ซึ่งเปนขอยกเวน เพ่ือไมให
เกิดชองวางการใชบังคับกฎหมาย

ในกรณีวันใชบังคับ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) เคยใหความเห็นวา การออก
กฎกระทรวงข้ึนใชบังคับเปนอํานาจของฝายบริหารท่ีจะกระทําไดตามท่ีกฎหายแมบทใหอํานาจไว สําหรับวันใช
บังคับของกฎหมายนั้น ถามิไดระบุไวในกฎหมายวาใหใชบังคับเม่ือใด ตองถือวาเม่ือประกาศในราชนกิจจา
นุเบกษาแลวยอมใชบังคับไดทันที แตถาระบุวันใชบังคับไวในกฎหมาย กําหนดวันเริ่มใชบังคับยอมเปนไปตามท่ี
ระบุนั้น ถาจะใหมีผลบังคับยอนหลังโดยไมทําใหบุคคลใดตองรับผิดทางอาญา มีผลเปนการจัดเก็บภาษี หรือไม
เปนการจํากัดตัดสิทธิบุคคลใดแลว ก็สามารถกระทําไดเชนกัน

ผูยกรางกฎหมายจึงจําเปนตองคํานึงถึงการดําเนินการตามกฎกระทรวงดวย หากจําเปนตอง
กําหนดวันใชบังคับใหแตกตางจากท่ีกําหนดไวในกฎหมายแมบท เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายไมเกิดชองวาง
และมีประสิทธิภาพ ก็สามารถทําได

รูปแบบวันใชบังคับ

๓๓ บันทึกสํานักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๔๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดแนวทางการตรวจและการ
จัดทํารางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ..  มาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ.............
...................................................................... รฐัมนตรีวาการกระทรวง................................. ออกประกาศไว
ดังตอไปนี้

ขอ ..  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด...วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ .. กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด...วันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ขอ ..  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี..........เดือน...................... พ.ศ. .... เปนตนไป



๑๖

๓.๑.๕ เนื้อหา
เนื้อหาของกฎกระทรวงก็จะตองอยูภายในกรอบท่ีกฎหมายแมบทกําหนดใหมีการออก

กฎกระทรวง ซึ่งสวนใหญการออกกฎกระทรวงจะเปนการกําหนดรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ เชน การกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม การลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต เปนตน

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองกําหนดบทนิยามไวในกฎกระทรวง บทนิยามดังกลาวกําหนดข้ึน
เพ่ือความมุงหมายในการใหหรืออธิบายความหมายของถอยคําหรือขอความท่ีใชในกฎหมาย เนื่องจากการเขียน
ถอยคําในบทบัญญตัิของกฎหมายนั้นอาจมีความหมายท่ีไมแนนอนหรือมีความเขาใจท่ีไมตรงกัน จึงตองกําหนด
บทนิยามข้ึนเพ่ืออธิบายความหมายหรือขอบเขตของถอยคําหรือขอความในการรางกฎหมายท่ีแนนอนและ
ชัดเจน เพ่ือใหผูใชกฎหมายเขาใจความหมายของถอยคําหรือขอความในกฎหมายตรงกัน

วัตถุประสงคในการเขียนบทนิยาม
(๑) อธิบายความหมายของถอยคําในการรางกฎหมายในกรณีตาง ๆ
(๒) อธิบายศัพททางเทคนิคหรือใชแทนขอความในกฎหมาย หรือยอคําหรือขอความ

ในกฎหมายนั้น เพ่ือจะไดไมตองเขียนใหยาวเกินไป
รูปแบบการเขียนบทนิยาม
(๑) การกําหนดนิยามเพ่ือใหเกิดความชัดเจน

(๒) ในกรณีท่ีเปนการขยายความหมายกวางข้ึน

(๓) ในกรณีท่ีเปนการขยายความหมายแคบลง

กรณีท่ีเปนการยกรางกฎกระทรวงฉบับปรับปรุงซึ่งเปนการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิมแลว
ออกกฎกระทรวงฉบับใหมข้ึนใชบังคับแทนนั้น อาจสงผลใหสิทธิหนาท่ีของบุคคลหรือการใด ๆ ท่ีอยูภายใต
กฎกระทรวงฉบับเดิมสิ้นสุดลง หากการปรับปรุงกฎกระทรวงในลักษณะนี้กอใหเกิดผลกระทบกับสิทธิใด ๆ
ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายท่ีถูกยกเลิกแลว ก็จําเปนตองกําหนดบทบัญญัติท่ีเปนบทเฉพาะกาลไวดวย
เพ่ือรองรับมิใหการดําเนินการหรือผลบังคับของกฎหมายตองขาดตอนไป

ขอ ..  ในกฎกระทรวงนี้
“.................” หมายความวา ..................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
“.................” หมายความรวมถึง ..........................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ขอ ..  ในกฎกระทรวงนี้
“.................” หมายความวา ......................................... และใหหมายความรวมถึง...............................

