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ตามที่คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย ได้ดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ เร่ือง  
แนวทางการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากตัวบทกฎหมาย ตํารากฎหมาย เอกสาร
ประกอบการอบรม ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoPs) จํานวน ๒ ครั้ง กล่าวคือ ระหว่างคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย  
และข้าราชการตําแหน่งนิติกรของสํานักกฎหมาย และระหว่างคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก
กฎหมาย และข้าราชการตําแหน่งนิติกรและตําแหน่งวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนของสํานักกรรมาธิการ ๑ 
สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ตลอดจนได้สัมภาษณ์นายวัลลัภ ตังคณานุรักษ์  สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  ซึ่ ง เ ป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยตรง แล้วนั้น สามารถสรุปสาระสําคัญได้
ดังนี้  

“กฎหมายลําดับรอง”“อนุบัญญัติ” “กฎหมายลูกบท” “กฎ” เป็นชื่อเรียกกฎหมายที่ออกโดย
ฝ่ายบริหารตามที่ รัฐสภาซึ่ ง เ ป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ มีอํานาจหน้าที่ ในการตรากฎหมาย 
เพื่อใช้บังคับกับประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ไม่อาจดําเนินการตรากฎหมายให้บรรลุผล
สําเร็จได้โดยลําพัง เน่ืองจากข้อจํากัดในเร่ืองกรอบระยะเวลาในการพิจารณากฎหมาย และในการตรา
กฎหมายข้ึนใช้บังคับที่บางคร้ังเป็นปัญหาในทางเทคนิคจนเกินความสามารถของฝ่ายนิติบัญญัติ 
ที่จะกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาลงไปในกฎหมายได้ทั้งหมด รัฐสภาจึงมีความจําเป็นที่จะต้อง 
มอบอํานาจ (delegate) ให้ฝ่ายบริหารหรือองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ปรับใช้
กฎหมายและรู้ถึงข้อเท็จจริงในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผู้ออกกฎหมายในรูปของกฎหมาย โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อกําหนดรายละเอียดในการบังคับ 
การให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดฉบับที่เป็นกฎหมาย
แม่บท ซึ่งการออกกฎหมายลําดับรองประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารในปัจจุบันอยู่ในขอบเขตที่กําหนด
ไว้ในบทนิยามของคําว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
มาตรา ๕ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ 
ได้แ ก่  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  ข้อบัญญัติท้อง ถ่ิน  ระเบียบ  และข้อบังคับ  
หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ กฎหมายลําดับรองจึงเป็นเคร่ืองมือในการกําหนดสิทธิและหน้าที่ และให้อํานาจแก่ฝ่ายบริหาร 
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท และมีสภาพเป็นกฎเกณฑ์การบังคับเช่นเดียวกัน  
เม่ือกฎหมายลําดับรองได้ผ่านกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจาก
องค์กรผู้มีอํานาจและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
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ในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัตินั้น  
นิติกรควรมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง 
รวมทั้งผู้มีอํานาจออกกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภท จึงจะสามารถตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหา
สาระของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อสรุปเร่ืองที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการออก
กฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีแผนในการจัดทํา
กฎหมายลําดับรองแนบมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ นิติกรจะต้องพิจารณาจากถ้อยคําที่บัญญัติ
ต่อท้ายบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ อาทิ คําว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” หรือ “ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” หรือ “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด” เป็นต้น  
ซึ่งเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการออกกฎหมายลําดับรองเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้า
ถ้อยคําดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ  

สําหรับการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองที่ส่ วนราชการ 
ได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนั้น ควรมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง 
ของกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภท โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ“บทอาศัยอํานาจ” ซึ่งเป็นส่วนที่
แสดงถึงที่มาของกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภทว่า กฎหมายลําดับรองฉบับดังกล่าวได้ออกโดยอาศัย
บทบัญญัติมาตราใดของกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติฯ เป็นฐานในการออกกฎหมายลําดับ
รองฉบับนั้น รวมทั้งมาตรารักษาการซึ่งเป็นบทบัญญัติมาตราที่ทําให้ทราบว่าใครคือผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ 
ในการควบคุมกํากับดูแลปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทกําหนดไว้ และทําให้ทราบถึง
แหล่งข้อมูลที่จะต้องสืบค้นว่าควรสืบค้นไปที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานใด หากตรวจสอบบทบัญญัติ 
ว่าด้วยมาตรารักษาการของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติฯ ที่เป็นกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 
ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการ นิติกรฯ จะต้องตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรา
รักษาการของกฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไข (กฎหมายปัจจุบัน) เพื่อให้ทราบถึงผู้ที่ มีอํานาจหน้าที่ 
ในการควบคุมกํากับดูแลปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท และส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายต่อไป ตลอดจนการนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติที่กําหนดให้มี
ผลใช้บังคับเม่ือพ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง และการนับระยะเวลาวันครบกําหนดระยะเวลาเร่งรัดในการออก
กฎหมายลําดับรอง  จะต้องมีการคํานวณนับระยะเวลาที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ เพราะไม่ใช่เร่ืองการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ทั้งนี้ ควรพิจารณาข้อมูลผลการติดตามความคืบหน้าในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
เพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมายของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้รับจากสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ 
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้อมูล
ผลการติดตามความคืบหน้าในการออกกฎหมายลําดับรองของคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ดําเนินการ
ติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเช่นเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทราบเหตุผล 
ในรายละเอียดว่า ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใด อาทิ อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณายกร่าง ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการ ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี หรือขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งต้องเป็นผู้มีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลที่ดี ตลอดจนเป็นผู้ที่ติดตามงานดี กล่าวคือ เป็นผู้สืบค้นอย่างเป็นประจําสมํ่าเสมอ เพื่อให้ข้อมูล
ผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองมีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาการมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน จึงควรพัฒนา
กระบวนการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง โดยกําหนดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากร
ผู้ มี ส่ วน เกี่ ยว ข้อง  ซึ่ ง ได้ แ ก่  สํ านักกฎหมาย  สํ านักกรรมา ธิการ  ๑  สํ านักกรรมาธิ การ  ๒  
และสํานักกรรมาธิการ ๓ เป็นไปอย่างใกล้ชิดย่ิงขึ้น และ/หรือแต่งตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้งจากสํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒  
และสํานักกรรมาธิการ ๓ เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการบูรณาการข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูล 
ผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองให้ มีความถูกต้อง สอดคล้องกัน และมีความทันสมัย 
เป็นปัจจุบันย่ิงขึ้น  

นอกจากนั้น ควรจัดทําข้อมูลเป็นรูปเล่ม ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณา
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกฎหมายลําดับรองทุกฉบับที่ส่วนราชการที่ได้ดําเนินการออกกฎหมาย 
ลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนั้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แม่บทและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถทราบถึงรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้น
ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องต่อไป 

…………………………….. 



คํานํา 

รายงานสรุปการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เร่ือง แนวทางการติดตามการออกกฎหมาย 
ลําดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานจัดการความรู้ 
ของสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนา 
องค์ความรู้ในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายของฝ่ายบริหาร  
อันจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอํานาจให้ฝ่ายบริหารดําเนินการดังกล่าวแทน ทั้งนี้ เพื่อให้ 
การติดตามการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บทและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ในการนี้ คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมายได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากตัวบท
กฎหมายที่เก่ียวข้อง หนังสือ บทความทางวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อระดมความคิดเห็นจากนิติกรของสํานักกฎหมาย  
และผู้แทนจากสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง รวมถึงการได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนากระบวนการติดตาม 
การออกกฎหมายลําดับรอง ตลอดจนได้ดําเนินการสัมภาษณ์ความเห็นของนายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยตรง ทําให้เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

คณะทํางานจัดการความรู้ ของสํ านักกฎหมายหวั ง เ ป็นอย่าง ย่ิงว่ า  รายงานฉบับนี้   
จักเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องในวงงานของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และระบบการเรียนรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



สารบัญ 

หน้า
 สรุปสาระสําคัญ ก
 คํานํา
 บทนํา ๑
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลําดับรอง ๗
 แนวทางการติดตามการตรากฎหมายลําดับรอง ๑๕

๑. ขั้นตอนก่อนการดําเนินการติดตามการตรากฎหมายลําดับรอง ๑๖
๑.๑ การตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ  
    เพื่อสรุปจํานวนเรื่อง/ฉบับของกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการ 
    จะต้องดําเนินการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 

๑๖

๑.๒ องค์ความรู้ในการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระ 
        ของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อสรุปจํานวน 
        เร่ือง/ฉบับของกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการจะต้อง 
        ดําเนินการตราเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 

๒๖

  ๒. ขั้นตอนระหว่างการดําเนินการติดตามการตรากฎหมายลําดับรอง   ๒๘
  ๒.๑ การตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรอง 

       ที่ส่วนราชการได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ๒๘

     ๒.๒ องค์ความรู้ในการตรวจสอบเนื้อหากฎหมายลําดับรอง 
           ที่ส่วนราชการได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ๓๗