ขอ ..  ในกฎกระทรวงนี้
“.................” หมายความวา ......................................... แตไมหมายความรวมถึง...................................



๑๗

อยางเชน กรณีการปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาต เนื้อหาในกฎกระทรวงฉบับใหมตองมีบทบัญญัติรองรับไว เพ่ือใหการใชกฎหมายตอเนื่องกันระหวาง
กฎหมายเกากับกฎหมายใหม ตัวอยางเชน

๓.๑.๖ การแบงหมวดหมู
กฎกระทรวงไมจําเปนตองมีหมวดหมูเสมอไป แตถากฎกระทรวงมีเนื้อหาคอนขางยาว อาจ

จัดแบงหมวดหมูไดตามเนื้อหาของกฎกระทรวงนั้น โดยตองเขียนและจัดเรียงเนื้อหาใหเปนไปตามลําดับ
ตอเนื่องกันไปและสอดคลองกันตามลําดับของเรื่อง

การแบงหมวดหมูกฎหมายเปนเทคนิคการรางกฎหมายท่ีนํามาใช เพ่ือแบงแยกและจัดเรียง
เนื้อหาสาระตามลําดับความสําคัญของเรื่องออกเปนกลุม ๆ โดยความมุงหมายเพ่ือใหผู ใชกฎหมาย
และผูอยูใตบังคับกฎหมายมีความรูความเขาใจเนื้อหาของกฎหมายเปนอยางดี ตลอดจนยังทําใหการอาน
และการคนหาเรื่องท่ีตองการทราบเปนไดอยางรวดเร็ว

แบบของการจัดหมวดหมูนั้นจะเปนเชนเดียวกับการจัดหมวดหมูของพระราชบัญญัติ
ซึ่งมีรูปแบบการแบงหมวดหมูท่ีหลากหลาย โดยรูปแบบการจัดหมวดหมูท่ีใชกันอยางแพรหลายเปนสวนใหญ
ซึ่งรูปแบบนี้จะแบงหมวดหมูโดยอาศัยคําวา “หมวด ..(เลขหมวด)” เพ่ือแบงแยกเปนกลุมหัวขอใหญกอน
หากตองการแบงกลุมหัวขอใหญใหยอยลงไปอีกก็จะใชคําวา “สวนท่ี .. (เลขสวนท่ี)” นอกจากนี้ ในกรณี
จําเปนตองมีบทเฉพาะกาล ก็จะใชคําวา “บทเฉพาะกาล” ซึ่งจะเปนหมวดท่ีอยูในตอนทายสุด ๓๔

๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย, พ.ศ. ๒๕๕๑, หนา ๓๔๖.

ขอ .. บรรดาคําขอใด ๆ ท่ีไดยื่นไวแลวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังอยูระหวางการพิจารณา
ของผูอนุญาต ใหถือวาเปนคําขอท่ีไดยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ในกรณีท่ีคําขอดังกลาวแตกตางไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพ่ิมเติมได
ตามความจําเปนเพ่ือใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้

ขอ .. ใบอนุญาต...........................ท่ีออกใหกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังใชบังคับไดตอไป
จนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ

ขอ .. คําขอใด ๆ ท่ีไดยื่นไวแลวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณา
ของผูอนุญาต ใหถือวาเปนคําขอท่ีไดยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ในกรณีคําขอท่ียื่นตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นพรอมคําขอดังกลาวแตกตาง ไปจาก
กฎกระทรวงนี้ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคําขอและสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพ่ิมเติมไดตามความจําเปนเพ่ือใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้

ขอ .. ใบอนุญาต...........................ท่ีออกใหกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังใชบังคับไดตอไป
จนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ



๑๘

๓.๑.๗ การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติม
การใชถอยคําของการยกเลิก เพ่ิม หรือแกไขเพ่ิมเติม มีแบบเชนเดียวกับการยกเลิก เพ่ิม หรือ

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ ในกรณีท่ีบทบัญญัติขอใดของกฎกระทรวงท่ียกเลิกมีการแกไขเพ่ิมเติมมากอน
หนานี้หลายครั้ง ก็จะตองอางการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติขอนั้นในครั้งสุดทายไดดวย

๑. กรณียกเลิกกฎกระทรวงท้ังฉบับ และออกฎกระทรวงฉบับใหมแทน (การปรับปรุงกฎหมาย)
เปนกรณีท่ีมีกฎหมายเดิมอยูแลว หากตองการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหทันสมัย ตองยกเลิกกฎหมายท่ีมี
อยูกอน แลวยกรางข้ึนใหม

๒. กรณียกเลิกมาตรา
(๑) แบบการยกเลิกท้ังมาตรา โดยไมมีการบัญญัติขอความใหมมาแทนท่ี กรณีนี้จะระบุ

เลขมาตราท่ีตองการยกเลิกเอาไวใหชัดเจน

หมวด ๑
(ชื่อเรื่อง)

.
ขอ .. ...............................................................................................................................................

............................................................
หมวด ๒
(ชื่อเรื่อง)

.
สวนท่ี ๑
(ชื่อเรื่อง)

.
ขอ .. ...............................................................................................................................................

............................................................
สวนท่ี ๒
(ชื่อเรื่อง)

.
ขอ .. ...............................................................................................................................................

............................................................
บทเฉพาะกาล

.
ขอ .. ...............................................................................................................................................

............................................................

ขอ ..  ใหยกเลิกกฎกระทรวง..................................................................................... พ.ศ. ๒๕..

ขอ ..  ใหยกเลิกขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕..



๑๙

(๒) แบบการยกเลิกวรรคในมาตรา

(๓) แบบการยกเลิกอนุมาตรา

๓. กรณีแกไขมาตรา
(๑) แบบการแกไขท้ังมาตรา

(๒) แบบการแกไขวรรคในมาตรา

(๓) แบบการแกไขอนุมาตรา

๔. กรณีการเพ่ิมมาตรา
หากเห็นการเพ่ิมมาตราตอจากมาตราสุดทายก็สามารถกําหนดใหเรียงลําดับตอเนื่องกัน

ได แตถาเปนการเพ่ิมมาตราแทรกเขามาระหวางมาตราท่ีใชบังคับอยู ก็จะระบุโดยใช “/” เรียงลําดับ
(๑) แบบการเพ่ิมมาตรา

ขอ ..  ใหยกเลิกขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕.. ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง...................................................(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ๒๕..

ขอ ..  ใหยกเลิกวรรค.... ขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕..

ขอ ..  ใหยกเลิก (..) ของวรรค.... ขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕..

ขอ ..  ใหยกเลิกความในขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕.. และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

“ขอ ..  .........(เนื้อความใหมท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวง).........”

ขอ ..  ใหยกเลิกความในวรรค... ของขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕..
และใหใชความตอไปนี้แทน

“.........(เนื้อความในวรรคท่ีจะแกไขเพ่ิมเติม).........”

ขอ ..  ใหยกเลิกความใน (..) ของขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕.. และ
ใหใชความตอไปนี้แทน

“(..) .........(เนื้อความในอนุมาตราท่ีจะแกไขเพ่ิมเติม).........”

ขอ ..  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕..

ขอ ..  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ ../๑ ขอ ../๒ และขอ ../๓ แหงกฎกระทรวง.......................................
พ.ศ. ๒๕..

“ขอ ../๑ ......(เนื้อความท่ีเพ่ิมใหม).......
ขอ ../๒ ......(เนื้อความท่ีเพ่ิมใหม).......
ขอ ../๓ ......(เนื้อความท่ีเพ่ิมใหม).......”