๓. ขั้นตอนหลังการติดตามการตรากฎหมายลําดับรอง ๔๐

 แผนผังแสดงข้ันตอนการตดิตามการตรากฎหมายลําดับรอง ๔๓

 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง ๔๕

 แนวทางในการพัฒนากระบวนการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญตัิ ๔๙

 บทสรุป ๕๑



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า

บรรณานุกรม ๕๕
ภาคผนวก 
ก  คําส่ัง หนังสือ   (๑)
• คําสั่งสํานักกฎหมาย ที่ ๓/๒๕๖๐ เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานจัดการ
ความรู้ของสํานักกฎหมาย ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑) 

• หนังสือเชิญประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ (๓)

• รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสํานักกฎหมาย ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ

(๕)

ข  กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ตามแผนปฏิบัติการการจัดการ   
    ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ในส่วนของสํานักกฎหมาย  
    กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในส่วนของสํานักกฎหมาย  
    คร้ังที่ ๑ 
• หนังสือเชิญประธานทีป่รึกษาคณะทํางาน ที่ปรึกษาคณะทํางาน
หัวหน้าคณะทํางาน และคณะทํางานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) คร้ังที่ ๑ ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของสํานักกฎหมาย
วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๒ ชั้น ๒๕
อาคารสุขประพฤติ

(๗)

• หนังสือเชิญนิติกร สํานักกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) คร้ังที่ ๑ ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของสํานักกฎหมาย
วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๒ ชั้น ๒๕
อาคารสุขประพฤติ

(๙)

• รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เร่ือง แนวทาง
การติดตามการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
ของสํานักกฎหมาย  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑

(๑๑)



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า

  กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในส่วนของสํานักกฎหมาย คร้ังที่ ๒ 

• หนังสือเชิญประธานที่ปรึกษาคณะทํางาน ที่ปรึกษาคณะทํางาน
หัวหน้าคณะทํางาน และคณะทํางานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) คร้ังที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของสํานักกฎหมาย
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๓
ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ

(๑๕)

• หนังสือเชิญผู้แทนจํานวน ๓ สํานัก ได้แก่
สํานักกรรมาธิการ ๑
สํานักกรรมาธิการ ๒
สํานักกรรมาธิการ ๓
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) คร้ังที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของสํานักกฎหมาย วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ

(๑๗)

• รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เร่ือง แนวทาง
การติดตามการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
ของสํานักกฎหมาย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑

(๒๑)

ค  บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเพ่ือจัดทําองค์ความรู้ 
    เรื่อง “แนวทางการติดตามการตรากฎหมายลําดับรอง 
    เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ” 
• หนังสือขออนุญาตทําการสัมภาษณ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อจัดทําองค์ความรู้ของสํานักกฎหมาย (๒๕)

• ประเด็นและหัวข้อคําถามสําหรับสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เพื่อจัดทําองค์ความรู้เร่ือง “แนวทางการติดตามการตรากฎหมายลําดับ
รองเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัต”ิ

(๒๙)

• สรุปบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเพื่อจัดทําองค์ความรู้
เร่ือง “แนวทางการติดตามการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุน
งานด้านนิติบัญญัต”ิ

(๓๓)



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า

ง  ประมวลภาพการจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย  
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
• ประมวลภาพการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย (๓๗)

• ประมวลภาพกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) คร้ังที่ ๑ (๓๙)

• ประมวลภาพกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) คร้ังที่ ๒ (๔๑)
• ประมวลภาพสัมภาษณ์นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๔๓)

จ  บันทึกข้อความการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    รายงานสรุปการเรียนรู้ เร่ือง “แนวทางการติดตามการออก   
    กฎหมายลําดับรองเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญตัิ” 
    จากผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

(๔๕)



บทนํา 
 
 

๑. ความเป็นมาและความสําคัญในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหาร 

 โดยที่รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ มีอํานาจหน้าที่ ในการออกกฎหมาย 
เพื่อใช้บังคับกับประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไม่อาจดําเนินการตรากฎหมาย 
ให้บรรลุผลสําเร็จได้โดยลําพัง เนื่องจากข้อจํากัดของฝ่ายนิติบัญญัติ ในเร่ืองกรอบระยะเวลา 
ในการพิจารณากฎหมาย และในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับบางครั้งเป็นปัญหาในทางเทคนิค 
จนเกินความสามารถของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะกําหนดรายละเอียดของเน้ือหาลงไปในกฎหมายได้
ทั้งหมด ดังนั้น ภายใต้หลักการแบ่งแยกอํานาจ รัฐสภาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมอบอํานาจ 
(delegate) ให้ฝ่ายบริหารหรือองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ปรับใช้
กฎหมายและรู้ถึงข้อเท็จจริงในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผู้ออกกฎหมายในรูปของกฎหมาย
ลําดับรองในประเภทต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายบริหารจะสามารถกระทําได้เฉพาะแต่อาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภา และจะตรากฎหมายลําดับรอง 
ให้ขัดกับกฎหมายแม่บทมิได้ กฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติขึ้นจึงกําหนดเนื้อหาเฉพาะหลักการ 
ที่สําคัญไว้ และวางกรอบสําหรับให้องค์กรที่ใช้อํานาจบริหารหรือองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ไปออกกฎเกณฑ์ที่ เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณารายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายในเร่ืองทาง
เทคนิค อันจะทําให้กฎหมายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสังคม 
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 
 ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนั้น หากจัดประเภทของกฎหมายตามระดับ  
ค่าบังคับของกฎหมายแล้ว อาจแบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  
หรือกฎหมายลําดับต้น (Primary Legislation) ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด  
และประกาศของคณะปฏิ วัติ  ห รือคณะปฏิรูปการปกครองที่ มี เนื้ อหาเช่น เดียวกับ
พระราชบัญญัติ และกฎหมายระดับรองจากพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายลําดับรอง 
(Subordinate Legislation) ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งการออกกฎหมายลําดับรองประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารในปัจจุบัน 
อยู่ในขอบเขตท่ีกําหนดไว้ในบทนิยามของคําว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ และข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งกฎหมายลําดับรองจะเป็นเคร่ืองมือ 
ในการกําหนดสิทธิและหน้าที่ และให้อํานาจแก่ฝ่ายบริหารในการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายแม่บท และมีสภาพเป็นกฎเกณฑ์การบังคับเช่นเดียวกัน เม่ือกฎหมายลําดับรองได้ผ่าน
กระบวนการพิจารณาในข้ันตอนต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรผู้มีอํานาจ 



๒ 

และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ทุกคนในสังคม ซึ่งหากกฎหมายนั้นได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก็จะทําให้ 
การบังคับใช้กฎหมายเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนในสังคม  ในทางกลับกัน 
หากกฎหมายดังกล่าวมีข้อบกพร่องและช่องว่างที่เอื้อต่อผู้ทุจริตนําไปใช้ในทางที่มิชอบแล้ว 
ก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อบุคคลและสังคมโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น ในการยกร่าง
และพิจารณากฎหมายและกฎหมายลําดับรองจึงต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวัง  
มีความละเอียดรอบคอบและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ทั้งในด้านรูปแบบ 
และเน้ือหาของกฎหมาย ก็จะทําให้ร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ และช่วยให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย๑  
 การติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายของฝ่ายบริหาร 
ซึ่งปรากฏในถ้อยคําหลายคําที่บัญญัติต่อท้ายบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ที่กําหนดให้ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายแต่ละฉบับจะต้องดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย อาทิ คําว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” หรือ “ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” หรือ “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด” เป็นต้น 
นั้น ทําให้ทราบว่าฝ่ายบริหารได้ออกกฎหมายลําดับรองครบถ้วนตามที่กฎหมายแม่บทให้อํานาจ
ไว้หรือไม่ หรือออกกฎหมายลําดับรองบางเร่ืองเกินกว่าที่กฎหมายแม่บทได้ให้อํานาจไว้หรือไม่ 
รวมทั้งได้ทราบถึงเหตุผลที่ยังดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองไม่แล้วเสร็จ ซึ่งมีความสําคัญ 
ต่อภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหาร  
ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอํานาจให้ฝ่ายบริหารดําเนินการดังกล่าวแทน อันจะเป็นผลให้ 
การติดตามการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บท
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สอดคล้องกับความเห็นของนายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ดําเนินการ
ติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหารนับแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา  
โดยมีความเห็นว่า เม่ือคณะอนุกรรมาธิการฯ ติดตามแล้วพบว่า ส่วนราชการยังดําเนินการ 
ออกกฎหมายลําดับรองไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามที่กฎหมายแม่บทให้อํานาจไว้ ก็จะกําชับให้
ส่วนราชการเร่งดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บทต่อไป และหากติดตามแล้วพบว่า กฎหมาย 
ลําดับรองที่ดําเนินการออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท 
                                                            

  ๑ ธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์, เค้าโครงข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางานตําแหน่งประเภทวิชาการ 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง นิติกร ระดับ ชํานาญการพิเศษ เร่ือง แนวทางการยกร่างกฎหมายลําดับรอง  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองรับภารกิจเก่ียวกับ 
การบริหารราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๙),  
น.๒ – ๓. 