๒๐

(๒) แบบการเพ่ิมวรรคในมาตรา

(๓) แบบการเพ่ิมอนุมาตรา

๓.๑.๘ การลงนามของรัฐมนตรีในกฎกระทรวง
การออกกฎหมายในระดับกฎกระทรวงโดยปกติแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะเปนผูลงนาม

ในกฎหมาย แตหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงประสงคจะมอบอํานาจดังกลาวใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เปนผูลงนามในกฎกระทรวงแทนจะทําไดหรือไม

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ (บันทึกความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงลงนามในกฎกระทรวงแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง (ท่ีประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) – (เรื่องเสร็จท่ี ๔๗๗/๒๕๒๒) ดังนี้

๑. กรณีรักษาราชการแทน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงลงนามในกฎกระทรวงในระหวางท่ี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงได เพราะผูรักษาราชการแทน
ยอมมีอํานาจเชนเดียวกับผู ท่ีตนแทน และอํานาจหนาท่ีนั้นยอมรวมถึงอํานายหนาท่ีในการลงนามใน
กฎกระทรวงในฐานะเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงดวย

๒. กรณีท่ีไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน การออกกฎกระทรวงเพ่ือใหการปฏิบัติการ
เปนไปตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติแตละฉบับเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงในการ
บริหารงานท่ัวไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ และอยูในความหมายของคําวา “อํานาจในการปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย” ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน การท่ีพระราชบัญญัติตาง ๆ
บัญญัติวาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้น มิได
ประสงคเปนการกําหนดใหเปนอํานาจเฉพาะตัวแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตประการใด ประกอบกับ
กฎหมายมิไดบัญญัติกําหนดการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนในลักษณะท่ีเปนการจํากัดอํานาจรัฐมนตรีในการ
มอบอํานาจ รัฐมนตรีชวยวาการจึงเปนผูลงนามในกฎกระทรวงแทนได ๓๕

๓๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย” ปรับปรุงครั้งท่ี ๑,
กันยายน ๒๕๕๐, หนา ๑๒๐.

ขอ ..  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรค... ของขอ.. แหงกฎกระทรวง............................................พ.ศ. ๒๕..
“.........(เนื้อความของวรรคท่ีเพ่ิมใหม).........”

ขอ ..  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (..) ของขอ.. แหงกฎกระทรวง.................................................พ.ศ. ๒๕..
“(..) ...........(เนื้อความท่ีเพ่ิมใหม).............”

ขอ ..  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (../๑) (../๒) และ (../๓) ของขอ .. แหงกฎกระทรวง................................
พ.ศ. ๒๕..

“(../๑) ......(เนื้อความท่ีเพ่ิมใหม).......
(../๒) ......(เนื้อความท่ีเพ่ิมใหม).......
(../๓) ......(เนื้อความท่ีเพ่ิมใหม).......”



๒๑

๓.๒ ข้ันตอนกระบวนการเสนอรางกฎกระทรวง
ในการยกรางกฎหมายลําดับรองท่ีผานมาอาจเริ่มตนจากการท่ีหนวยงาน(สํานัก/กอง)

ท่ีรบัผิดชอบกฎหมายรวมกับนิติกรสํานักกฎหมายยกรางกฎหมายลําดับรอง หรือในบางกรณีอาจมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือพิจารณายกรางกฎหมายลําดับรอง เพ่ือใหหนวยงาน (สํานัก/กอง) ท่ีเก่ียวของ
รวมกันพิจารณายกรางกฎหมายลําดับรอง นอกจากนี้ หากกฎหมายแมบทกําหนดใหรางกฎหมายลําดับรอง
ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการตามกฎหมายแมบทนั้น ตองนํารางกฎหมายลําดับรองดังกลาวเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการตามกฎหมายกอนท่ีจะเสนอรางกฎหมายตามข้ันตอนตอไป

สําหรับรางกฎกระทรวงนั้น เม่ือไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงเรียบรอยแลว นิติกรสํานกักฎหมาย
จะตองทําการตรวจทานรายละเอียดใหถูกตองตามรูปแบบการรางกฎหมาย และสอดคลองเปนไปตามขอบอํานาจ
ท่ีกฎหมายแมบทใหอํานาจไว จําเปนตองมีการเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาวตามข้ันตอน เพ่ือใหรางกฎกระทรวง
ดังกลาวมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย ซึ่งข้ันตอนกระบวนการในการเสนอรางกฎกระทรวง มีดังตอไปนี้

๑. เม่ือนิติกรสํานักกฎหมายไดตรวจทานความถูกตองแลว จะตองจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ
เพ่ือเสนอรางกฎกระทรวง โดยท่ีการเสนอรางกฎกระทรวงเปนเรื่องท่ีจะตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๑.๑ จัดทําบันทึกขอความเสนออธิบดีกรมปศุสัตวลงนามในบันทึกขอความถึง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยในบันทึกขอความเสนออธิบดีกรมปศุสัตว ประกอบดวย
หัวขอดังนี้ ๑. เรื่องเดิม คือ ความเปนมาของเรื่องท่ีจะเสนอ (ถามี) ๒. ขอเท็จจริง เปนการอธิบายใหทราบถึง
เหตุการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องหรือมีความเก่ียวของกับเรื่องเดิม ๓. ขอกฎหมาย เปนการ
อธิบายเนื้อหาของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับรางกฎกระทรวงท่ีเสนอ และ ๔. ขอพิจารณา เปนการวิเคราะห
ของผูทําบันทึก เพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดี สําหรับบันทึกขอความถึงปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตองมีหัวขอท้ัง ๔ ขอขางตน และนอกจากนั้นจะตองมี ประเด็นท่ีเสนอ เปนการชี้ประเด็นให
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาสั่งการ

๑.๒ จัดทําหนังสือเสนอใหรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กําหนดหลักการใหรองนายกรัฐมนตรี
อนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องใหนายกรัฐมนตรี (ภาคผนวก ๑) และจัดทําหนังสือ
รองนายกรัฐมนตรี ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบนํารางกฎกระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา  อยางไรก็ตาม การเสนอใหรองนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีดังกลาว
เปนข้ันตอนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีซึ่งกําหนดเพ่ิมเติมจากเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต

๑.๓ จัดทําหนังสือเสนอใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

๑.๔ รางกฎกระทรวง ประกอบดวย
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางกฎกระทรวง
- รางกฎกระทรวง
- สรุปสาระสําคัญ
- ตารางเปรียบเทียบ (กรณีเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงเดิม)
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ทั้งนี้ หนังสือตาม ๑.๒ และ ๑.๓ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดเคยมีหนังสือ เรื่อง ปรับเปลี่ยนแบบฟอรมการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี แจงเวียนหนวยงานในสังกัด
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติตอไป (ภาคผนวก ๒) โดยท่ีในขณะนั้นรองนายกรัฐมนตรี กํากับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ปจจุบันไดมีการ
ปรับเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรี กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในสวนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ สําหรับหนังสือเสนอรองนายกรัฐมนตรี และหนังสือเสนอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นิติกรสํานักกฎหมายจะตองระบุรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม
(ถามี) ภูมิหลังของเรื่องท่ีเสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี ท่ีเปนความเปนมาของเรื่อง รวมท้ังผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนแลวเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเปนมาของเรื่องท่ีจะเสนอ ระบุความเปนมาของเรื่องเพ่ือปูพ้ืนฐานของ
เรื่องใหคณะรัฐมนตรีไดมีขอมูลยอนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเก่ียวของ
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑหรือแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําสั่งท่ีเก่ียวของ อาจเปนคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรี

ท่ีใหสวนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผานมา

ระบุสิ่งท่ีดําเนินการมาแลว เชน กรณีเปนแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องท่ีได
ดําเนินการมาแลว จะตองเสนอสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดําเนินงานเพื ่อคณะรัฐมนตรีจะไดม ีข อมูลประกอบวาการดําเนินงานที ่ผ านมาไดผลเปนอยางไร
เพ่ือใชเปนฐานในการวินจิฉัยความคุมคาหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานตอไป

๒. เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเปน ประเด็นปญหา สาเหตุ ขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีกําหนดใหตองนําเรื่องเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓. ความเรงดวนของเรื่อง

(ถามี) ระบุความเรงดวนของเรื่องท่ีเสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาท่ีจะตองดําเนินการ
ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและกําหนดเวลาชาสุดท่ีคณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณามีมติเพ่ือใหทันการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญ ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
๔.๑ ระบุสาระขอเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดข้ันตอนของการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ วา ไดดําเนินการมาแลว

อยางไรและจะดําเนินการตอไปอยางไร สวนราชการท่ีเก่ียวของจะตองเตรียมการเพ่ือรองรับอยางไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม รวมท้ังจะตองสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด

๔.๓ ระบุขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใหอํานาจสวนราชการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ
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๕. รายงานการวิเคราะหหรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ
(ถามี) กรณีท่ีมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใด ๆ กําหนดใหตองศึกษา

วิเคราะหในเรื่องนี้กอนดําเนินการใหสรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาดวย
๖. ผลกระทบ