๓ 

ก็จะท้วงติงให้ฝ่ายบริหารมีการแก้ไขต่อไป รวมทั้งกรณีที่ส่วนราชการยังดําเนินการออก
กฎหมายลําดับรองไม่แล้วเสร็จก็จะขอให้ส่วนราชการชี้แจงด้วยว่า อยู่ในขั้นตอนใดและเหตุผล 
ที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ๒ 
 ดังน้ัน ข้อมูลผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองจึงเป็นข้อมูลสําคัญที่ทําให้ 
ทราบถึงความคืบหน้าในการตรากฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหาร ปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหาร ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีส่วนราชการ 
ยังดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแม่บทไม่แล้วเสร็จ รวมทั้ง
กฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการที่ได้ดําเนินการออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ 
ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายแม่บทและประชาชนท่ัวไปสามารถทราบถึงรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับนั้นได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องต่อไป 
  
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแนวทางการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
      ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการมอบอํานาจให้ฝ่ายบริหารออก
กฎหมายลําดับรอง 
  ๒.๒ เพื่อศึกษาโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง  
  ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ 
เพื่อสรุปจํานวนกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติ  
      ๒.๔ เพื่อศึกษาแนวทางการติดตามผลการออกกฎหมายลําดับรองของสํานักกฎหมาย  
และสํานักกรรมาธิการ ๑ และสํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะปฏิบัติ
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
 ๒.๕ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของ
สํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑ และสํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓  
และคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๒.๖ เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
  

                                                            

  ๒สัมภาษณ์นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 



๔ 

๓. วิธีการในการจัดทําแนวทางการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
     ๓.๑ ศึกษาแนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการมอบอํานาจให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมาย
ลําดับรอง จากหนังสือคู่มือการร่างกฎหมาย และข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
 ๓.๒ ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการออกกฎหมายลําดับรองจากตัวบทกฎหมาย 
หนังสือคู่มือการร่างกฎหมาย และข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
 ๓.๓ จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ระหว่างนิติกรของสํานักกฎหมาย กับนิติกร  
และ/หรือวิทยากร ของสํานักกรรมาธิการ ๑ และสํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักกรรมาธิการ ๓  
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อ  
  ๑) แลกเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการในการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของ
พระราชบัญญัติฯ เพื่อสรุปจํานวนหรือเรื่องที่ฝ่ายบริหารต้องออกกฎหมายลําดับรอง 
ของนิติกร สํานักกฎหมาย 
          ๒) แลกเปล่ียนแนวทางหรือวิธีการในการติดตามผลการออกกฎหมายลําดับรอง  
สภาพปัญหาหรืออุปสรรค รวมท้ังความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการติดตาม สภาพปัญหาหรือ
อุปสรรค และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง  
ของนิติกร สํานักกฎหมาย และนิติกรและ/หรือวิทยากร ของสํานักกรรมาธิการ ๑ และสํานัก
กรรมาธิ ก าร  ๒  สํ านั กกรรมา ธิการ  ๓  ใน ฐานะป ฏิบั ติ ห น้ าที่ เป็ น ฝ่ าย เลขานุ ก าร 
ของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓.๔ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นายวัลลัภ ตังคณานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ใน ฐาน ะป ระธาน คณ ะอนุ ก รรม าธิ ก ารติ ด ต ามมติ ข อ งสภ านิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งช าติ  
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยตรง เพื่อสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับความสําคัญของการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง แนวทางการติดตามฯ 
สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามฯ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามฯ    
   
๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๔.๑ ได้ทราบถึงแนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการมอบอํานาจให้ฝ่ายบริหารออก
กฎหมายลําดับรอง 
 ๔.๒ ได้ทราบถึงโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง 
 ๔.๓ ได้ทราบถึงแนวทางการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ  
เพื่อสรุปจํานวนหรือเร่ืองที่ฝ่ายบริหารต้องตรากฎหมายลําดับรองของนิติกร สํานักกฎหมาย  



๕ 

  ๔.๔ ได้ทราบถึงแนวทางหรือวิธีการติดตามผลการออกกฎหมายลําดับรอง สภาพปัญหา
หรืออุปสรรค รวมทั้งความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม 
การตรากฎหมายลําดับรอง ของนิติกร สํานักกฎหมาย และนิติกรและ/หรือวิทยากร  
ของสํานักกรรมาธิการ ๑ และสํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
  ๔.๕ สามารถจัดทําข้อสรุปเก่ียวกับแนวทางในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นรูปเล่ม เพื่อสําหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ๔ .๖ สามารถจัดทําข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม 
การออกกฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
 
 

……………………………………. 



ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายลําดับรอง 
……………………… 

 
 

 ในการติดตามการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัตินั้น ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกร โดยเฉพาะบุคลากรของสํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑  
สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ควรมีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
กฎหมายลําดับรอง ได้แก่ ความหมาย แนวคิด หลักการ หลักการที่สําคัญ โครงสร้าง รูปแบบ  
และกระบวนการตรากฎหมายลําดับรอง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป ในการนี้ สํานักกฎหมายได้รวบรวมองค์ความรู้ 
ในเร่ืองนี้จากตัวบทกฎหมาย หนังสือคู่มือการร่างกฎหมาย และข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง 
หรือพัฒนางาน โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 
๑. ความหมายของกฎหมายลําดับรอง 
 “กฎหมายลําดับรอง”“อนุบัญญัติ” “กฎหมายลูกบท” “กฎ” เป็นชื่อเรียกกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยฝ่ายบริหาร หมายถึง บรรดากฎหมายซ่ึงองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองได้ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อกําหนดรายละเอียดในการบังคับการ 
ให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดฉบับที่เป็นกฎหมาย
แม่บท (Parent Legislation) ซึ่งมีค่าบังคับต่ํากว่าพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด ซึ่งการออก
กฎหมายลําดับรองประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารในปัจจุบันอยู่ในขอบเขตที่กําหนดไว้ในบทนิยาม 
ของคําว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ . ๒๕๓๙ มาตรา ๕  
และพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ . ๒๕๔๒ มาตรา  ๓  
ได้แ ก่  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  ข้อบัญญัติท้อง ถ่ิน  ระเบียบ  และข้อบังคับ  
หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด 
เป็นการเฉพาะ๑ 
 
๒. หลักการที่สําคัญของกฎหมายลําดับรอง   

 ฝ่ายบริหารจะมีอํานาจตรากฎหมายลําดับรองได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อํานาจไว้โดยชัดแจ้งหรือ
โดยปริยาย โดยเนื้อหาสาระในข้อกําหนดของกฎหมายลําดับรองต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย 
ให้อํานาจไว้ รวมทั้งวิธีการออกและวิธีการใช้บังคับกฎหมายลําดับรองต้องเป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ 
 
 

                                         
 ๑ ธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑, น.๒ – ๓. 



๘ 
 
ในกฎหมายแม่บท ด้วยเหตุนี้ ในตอนต้นของกฎหมายลําดับรองมักจะข้ึนต้นด้วยประโยคที่ว่า “อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา .... แห่งพระราชบัญญัติ” เนื่องจากฝ่ายบริหารจะต้องอ้างถึงที่มาของ
กฎหมายลําดับรองเสมอว่ามีกฎหมายแม่บทฉบับใดท่ีได้ให้อํานาจออกกฎหมายลําดับรองได้  
ซึ่งผลในทางกฎหมายที่สําคัญ คือ ในกรณีที่กฎหมายแม่บทถูกยกเลิกอันมีผลทําให้กฎหมายแม่บทสิ้นสุด 
การมีผลใช้บังคับ กฎหมายลําดับรองก็จําต้องสิ้นสุดลงตามไปด้วย เพราะกฎหมายลําดับรองจะดํารงอยู่ 
โดยปราศจากการอาศัยอํานาจของกฎหมายแม่บทมิได๒้ 

๓. โครงสร้างและรูปแบบของกฎหมายลําดับรอง   
 ๓.๑ พระราชกฤษฎีกา คือ กฎเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอาศัยอํานาจ 
ตามรัฐธรรมนูญ หรือทรงอาศัยอํานาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งตราขึ้น 
ใช้บังคับตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี๓ การตราพระราชกฤษฎีกาจะใช้ในกรณี 
ที่มีความสําคัญมากกว่าปกติ หรือเป็นส่วนที่ขยายต่อจากพระราชบัญญัติ และประเพณีการตราพระราช
กฤษฎีกานั้น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ตรา โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาจะต้องนําข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อที่รัฐบาลจะต้อง
ตระหนักว่าอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกามิใช่อํานาจของรัฐบาลโดยลําพัง แต่ต้องมีเหตุเหมาะสม 
ที่จะสามารถถวายคําอธิบายต่อพระมหากษัตริย์ได้ก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย และจะออกในกรณี 
ที่มีความสําคัญเพื่อประโยชน์ของกฎหมายแม่บท เช่น กําหนดวันใช้บังคับกฎหมายแม่บท๔ 
 พระราชบัญญัติที่ให้อํานาจฝ่ายบริหารตราพระราชกฤษฎีกามักจะกําหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
มีเนื้อหากําหนดในเร่ือง ๑) ระยะเวลาเร่ิมต้นบังคับใช้พระราชบัญญัติ เพื่อให้รัฐบาลใช้ดุลพินิจพิจารณา
นําพระราชบัญญัติมาใช้ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ๒) สถานที่ กิจการ บุคคล หรือสิ่งของ 
ที่พระราชบัญญัติจะบังคับใช้ หรือจะยกเว้นไม่บังคับใช้ และ ๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดบริหาร
ราชการแผ่นดินซึ่งเป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ในทางปกครอง  

 การออกกฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหารประเภทพระราชกฤษฎีกามีรูปแบบและโครงสร้าง๕ 
ดังนี้ 
 ๑) ชื่อของพระราชกฤษฎีกา มักตั้ งชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาจะต้องครอบคลุมเนื้อหา 
ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้น และต้องพยายามสื่อให้ผู้ใช้กฎหมายได้เข้าใจส่ิงที่เป็นสาระสําคัญ 
ของร่างพระราชกฤษฎีกาให้ชัดเจนที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปตามเนื้อหาของกฎหมายอันเป็นมาตรา
แม่บท 
                                         
 ๒ เพ่ิงอ้าง, น. ๓๑. 
 ๓ โกเมศ ขวัญเมือง และสิทธิกร ศักด์ิแสง, การศึกษาแนวใหม่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป, พิมพ์คร้ังท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๕๓), น.๔๗.  
 ๔ ประเสริฐ สุขสบาย, “การออกกฎของฝ่ายบริหาร”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๔๙), น.๕๐.  
 ๕ ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, กฎทางปกครอง, เอกสารประกอบการบรรยายอบรมหลักสูตรนักกฎหมายมหาชนภาครัฐ  
รุ่นท่ี ๑ (ภาค ๒) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖, น.๑๕ – ๓๐. 



๙ 
 
 ๒) คําปรารภ จะเขียนไม่ยาวนัก เพราะเหตุผลที่มาของการตราพระราชกฤษฎีกาได้ระบุไว้ 
ในบันทึกหลักการและเหตุผลแล้ว เม่ือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาก็จะพิมพ์เหตุผลดังกล่าวไว้ท้าย 
พระราชกฤษฎีกาที่ประกาศด้วย 
 ๓) การอ้างบทอาศัยอํานาจ การตราพระราชกฤษฎีกาต้องอ้างบทอาศัยอํานาจของกฎหมาย
แม่บทเสมอ ไม่ว่าจะตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือโดยอํานาจ 
ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติอันเป็นแม่บท  
 ๔) วันใช้บังคับ โดยอาจกําหนดให้มีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่...เป็นต้นไป หรือกําหนดให้ใช้บังคับย้อนหลัง  
 ๕) การจัดหมวดหมู่ที่มีความยาวมาก ๆ อาจจัดแบ่งหมวดหมู่เช่นเดียวกับการจัดหมวดหมู่ 
ของพระราชบัญญัติ 
 ๖) มาตรารักษาการ ต้องมีมาตราผู้รักษาการเพื่อให้ทราบว่ารัฐมนตรีใดเป็นผู้จะต้องรับผิดชอบ
หรือดูแลการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา กรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก 
พระราชกฤษฎีกาฉบับก่อน ซึ่งเป็นการแทรกเนื้อความเข้าไปในพระราชกฤษฎีกาฉบับก่อน เราจะถือว่า
เนื้อความเข้าไปแทนที่เดิม จึงไม่ต้องระบุรัฐมนตรีผู้รักษาการไว้อีก ทั้งนี้ เว้นแต่การที่แทรกเข้าไปนั้น
รัฐมนตรีต้องมีหน้าที่จะต้องทําบางสิ่งบางอย่างด้วย เช่น เปล่ียนกระบวนการทํางานจากเดิม  
ก็ต้องระบุรัฐมนตรีผู้รักษาการไว้ด้วย 
 ๓.๒ กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวง คือ บรรดากฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ อาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัตินั้นตราออกมาใช้บังคับ  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี๖  
 การออกกฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหารประเภทกฎกระทรวงมีรูปแบบและโครงสร้าง๗ ดังนี้  
 ๑) ชื่อของกฎกระทรวง 
 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/๑๓๒๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ได้กําหนดรูปแบบชื่อ
กฎกระทรวง ดังนี้   
 - ควรกําหนดรูปแบบกฎกระทรวงให้มีชื่อแสดงเนื้อหาสาระให้เป็นไป ในลักษณะเดียวกับ
กฎหมายรูปแบบอื่น ๆ 
 - กฎกระทรวงที่ มีการระบุชื่อเนื้อหาสาระในเ ร่ืองใดไว้ เ ป็นครั้ งแรกเป็นฉบับที่หนึ่ ง 
และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองเดียวกันนั้นต่อไปก็จะเป็นฉบับที่สอง และฉบับที่สาม ตามลําดับ 
 - กรณีเร่ืองที่ออกกฎกระทรวงหลายเรื่องมีความสัมพันธ์กันสมควรที่จะนํามากําหนดรวมไว้
ด้วยกัน เพื่อให้ผู้อ่านกฎกระทรวงเกิดความเข้าใจได้ง่ายในความเชื่อมโยงกัน แม้ว่าจะมีฐานที่มา 
ในการให้ออกกฎกระทรวงจากหลายมาตราในพระราชบัญญัตินั้น ก็อาจนํามากําหนดไว้ในกฎกระทรวง
                                         
 ๖ โกเมศ ขวัญเมือง และสิทธิกร ศักด์ิแสง, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๓, น.๓๗. 
 ๗ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๓, น. ๓๘. 



๑๐ 
 
เดียวกัน และในกรณีเช่นนี้การใช้ชื่อกฎกระทรวงควรให้มีความหมายครอบคลุมทุกเร่ืองที่มีอยู่ใน 
เนื้อหาสาระ แต่ต้องให้มีความสะดวกในการอ้างอิงกฎกระทรวงนั้น และให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอ 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงนั้นในภายหลังด้วย 
 ๒) บทอาศัยอํานาจ 
 กฎกระทรวงเป็นกฎหมายลําดับรองที่ต้องอ้างที่มาของการออกกฎกระทรวงเช่นเดียวกับ 
การออกกฎหมายลําดับรองอื่น ๆ และแบบการอ้างก็เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกา 
 ๓) วันใช้บังคับ 
 วันใช้บังคับของกฎกระทรวงจะไม่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
แม่บททุกฉบับที่ให้อํานาจออกกฎกระทรวง จะกําหนดไว้แล้วว่า กฎกระทรวงเม่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้เป็นอันใช้บังคับได้ ในกรณีกฎกระทรวงท่ีออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
จะเห็นได้ว่าได้กําหนดวันใช้บังคับกฎกระทรวงไว้ด้วย 
 ๔) การแบ่งหมวดหมู่ 
 กฎกระทรวงไม่จําเป็นต้องมีหมวดหมู่เสมอไป หากมีเนื้อหายาวมาก ๆ ก็จําเป็นต้องแบ่ง
หมวดหมู่ เช่น กฎกระทรวงที่เก่ียวกับเคร่ืองแบบต่าง ๆ 
 ๕) การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมมีรูปแบบในการใช้ถ้อยคําในการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม 
เช่นเดียวกับการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 
 ๖) การลงนามของรัฐมนตรีในกฎกระทรวง 
 การออกกฎหมายในระดับกฎกระทรวงโดยปกติแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นผู้ลงนาม 
 ๓.๓ ประกาศ  
 ประกาศ คือ กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้อํานาจแก่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่
เ ก่ียวข้องในการดูแลการบังคับใช้กฎหมายตราออกมาใช้บังคับเพื่อปฏิบัติการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ๘ หากรัฐมนตรีเป็นผู้ออก จะเรียกว่า ประกาศกระทรวง หากอธิบดีเป็นผู้ออกจะเรียกว่า 
ประกาศกรม หากคณะกรรมการเป็นผู้ออก จะเรียกว่า ประกาศคณะกรรมการ และหากเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปกครองเป็นผู้ออก จะเรียกว่า ประกาศเจ้าพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าว 
สามารถประกาศใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของรัฐมนตรี   
 การออกกฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหารประเภทประกาศกระทรวงมีรูปแบบและโครงสร้าง๙ 
ดังนี้ 
 ๑) ชื่อของประกาศ 
 จะกําหนดตามหน่วยงานของผู้ออกประกาศไม่ว่าราชการระดับกระทรวง กรม คณะกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทกําหนดไว้ 
 
 

                                         
 ๘ โกเมศ ขวัญเมือง และสิทธิกร ศักด์ิแสง, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๓, น.๓๙. 
 ๙ ธีรพัฒน์  พิเชฐวงศ์, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑, น. ๓๙ – ๔๐. 



๑๑ 
 
 ๒) คําปรารภ 
 ไม่มีแบบที่แน่นอนตายตัว แต่มักเขียนให้เห็นถึงที่มาของการออกประกาศ หรือจะกล่าวถึง
หลักการและวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันที 
 ๓) บทอาศัยอํานาจ 
 โดยทั่วไปแล้วประกาศต้องมีบทอาศัยอํานาจอันเป็นที่มาของการออกประกาศและหากประกาศ
ที่ มีเนื้อหาเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องอ้างบทอาศัยอํานาจเช่นเดียวกับ 
พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 
 ๔) วันใช้บังคับ 
 แบบวันใช้บังคับของประกาศจะเขียนแตกต่างกันออกไป เช่น ใช้คําว่า “ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ...  
เป็นต้นไป” หรือ “ประกาศ ณ วันที่ ...” หรืออาจใช้ควบคู่กันว่า “ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”  
และ “ให้ไว้ ณ วันที่ ...” แล้วลงชื่อผู้มีอํานาจออกประกาศ 
 ๕) การแบ่งหมวดหมู่ 
 โดยทั่วไปแล้วประกาศมักไม่มีการแบ่งหมวดหมู่เนื่องจากเนื้อหาไม่ยาวมาก  
 ๖) การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม 
 ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง และมีข้อสังเกตว่าถ้าเป็นไปได้ควรยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วเขียนใหม่ 
เพราะจะสะดวกในการอ้างอิงและการค้นหาได้มากกว่า ซึ่งประกาศส่วนมากก็ไม่ยาวและเขียนสิ่งที่
ต้องการใหม่ได้อยู่แล้ว 
 
 ๓.๔ ระเบียบ 
 ระเบียบเป็นกฎหมายลําดับรองที่กําหนดรายละเอียดคล้ายกับกฎกระทรวง ที่มีเนื้อหาเป็นการ
กําหนดหลักเกณฑ์ข้อบังคับตามที่พระราชบัญญัติให้อํานาจไว้ ความแตกต่างคงมีเพียงระดับความสําคัญ
ของเร่ืองและองค์กร ผู้มีอํานาจตรา เพราะกฎกระทรวงตราขึ้นโดยรัฐมนตรี แต่ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อกําหนดตราขึ้นโดยคณะกรรมการตรากฎหมาย หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย๑๐ 
 “ระเบียบ” คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา และมักมีรายละเอียดตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖    
 การออกระเบียบมีรูปแบบและโครงสร้าง๑๑ ดังนี้ 
 ๑) ชื่อของระเบียบ 
 จะกําหนดตามหน่วยงานผู้ออกระเบียบไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการระดับกระทรวง กรม หรือ
คณะกรรมการ โดยชื่อระเบียบมักเป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทกําหนด 

                                         
 ๑๐รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรต์ิ, “การตรากฎหมายลําดับรองในประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๓), น.๘๘.  
 ๑๑ธีรพัฒน์  พิเชฐวงศ,์ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑, น. ๓๙ – ๔๐.  



๑๒ 
 
 
 ๒) คําปรารภ 
 คําปรารภของระเบียบ ไม่มีแบบที่แน่นอนตายตัว แต่ขอให้เขียนให้ชัดเจน โดยแสดงที่มีมาของ
การออกระเบียบหรือจะกล่าวถึงหลักการและวัตถุประสงค์ไว้กว้าง ๆ ก็ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านเข้าใจ
ได้ทันที 
 ๓) บทอาศัยอํานาจ 
 ในการออกระเบียบต้องอ้างบทอาศัยอํานาจในการออก เช่นเดียวกับการออกกฎหมายลําดับรอง
ประเภทอื่น 
 ๔) การแบ่งหมวดหมู่ 
 มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 
 ๕) การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม 
 มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 
 
 ๓.๕ ข้อบังคับ๑๒ 
 “ข้อบังคับ” คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย 
ที่บัญญัติให้กระทําได้ และมักมีรายละเอียดตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังนี้ 
 ๑) ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
 ๒) ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
 ๓) ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่า เป็นฉบับที่เท่าใด  
แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเร่ืองเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และ ที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ 
 ๔) พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
 ๕) ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างบทอาศัย
อํานาจในการออกข้อบังคับนั้นด้วย 
 ๖) ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็นวัน 
ใช้บังคับกําหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เม่ือใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อ 
หรือหลายเร่ืองจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น หมวด ๑ 
 ๗) ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช 
ที่ออกข้อบังคับ 
 ๘) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
 ๙) ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
 
 
                                         
 ๑๒ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษท่ี ๙๙ ง 
หน้า ๑ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘. 



๑๓ 
 
 
 ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดเป็นกฎหมายลําดับรองที่อาจขอความเห็นชอบ 
โดยมติของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ขอก่อนก็ได้ ไม่มีหลักเกณฑ์ในการเสนอแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรี 
ผู้ เสนอเห็นว่าเป็นหลักการสําคัญที่คณะรัฐมนตรีควรรับทราบเสียก่อนหรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับ
พระราชบัญญัติอันเป็นแม่บทจะกําหนดว่าเม่ือออกจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ใดก่อนหรือไม่ 
สามารถออกได้แม้โดยไม่ต้องอ้างบทอาศัยอํานาจใดๆ ถ้าเป็นการออกกฎเกณฑ์ข้อกําหนดที่เก่ียวกับ 
การบริหารภายในส่วนราชการนั้น โดยถือว่าเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินที่จะดูแลบังคับบัญชาหรือจัดการงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อย๑๓ 
 
๔. กระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง๑๔ 

 เม่ือกล่าวถึงกระบวนการออกกฎหมายลําดับรองนั้น จะเริ่มต้นจากการที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการยกร่าง
กฎหมายลําดับรองในเร่ืองนั้นขึ้นมา  
 สําหรับกฎหมายลําดับรองประเภทพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงนั้น ถือเป็นกฎหมาย
ลําดับรองที่มีความสําคัญ ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบจึงต้องเร่ืองเสนอให้คณะรัฐมนตรี 
ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการของกฎหมายลําดับรองดังกล่าวก่อนส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นผู้ตรวจพิจารณาต่อไป   
 เม่ือร่างพระราชกฤษฎีกาได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อให้ทําการตรวจทาน 
ความถูกต้อง แล้วจึงนําขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป ส่วนร่างกฎกระทรวงที่ผ่าน 
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะ
ส่งกลับไปให้รัฐมนตรีผู้มีอํานาจได้พิจารณาลงนาม เม่ือได้มีการลงพระปรมาภิไธยหรือลงนาม แล้วแต่
กรณีแล้ว จึงจะนําไปประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
 อนึ่ง สําหรับกฎหมายลําดับรองประเภทอ่ืน เช่น ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ โดยปกติแล้ว  
จะไม่ต้องนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก็จะมีขั้นตอนกระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแม่บทว่าด้วยการนั้น 
 

                                         
 ๑๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือร่างกฎหมาย: การร่างกฎหมายและแบบของกฎหมาย ปรับปรุงครั้งท่ี ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๐), น.๙๙ – ๑๐๐.  
 ๑๔ ประเสริฐ สุขสบาย, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๔ น.๙๐ – ๙๑, อ้างใน ธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ,์ น. ๓๒.  



แนวทางการติดตามการออกกฎหมายลําดบัรองเพื่อสนับสนุนการปฏบิัตงิานด้านนิตบิัญญัต ิ
…………………………… 

 
 

 สํานักกฎหมายได้ดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวกับแนวทางการติดตามการออก
กฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ โดยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs) เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในหัวข้อองค์ความรู้เรื่อง  
“แนวทางการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ”  
จํานวน ๒ คร้ัง กล่าวคือ  
 คร้ังที่ ๑ เม่ือวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๒๕๐๒ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ระหว่างคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย  
และข้าราชการตําแหน่งนิติกรกลุ่มงานกฎหมาย ๑ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ และกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
ของสํานักกฎหมาย  
 คร้ังที่ ๒ เม่ือวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ระหว่างคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย  
และข้าราชการตําแหน่งนิติกรและตําแหน่งวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนของสํานักกรรมาธิการ ๑  
สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
  ๑) แลกเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการในการพิจารณาบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของกฎหมาย  
เพื่อสรุปจํานวนหรือเร่ืองที่ฝ่ายบริหารต้องตรากฎหมายลําดับรองของข้าราชการตําแหน่งนิติกร 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย และ  
  ๒) แลกเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการในการติดตามผลการออกกฎหมายลําดับรองของนิติกร 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒ ของสํานักกฎหมาย และนิติกรและวิทยากร  
ของสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓  
  นอกจากนั้น สํานักกฎหมายได้ดําเนินการสัมภาษณ์นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ  
เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
อันเกิดจากประสบการณ์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และเป็น 
องค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจสําคัญประการหนึ่งของคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งได้ดําเนินการ
ติดตามฯ นับแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา  
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 ในการนี้ จึงสามารถสรุปแนวทางและองค์ความรู้ในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติได้ ดังนี้ 
 ๑. ข้ันตอนก่อนการดําเนินการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง   