(ถามี) ระบุผลกระทบของเรื่องท่ีมีตอสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือดานอ่ืน ๆ
๗. คาใชจายและแหลงท่ีมา

(ถามี) ระบุจํานวนเงินและแหลงท่ีมาของเงินท่ีตองการใชในเรื่องนี้ สําหรับกรณีขอใช
งบประมาณแผนดิน ใหระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาใหชัดเจน

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
๘.๑ (ถามี) ความเห็นของหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ใหสรุปสาระสําคัญ

ของความเห็นใหชัดเจน
๘.๒ (ถามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องท่ีมีกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวาตองไดรับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหนวยงานอ่ืนหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ
มาดวย ใหสรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและสงหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกลาว เชน หนังสือแจงผลการพิจารณา
และรายงานการประชุมมาพรอมเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีดวยหากยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาก็ใหระบุดวย

๙. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ
(ถามี) ระบุประเด็นขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนหลักการท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้
๙.๑ กฎหมาย

ระบุชื่อกฎหมายและมาตราท่ีเก่ียวของรวมท้ังสาระสําคัญ
๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี

ระบุชื่อเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันท่ีท่ีมีมติรวมท้ังสาระสําคัญของ
มติคณะรัฐมนตรี

๑๐. ขอเสนอของสวนราชการ
๑๐.๑ ...........................
๑๐.๒ ...........................
ระบุประเด็นท่ีสวนราชการเจาของเรื่องตองการใหคณะรัฐมนตรีมีมติ เชน รับทราบ

อนุมัติ หรือเห็นชอบ โดยแยกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน สําหรับกรณีการขอใหมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตองระบุ
ใหชัดเจนวาจะขอยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเปนอยางไร

๒. หากรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว นิติกรสํานักกฎหมายจะตอง
จัดทําสําเนาหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสิ่งท่ีสงมาดวย จํานวน ๑๑๐ ชุด พรอม CD จํานวน ๒ แผน
จัดทําเปนไฟล Word (.doc) [ยกเวนรายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นฯและหลักฐานการรับฟงความคิดเห็น
ใหจัดทําเปนไฟลรูปภาพ (.pdf) ได] เปนไปตามตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี
นร ๐๕๐๕/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสงเรื่องไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 (ภาคผนวก ๓) เม่ือนิติกรสํานักกฎหมายไดจัดทําสําเนาเอกสารครบถวน
จะตองสงเรื่องดังกลาวถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓ วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดออกเลขท่ีหนังสือนําสงฯ หากพนระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะขอใหแกไขเลขท่ีหนังสือและวันท่ีใหตรงตามความเปนจริงกอนท่ีจะดําเนินการตามข้ันตอนตอไป
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๓. เม่ือไดจัดสงเรื่องถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว นิติกรสํานักกฎหมายจะตองจัดทํา
“ขอพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกอบการประชุมคณะรัฐมนตร”ี (ภาคผนวก ๔)
สงใหสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมสําเนาหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
เอกสารประกอบจํานวน ๒ ชุด

๔. ในกรณีท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการบรรจุเรื่องรางกฎกระทรวงท่ีเสนอเขาสูวาระ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว  สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะแจงใหกรมปศุสัตว
ไปชี้แจงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี

๕. หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงท่ีเสนอ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะสงรางกฎกระทรวงดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะมีหนังสือเชิญผูแทนกรมปศุสัตว และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เขารวมชี้แจงรายละเอียดรางกฎกระทรวง
นิติกรสํานักกฎหมายตองทําบันทึกขอความเสนออธิบดีเพ่ือสั่งการใหผูแทนหนวยงาน (สํานัก/กอง) ท่ีเก่ียวของ
และผูแทนสํานักกฎหมายเขารวมประชุมชี้แจงรายละเอียดรางกฎกระทรวงดังกลาว

๖. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงแลวเสร็จ จะมี
หนังสือถึงกรมปศุสัตว ขอใหกรมปศุสัตวพิจารณาแจงยืนยันความเห็นเก่ียวกับรางกฎกระทรวงท่ีผานการตรวจ
พิจารณาแลว และใหแจงความเห็นภายใน ๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับรางกฎหมายท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว เพ่ือท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไดดําเนินการตอไป นิติกรสํานัก
กฎหมายตองทําบันทึกขอความถึงหนวยงาน (สํานัก/กอง) ท่ีเก่ียวของ ซึ่งเขารวมประชุมชี้แจง พิจารณายืนยัน
ความเห็นเก่ียวกับรางกฎกระทรวงมายังสํานักกฎหมาย เพ่ือท่ีสํานักกฎหมายจะไดเสนอกรมปศุสัตวลงนามใน
หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรับหนังสือยืนยัน
จากกรมปศุสัตว และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีหนังสือแจงไปยัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอไป

๗. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แจงวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณากฎกระทรวงท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
เสร็จแลว ขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาลงนาม ตลอดจนวัน เดือน และป
ของรางกฎกระทรวงดังกลาว แลวสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พรอมดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ
รางกฎกระทรวง เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป กระทรวงเกษตรและสหกรณจะสงเรื่องดังกลาวมายัง
กรมปศุสัตวเพ่ือดําเนินการ

๘. เม่ือไดรับเรื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ นิติกรสํานักกฎหมายตองจัดทําเรื่องเพ่ือเสนอ
รางกฎกระทรวงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนาม  โดยจัดทําบันทึกขอความเสนออธิบดี
กรมปศุสัตวลงนามในบันทึกขอความถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาลงนามในกฎกระทรวงซึ่งไดแกไขใหถูกตอง
ตรงตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณา พรอมท้ัง จัดทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรนีํากฎกระทรวงท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามแลวลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือใหกฎหมายมีผลใชบังคับ

๙. เม่ือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนํากฎกระทรวงประกาศในราชกิจจาแลว จะแจง
กลับมา นิติกรสํานักกฎหมายตองเสนอใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบและดําเนินการแจงเวียนกฎกระทรวงให
หนวยงาน (สํานัก/กอง) ท่ีเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติตอไป



๒๕

กระบวนการ (Work Flow) ข้ันตอนการเสนอรางกฎกระทรวง

***หมายเหตุ เปนข้ันตอนซึ่งเพ่ิมเติมข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กําหนดหลักการใหรองนายกรัฐมนตรี
อนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องใหนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลไดในอนาคต

หนวยงาน/คณะทํางาน/นิตกิร
ยกรางกฎกระทรวงแลวเสร็จ

นิติกรสํานักกฎหมายตรวจทานความถูกตอง

นิติกรสํานักกฎหมายจัดทําเรื่องเสนออธิบดี
ลงนามในหนังสือเสนอถึง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

อธิบดี

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

พิจารณาใหความเห็นชอบ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบ***

เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

นิติกรสํานักกฎหมายจัดทําสําเนาเอกสาร
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัตหิลักการ

อนุมัติหลักการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารางกฎกระทรวง

นิติกรสํานักกฎหมายเขารวมช้ีแจงรางกฎกระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลวเสร็จ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นิติกรสํานักกฎหมายจัดทํารางกฎกระทรวง
เสนอรัฐมนตรีวากากระทรวงเกษตรและสหกรณ

พิจารณาลงนามในกฎกระทรวง

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณลงนาม

สงเรื่องไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรมปศุสตัว

นิติกรสํานักกฎหมายแจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบและถือปฏิบัติ



บทที่ ๔
บทสรุปและขอเสนอแนะ

๔.๑ บทสรุป
การจัดทํากฎหมายลําดับรองมีหลักเกณฑและข้ันตอนในการจัดทําแตกตางกันไป สําหรับ

กฎกระทรวง เปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยฝายบริหาร ไมตองผานกระบวนการของรัฐสภา กลาวคือ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติซึ่งเปนกฎหมายแมบท
สามารถออกกฎกระทรวงเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ กฎหมายลําดับรองจะออกมา
ขัดแยงกับกฎหมายแมบทไมได กฎหมายลําดับรองจึงเปนเครื่องมือทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

กฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรอง ซึ่งกฎหมายแมบทกําหนดกรอบอํานาจไวใหมากําหนด
รายละเอียดตาง ๆ ในกฎกระทรวง เพ่ือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแมบท โดยในการ
ยกรางกฎกระทรวงมีข้ันตอนในการจัดทําท่ียุงยาก ท้ังในเรื่องของรูปแบบ โครงสราง ตลอดจนข้ันตอนการเสนอ
รางกฎกระทรวง ตั้งแตเริ่มตนจนมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย โดยผูยกรางตองทําความเขาใจเจตนารมณ กรอบ
กฎหมายแมบทท่ีใหอํานาจในการออกกฎกระทรวง และตองทําความเขาใจวัตถุประสงคของการยกราง
กฎกระทรวง รวมถึงวิเคราะหปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามายกรางกฎกระทรวง ซึ่งผูยกรางตองรูรูปแบบ
ของกฎหมาย ถอยคําท่ีใชตองชัดเจน สั้นไดใจความ ไมกํากวม