 ๑.๑ การตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพ่ือสรุปจํานวนเรื่อง/ฉบับของกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการ 
ออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
 เนื่องจากการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองฯ ณ ปัจจุบัน เป็นการติดตามการออก
กฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/
พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนดที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งในการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ นั้น  
ยังไม่มีการเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองแนบมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่ 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ แต่อย่างใด   
 ทั้งนี้ ได้มีการเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ  
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเสนอแผนในการจัดทํา
กฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลา มาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วย และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๐ ที่ได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดทํากรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
เพิ่มเติมในการเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติด้วย 
เว้นแต่เป็นเร่ืองสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน 

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปแนวทางในการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของ
พระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เพื่อสรุปจํานวนหรือเร่ืองที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการออกกฎหมายลําดับ
รองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแต่ละฉบับ ของนิติกรกลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒  
สํานักกฎหมายได้ ดังนี้ 

 ๑) กรณีมีแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองแนบมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติ 
จะพิจารณาตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฉบับที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว และแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองดังกล่าวประกอบกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระที่สอง ขั้นกรรมาธิการ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลให้กฎหมายลําดับรองที่จะต้องตราเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับนั้นแตกต่างไปจากแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองที่ ได้ เสนอมาพร้อมกับ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการได้  



๑๗ 
 

 

 ๒) กรณีไม่มีแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองแนบมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ  
ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ จะตรวจสอบบทบัญญัติ
และเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ รวมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 ตัวอย่างการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ 
 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “พระราชกฤษฎีกา” 
 (๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔  
วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องกําหนดให้การทําสัญญาการผลิตผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตรระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไม่ถึงสิบรายแต่ไม่น้อยกว่าสองรายข้ึนไปประเภทใด ต้องนําระบบเกษตรพันธสัญญา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา” 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา” 
แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกา
เก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
ดั งนั้ น  พระราชกฤษฎีกาที่ จะต้องออกตามความในมาตรา  ๔  วรรคสองเพื่ อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ “พระราชกฤษฎีกากําหนดให้การทําสัญญาการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดา 
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ถึงสิบรายแต่ไม่น้อยกว่าสองรายข้ึนไปประเภทใด ต้องนําระบบ
เกษตรพันธสัญญาไปใช้บังคับ”  
 (๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๐ วรรคหน่ึง บัญญัติไว้ว่า  
“ให้ผู้ มีหน้าที่ เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่ เสียภาษีเพิ่มข้ึนเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 
สําหรับสินค้าหรือบริการ ตามอัตราท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี  
ภาษีที่จะต้องเสียเพิ่มข้ึนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง” 

เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่ งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ตามอัตราที่ กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติฉบับนั้น ดังนั้น จึงมีพระราชกฤษฎีกาที่จะต้องออกตามความในมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ฉบับ คือ “พระราชกฤษฎีกากําหนด
อัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพ่ิมข้ึนเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น” 

 



๑๘ 
 

 

 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “กฎกระทรวง” 
 (๑) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘    
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘๐ บัญญัติไว้ว่า  
 “มาตรา ๘๐ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือเพื่อให้
ได้รับการรักษาสุขภาพบนเรือและบนฝั่งโดยทันที 

มาตรฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนด 
ในกฎกระทรวง” 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็น
ว่า จะต้องมีการออกกฎกระทรวงเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการ 
ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่ งเป็นผู้รักษาการ 
ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว จึงต้องออกกฎกระทรวง ตามความในมาตรา ๘๐ วรรคสอง 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ กฎกระทรวง เร่ือง กําหนดมาตรฐาน 
การคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ 
 (๒) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐  
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า 
 “มาตรา ๑๖  เพื่อประโยชน์ในการคํานวณอากรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ “ราคา
ศุลกากร” หมายถึงราคาดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีนําของเข้า หมายถึงราคาแห่งของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคา
อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเข้า 
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 
(ค) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 
(ง) ราคาหักทอน 
(จ) ราคาคํานวณ 
(ฉ) ราคาย้อนกลับ 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้ราคาและการกําหนดราคาศุลกากรตาม (๑)  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการออก
กฎกระทรวงเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ดังน้ัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  



๑๙ 
 

 

จึงต้องออกกฎกระทรวง ตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
จํานวน ๑ ฉบับ คือ กฎกระทรวง เร่ือง การกําหนดและการใช้ราคาศุลกากร  

 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “ประกาศกระทรวง” 
 (๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ 
บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา ๒๐  ก่อนการดําเนินการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรต้องจัดทําเอกสารสําหรับการชี ้ชวนและร่างสัญญาให้เกษตรกรผู ้เข้าทําสัญญา 
ในระบบเกษตรพันธสัญญาทราบเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสาร
สําหรับการชี้ชวน และต้องส่งสําเนาเอกสารสําหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เก็บไว้ เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบจํานวนหนึ่งชุด 

การจัดส่งและเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด” 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมี
การออกประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงต้องออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามความในมาตรา ๒๐ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดส่งและเก็บรักษาเอกสารสําหรับการช้ีชวนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา  
 (๒) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ .ศ . ๒๕๕๙  
บัญญัติไว้ว่า “พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงทบวง กรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐสภากาชาดไทย 
และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด” 
 เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น  ซึ่ งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า  “สถานพยาบาลอื่น 
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า  
จะต้องมีการออกประกาศเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงต้องออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ือง สถานพยาบาลอื่นที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 



๒๐ 
 

 

 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “ประกาศกรม” 
 (๑) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติไว้ว่า “ให้เจ้าของ
เรือจัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหารเพื่อให้สามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่าง
ถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี 
กรมอนามัยประกาศกําหนด” 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนด” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคํา
ที่ แสดงให้ เห็นว่ า  จะต้อง มีการออกประกาศหลักเกณฑ์  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไข เ ก่ียว กับ 
เร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น อธิบดี 
กรมอนามัย  จึ งต้องออกประกาศกรมอนามัย  ตามความในมาตรา  ๗๗  เพื่ อปฏิบัติ การ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ ประกาศกรมอนามัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดพ้ืนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหารสําหรับเรือ 
เดินทะเล 
 (๒) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัต ิสถานพยาบาล พ .ศ .  ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๗ บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะโฆษณา
หรือประกาศด้วยประการใด ๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล นอกจากชื่อและที่ตั้ง
ของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏในใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ใน 
การโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่าย
ที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด”แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าว 
เป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
ดังนั้น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย 
ซึ่งเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงต้องออกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ตามความในมาตรา ๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  
จํานวน ๑ ฉบับ คือ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
 
 
 



๒๑ 
 

 

 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “ระเบียบกระทรวง” 
 (๑) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๗ บัญญัติไว้ ดังนี้ 

“มาตรา ๒๗  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่เป็นนิติบุคคลประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการ
ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กําหนด” 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคํา 
ที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการออกระเบียบเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว  
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงต้องออก
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ตามความในมาตรา ๒๗ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  
จํานวน ๑ ฉบับ คือ ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยน
ผู้จัดการ 
 (๒) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๑ 
วรรคสาม บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ประกอบด้วย 
 ฯลฯ   ฯลฯ 
 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยต้องคํานึงถึงชายและหญิงในสัดส่วน 
ที่ใกล้เคียงกัน” 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด” แล้ว จะเห็นได้ว่า 
ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการออกระเบียบเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อน
หน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจึงต้องออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ตามความในมาตรา ๑๑ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “ระเบียบกรม/คณะกรรมการ” 
 (๑) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๑ วรรคสี่ บัญญัติไว้ว่า 
 “มาตรา ๓๑  เม่ือออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ 
ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่ง
เก่ียวข้อง 
 ฯลฯ   ฯลฯ 
 การขอมีบัตร การออกบัตรประจําตัว และการออกใบแทนบัตรประจําตัว ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด” 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า  
จะต้องมีการออกระเบียบเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น อธิบดีกรมการจัดหางานจึงต้องออกระเบียบกรมการจัดหางาน 
ตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสี่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ ระเบียบ
กรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขอมีบัตร การออกบัตรประจําตัว และการออกใบแทนบัตรประจําตัว  
 (๒) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๗ บัญญัติไว้ว่า 
 “มาตรา ๓๗  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือ
ผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร
เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ส่วนที่ เหลือให้นําส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคํา 
ที่แสดงให้เห็นว่าจะต้องมีการออกระเบียบเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว  
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นอธิบดีตามบทนิยามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงต้องออกระเบียบกรมปศุสัตว์ ตามความในมาตรา ๓๗ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรและค่าที่พักสัตว์ 
หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 
  



๒๓ 
 

 

 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “ข้อบังคับ” 
 (๑) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติไว้ว่า 
 “หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง การพิจารณาวินิจฉัยและระยะเวลาในการ
พิจารณาคําร้องตามมาตรา ๔๓ การตรวจรับฎีกา การแก้ฎีกา การพิจารณา และการพิพากษาคดี 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา” 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่าจะต้องมีการออก
ข้อบังคับ เ ก่ียวกับเ ร่ืองที่บัญญัติ ไว้ ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ดังนั้น ประธานศาลฎีกาจึงต้องออกข้อบังคับ ตามความในมาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการย่ืนคําร้อง การพิจารณาวินิจฉัยและระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องตามมาตรา ๔๓ 
การตรวจรับฎีกา การแก้ฎีกา การพิจารณา และการพิพากษาคดี  
 (๒) พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติไว้ว่า “สถาบันอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเครื่องแต่งกายของ
นักศึกษาและบุคลากรสถาบันได้ โดยทําเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะปรากฏการใช้ถ้อยคํา 
ในตอนท้ายของบทบัญญัติมาตราดังกล่าวว่า “โดยทําเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา” แต่เม่ือพิจารณาความโดยรวมทั้งมาตรา ซึ่งปรากฏถ้อยคําในตอนต้นว่า  
“อาจกําหนดให้มี...” ซึ่งถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะออกข้อบังคับเก่ียวกับเร่ือง 
ที่บัญญัติไว้หลังจากถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น  
หากสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพิจารณาเห็นควรออกข้อบังคับ 
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรานี้ จึงมีอํานาจออกข้อบังคับว่าด้วยเคร่ืองแบบ 
เคร่ืองหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและบุคลากรสถาบัน 

 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “ข้อกําหนด” 
 (๑) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 



๒๔ 
 

 

 “มาตรา ๘๖  ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษ 
อย่างสูงตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่า
เด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทําก่อนฟ้องคดี  
เม่ือคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ 
ฐานะ และเหตุแห่งการกระทําความผิดแล้ว หากผู้อํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูให้เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติ และหากจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจกําหนดให้บิดา 
มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล หรือผู้แทนองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ ทั้งนี้  
เพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหาย 
แก่ผู้เสียหาย หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม แล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไข
บําบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา โดยการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับ 
ความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย 
 เม่ือพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อํานวยการสถานพินิจ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู ให้สั่งแก้ไข 
แผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูหรือสั่งดําเนินคดีต่อไป และให้ผู้อํานวยการสถานพินิจแจ้งคําสั่งของพนักงาน
อัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้เก่ียวข้องทราบ หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู 
ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้พนักงาน
อัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้มีการดําเนินการตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูทันที พร้อมทั้ง
รายงานให้ศาลทราบ ทั้งนี้ แผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและ
ผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย 
 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูนั้น 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร 
 ศาลต้องมี คําสั่ งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับรายงาน  ทั้ งนี้   
ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกําหนดเกี่ยวกับแนวทาง 
ในการดําเนินการของศาลด้วย” 
 เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ให้ประธานศาลฎีกา 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกําหนดเก่ียวกับแนวทางในการดําเนินการ 
ของศาลด้วย” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่าจะต้องมีการออก
ข้อกําหนดเกี่ยวกับเ ร่ืองที่บัญญัติ ไว้ ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ดังนั้น ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจึงต้องออก
ข้อกําหนด ตามความในมาตรา ๘๖ วรรคสามและวรรคสี่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
จํานวน ๑ ฉบับ คือ ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทํา
แผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูก่อนฟ้องคดี  



๒๕ 
 

 

 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐    
 มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ .ศ .  ๒๕๖๐ บัญญัติ ไว้ว่า “การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบ 
ไต่สวนโดยให้ศาลค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในการวินิจฉัย
ปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ แม้ว่าการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คู่ความ
ในการโต้แย้งคัดค้านพยานหลักฐานนั้นแล้ว เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดข้ึน 
ในคดีนั้น ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา” 
 เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่ งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ทั้ งนี้ ตามแนวทาง 
และวิธีการตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคํา 
ที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการออกข้อกําหนดเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว  
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา  จึงต้องออกข้อกําหนด  ตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา เร่ือง แนวทาง 
และวิธีการในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงของศาล  
 กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็น “หลักเกณฑ์”  
 (๑) พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการใดที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่เก่ียวข้องกับงาน
ด้านวิชาการและการบริการที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และการสาธารณสุขสมัครใจ
จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาและ
เลขาธิการราชวิทยาลัยภายในหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ราชวิทยาลัยจัดให้มี
การคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกําหนด และเม่ือบุคคลดังกล่าว 
ผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินแล้ว ให้ราชวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราช
วิทยาลัย”  
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ซึ่งปรากฏการใช้ถ้อยคําว่า “ตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัย
กําหนด” แล้ว จะเห็นได้ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการออกหลักเกณฑ์
เก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าถ้อยคําดังกล่าว เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
ดังนั้น เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงต้องออกหลักเกณฑ์ ตามความในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๑ ฉบับ คือ หลักเกณฑ์ เร่ือง การคัดเลือก 
หรือการประเมินเ พ่ือรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่นที่ปฏิบัติหน้า ท่ี 
ในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการและการบริการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 



๒๖ 
 

 

การแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความประสงค์สมัครใจจะเปลี่ยนไปเป็น ผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
 เม่ือได้ตรวจสอบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นิติกรกลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
จะนําเสนอผลการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณา รวมทั้งนําข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้แก่เจ้าพนักงาน
ธุรการของกลุ่มงานฯ รวบรวมไว้จัดทํารูปเล่มเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่ประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ดําเนินการ
ดังกล่าวต่อไป 
 ๑.๒ องค์ความรู้ในการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือสรุปจํานวนเร่ือง/ฉบับของกฎหมายลําดับรองท่ีส่วนราชการจะต้อง
ดําเนินการออกเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย  
 ในการพิจารณาตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ เพื่อสรุปจํานวน
กฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติแต่ละฉบับนั้น สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินการดังกล่าวได้ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ผู้มีอํานาจตรา/ออกกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภท  
  ในการพิจารณาตรวจสอบบทบัญญัติและเน้ือหาสาระของพระราชบัญญัติฯ นั้น  
นิติกรควรศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับผู้มีอํานาจตรา/ออกกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภท 
รวมท้ังโครงสร้าง  รูปแบบ  และกระบวนการออก/ออกกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภท  
ดังมีรายละเอียดซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ ๒.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายลําดับรอง  
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์บทบัญญัติและเนื้อหาสาระของกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติฯ 
ในแต่ละมาตราให้ได้ว่าส่วนราชการ/หน่วยงาน/คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายแม่บทในระดับ
พระราชบัญญัติฯ จะต้องตรา/ออกกฎหมายลําดับรองประเภทใด และใครคือผู้มีอํานาจตรากฎหมาย
ลําดับรองฉบับนั้น อาทิ 
  (๑) กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็นกฎกระทรวง 
  เม่ือตรวจสอบบทบัญญัติในกฎหมายแม่บทระดับพระราชบัญญัติแล้วพบถ้อยคําว่า 
“ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” นิติกรฯ ต้องทราบว่าผู้มีอํานาจออกกฎกระทรวงคือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะต้องตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการของกฎหมาย 
ฉบับดังกล่าวด้วย เพื่อให้ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนั้น  
จึงจะสามารถสรุปได้ว่า กฎหมายแม่บทได้กําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็นกฎกระทรวง  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเร่ืองดังกล่าว 
 
 



๒๗ 
 

 

  (๒) กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็นประกาศกระทรวง/กรม 
  เม่ือตรวจสอบบทบัญญัติในกฎหมายแม่บทระดับพระราชบัญญัติแล้วพบถ้อยคําว่า 
“ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” นิติกรฯ ต้องทราบว่าผู้มีอํานาจออกประกาศ 
กระทรวงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะต้องตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการ 
ของกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย เพื่อให้ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ฉบับนั้น จึงจะสามารถสรุปได้ว่า กฎหมายแม่บทได้กําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็นประกาศ
กระทรวง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้มีอํานาจออกประกาศกระทรวงเรื่องดังกล่าว 
  นอกจากนั้น กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบถ้อยคําว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด” นิติกรฯ ต้องตรวจสอบบทนิยามคําว่า  
“ผู้อนุญาต” เพื่อให้ทราบว่าหมายความถึงบุคคลใด ทั้งนี้ ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายระบบอนุญาต
นั้นมักหมายถึง “อธิบดีกรม” จึงจะสามารถสรุปได้ว่า กฎหมายแม่บทได้กําหนดให้ออกกฎหมาย 
ลําดับรองเป็นประกาศกรม และอธิบดีกรมใดเป็นผู้มีอํานาจออกประกาศกรมเรื่องดังกล่าว  
  (๓) กรณีกฎหมายแม่บทกําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็นระเบียบกระทรวง/กรม 
  เม่ือตรวจสอบบทบัญญัติในกฎหมายแม่บทระดับพระราชบัญญัติแล้วพบถ้อยคําว่า 
“ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด” นิติกรฯ ต้องทราบว่าผู้มีอํานาจออกระเบียบคือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะต้องตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการของกฎหมาย 
ฉบับดังกล่าวด้วย เพื่อให้ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนั้น 
จึงจะสามารถสรุปได้ว่า กฎหมายแม่บทได้กําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็นระเบียบกระทรวง  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้มีอํานาจออกระเบียบกระทรวงเร่ืองดังกล่าว 
  นอกจากนั้น กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบถ้อยคําว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกําหนด” นิติกรฯ ต้องทราบว่าผู้มีอํานาจตราระเบียบคืออธิบดีกรม และจะต้องตรวจสอบ 
บทนิยามคําว่า “อธิบดี” เพื่อให้ทราบว่าหมายความถึงอธิบดีกรมใด จึงจะสามารถสรุปได้ว่า กฎหมาย
แม่บทได้กําหนดให้ออกกฎหมายลําดับรองเป็นระเบียบกรม และอธิบดีกรมใดเป็นผู้มีอํานาจออก
ระเบียบกรมเร่ืองดังกล่าว   
  ๑.๒.๒ การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ 
  ในการพิจารณาตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ  
เพื่อสรุปว่าจํานวนกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติแต่ละฉบับนั้น จะต้องระบุว่ากฎหมาย 
ฉบับนั้นประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเม่ือใดด้วย แม้ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะกําหนด 
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดหรือนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่มีบางกรณี 
ที่กฎหมายกําหนดให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาหน่ึงไปแล้ว ซึ่งจะต้องนับระยะเวลา 
โดยคํานวณให้ถูกต้องตามที่กฎหมายฉบับนั้นกําหนดด้วย 
 