โดยในสวนของรูปแบบการรางกฎกระทรวงนั้น มีโครงสรางประกอบไปดวย
๑. บันทึกหลักการและเหตุผล เปนขอความท่ีแสดงขอบเขตหรือวัตถุประสงคของ

กฎกระทรวง รวมถึงแสดงใหเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมีกฎกระทรวงนั้น และชี้ใหเห็นเจตนารมณของ
กฎกระทรวงนั้นวามีความมุงหมายเพ่ือการใด

๒. ชื่อกฎกระทรวง ควรกําหนดชื่อกฎกระทรวงใหแสดงเนื้อหาสาระของกฎกระทรวง
๓. บทอาศัยอํานาจ กฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรอง ซึ่งกฎหมายแมบทใหอํานาจใหการ

ออกกฎกระทรวง ดังนั้น จึงตองอางท่ีมาของกฎกระทรวงซึ่งใหอํานาจไวในบทอาศัยอํานาจ
๔. วันใชบังคับ โดยปกติจะไมกําหนดไวในกฎกระทรวง เพราะกฎหมาแมบทท่ีใหอํานาจออก

กฎกระทรวง จะกําหนดไวแลววากฎกระทรวง เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับได แตหาก
จําเปนตองกําหนดวันใชบังคับใหแตกตางจากท่ีกําหนดไวในกฎหมายแมบท เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายไมเกิด
ชองวาง และมีประสิทธิภาพ ก็สามารถทําได

๕. เนื้อหา ในสวนของเนื้อหาในกฎกระทรวงก็จะตองอยูภายในกรอบท่ีกฎหมายแมบท
กําหนดใหมีการออกกฎกระทรวง ซึ่งสวนใหญการออกกฎกระทรวงจะเปนการกําหนดรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแมบท

๖. การแบงหมวดหมู ในกรณีท่ีกฎกระทรวงมีเนื้อหาคอนขางยาว อาจจัดแบงหมวดหมูได
โดยจัดเรียงเนื้อหารใหเปนไปตามลําดับตอเนื่องกันไปและสอดคลองกันตามลําดับของเรื่อง



๒๘

สําหรับข้ันตอนกระบวนการเสนอรางกฎกระทรวงนั้นก็มีตองมีการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เพ่ือ
เสนอรางกฎกระทรวงซึ่งไดทําการยกรางเสร็จเรียบรอยแลว โดยนิติกรผูเสนอรางกฎกระทรวงจะตอง
ดําเนินการตามข้ันตอนจนประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใชบังคบเปนกฎหมาย รวมถึงตองจัดเตรียมขอมูล
เพ่ือชี้แจงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ และเขารวม
ชี้แจงรายละเอียดในการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔.๒ ขอเสนอแนะ
จากการจัดทําคูมือ และประสบการณในการทํางานท่ีผานมา จึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การยกรางกฎระทรวง กลาวคือ ผูยกรางตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายแมบทท่ีใหอํานาจในการออก
กฎกระทรวง จะตองอยูภายในกรอบอํานาจ จะขัดแยงกับกฎหมายแมบทไมได และตองไมเปนการสรางภาระ
แกประชาชนเกินความจําเปนหรือสรางข้ันตอนท่ีไมจําเปน นอกจากนี้ เนื่องจากข้ันตอนกระบวนการเสนอราง
กฎกระทรวงนั้นตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งแนวทางในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีจะมีการปรับปรุง
อยูเสมอ ผูยกรางกฎกระทรวงจะตองติดตาม และตรวจสอบแนวทางดังกลาว เพ่ือใหการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีเปนไปอยางถูกตองและครบถวน
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๓๐

ภาคผนวก

๑. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๙๖ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การกําหนดหลักการใหรองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่อง
ใหนายกรัฐมนตรี

๒. หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๑๐๐/๒๗๘๙
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ปรับเปลี่ยนแบบฟอรมการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

๓. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสงเรื่องไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

๔. ขอพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี










