 



๒๘ 
 

 

 ๒. ข้ันตอนระหว่างการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
 ๒.๑ การตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการ 

ได้ดําเนินการออกเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 
 สําหรับขั้นตอนระหว่างการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง ซึ่งนิติกรฯ จะต้อง

ตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายแล้วนั้น สํานักกฎหมายได้ดําเนินการโดยมีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ แต่งตั้งคณะทํางาน ซึ่งประกอบด้วย นิติกรกลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงาน
กฎหมาย ๒ เพื่อดําเนินการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนด ที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ ๑ .๑ .๓ .๑  
ระดับความสําเร็จของการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามฯ ซึ่งเลขานุการคณะทํางานได้
จัดทําขึ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก) 

  ๒.๑.๒ สืบค้นข้อมูลการออกกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเลขานุการคณะทํางานติดต่อประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยัง 
สํานักกรรมาธิการ ๑ และสํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งในฐานะรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักร่วมในการดําเนินการติดตาม 
การออกกฎหมายลําดับรอง ตามตัวชี้วัดดังกล่าว 

  สํ าหรับการติดตามการออกกฎหมายลํ าดับรองเพื่ อปฏิบัติ การตามกฎหมาย 
ของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒  
และสํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ผู้แทนสํานักกรรมาธิการท้ังสามสํานักฯ ได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า  
เม่ือคณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้รับการประสานจากคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้รายงานผลการติดตามการบังคับใช้
กฎหมายของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญ โดยการติดตาม
ข้อมูลผลการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย คณะกรรมาธิการสามัญฯ จะมีมติให้
ฝ่ายเลขานุการจัดทําหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติฯ เพื่อมาให้ข้อมูล 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญฯ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดต่อประสานงาน 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติฯ  



๒๙ 
 

 

  ในส่วนการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น  
นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ ได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกับผู้แทนสํานักกรรมาธิการ ๓  
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ ดังนี้ 

  ๑) เร่ิมจากการประมวลกฎหมายแต่ละฉบับ โดยพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เพื่อประมวลว่า 
มีกฎหมายแม่บทที่หน่วยงานฯ จะต้องดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองจํานวนก่ีฉบับ และกฎหมาย 
แม่บทแต่ละฉบับนั้นมีจํานวนกฎหมายลําดับรองที่จะต้องดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน 
จํานวนก่ีฉบับ โดยขอความอนุเคราะห์จากนิติกรสํานักกฎหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการดังกล่าว  

  ๒) พิจารณาบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการ เนื่องจากบางกรณีไม่สามารถ 
ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองได้ ด้วยเหตุที่ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย 

  ๓) พิจารณาวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและวันบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งประเด็น
เก่ียวกับวันบังคับใช้กฎหมายนั้น โดยเฉพาะกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ใช้บังคับเม่ือล่วงพ้นระยะเวลา
หนึ่งก่อน อาทิ “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป” ยังมีความเห็นเป็นสองฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายที่หนึ่งมีความเห็นว่า ภายใน ๙๐ วัน 
หน่วยงานฯ จะต้องออกกฎหมายลําดับรองให้แล้วเสร็จ ส่วนอีกฝ่ายที่สองมีความเห็นว่า ต้องรอให้พ้น
กําหนด ๙๐ วัน ก่อน จึงจะเร่ิมออกกฎหมายลําดับรองได้ ซึ่งควรจะเป็นไปตามความเห็นของฝ่ายที่หนึ่ง 
เนื่องจากระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดให้ใช้บังคับเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งก่อนนั้น โดยส่วนใหญ่ 
มักมีสาเหตุจากเพื่อให้หน่วยงานฯ มีความพร้อมทั้งเร่ืองอัตรากําลัง และการออกฎหมายลําดับรอง 

  ๔) เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมาธิการ วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้วางแนวทาง 
ในการดําเนินการแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เพื่อขออนุมัติหลักการ แล้วจึงจัดทําแผนการดําเนินการติดตามกฎหมายลําดับรองโดยดูจากระยะเวลา
เป็นหลัก  

  ๕) คณะอนุกรรมาธิการฯ มีวิธีการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง ดังนี้   
       ๕.๑) ในระยะแรกดําเนินการโดยการจัดส่งหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลผลความคืบหน้าในการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติ มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินงาน
ในการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ตามตารางการออกกฎหมายลําดับรอง 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวบรวม 
แล้วแจ้งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบความคืบหน้าในการดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองต่อไป 



๓๐ 
 

 

    ๕.๒) จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสําคัญของการออกกฎหมาย 
ลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกัน จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ให้ส่วนราชการเร่งรัดดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองในส่วนที่ค้างการดําเนินการอยู่ที่ส่วนราชการ
เกิน ๑ เดือน มีผลใช้บังคับโดยเร็ว โดยกําหนดให้รายงานข้อมูลความคืบหน้าการออกกฎหมายลําดับ
รองของส่วนราชการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจําทุก ๓๐ วัน 

    ๕.๓) เม่ือการติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายลําดับรองด้วยการส่ง
หนังสือไปยังคณะรัฐมนตรีไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้ขออนุมัติหลักการ
จากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อติดตามด้วยวิธีการส่งหนังสือไปยัง 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับกฎหมายแต่ละฉบับโดยตรง แต่เม่ือดําเนินการไปชั่วระยะเวลาหนึ่งก็พบว่า
ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรเช่นกัน    

    ๕.๔) การเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาชี้แจงความคืบหน้าในการออก
กฎหมายลําดับรอง โดยคณะอนุกรรมาธิการจะพิจารณาเลือกกฎหมายฉบับที่มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว แต่ส่วนราชการยังไม่สามารถตรากฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายให้แล้วเสร็จ
ครบถ้วนทุกฉบับ 

    ๕.๕) การติดตามผ่านกลไกการทํางานของคณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพาณิชย์ ก็จะขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมาธิการ
พาณิชย์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าว  

    สําหรับการดําเนินการติดตามในปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการฯ จะติดตาม 
โดยเน้นการเชิญผู้แทนหน่วยงานเพื่อมาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ประกอบกับการติดตาม 
โดยอาศัยกลไกการทํางานของคณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย เพื่อให้การ
ติดตามกฎหมายลําดับรองมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งการดําเนินการติดตามด้วยวิธีการหลายๆ วิธีการ  
ควบคู่กันไปนั้น ส่งผลให้ส่วนราชการเร่งรัดการออกกฎหมายลําดับรองได้สําเร็จยิ่งข้ึน  

 ๒.๑.๓ ตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการได้ดําเนินการ
ออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว โดยพิจารณาเปรียบเทียบเนื้อหาของกฎหมายลําดับรอง 
ที่ส่วนราชการได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ในส่วนของบทอาศัยอํานาจซึ่งเป็นที่มา
ของกฎหมายลําดับรองฉบับนั้นกับสรุปจํานวนกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติฯ แต่ละฉบับ  
ที่สํานักกฎหมายได้จัดทําข้ึนภายหลังจากกฎหมายแต่ละฉบับได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนก่อนการติดตามฯ  
เพื่อสรุปสถานะการดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองว่าส่วนราชการได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายครบถ้วนแล้วหรือไม่ 

 
 



๓๑ 
 

 

 ตัวอย่างการตรวจสอบเนื้อหากฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการได้ดําเนินการออก 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 

 
สรุปกฎหมายลําดับรอง 

ที่ส่วนราชการ 
ต้องดําเนินการออก  
ตามขั้นตอนท่ี ๑ 

แนวทางการตรวจสอบเนื้อหากฎหมายลําดับรองท่ีส่วนราชการได้ดําเนินการออก 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ตามขั้นตอนท่ี ๒ 

ชื่อเรื่อง บทอาศัยอํานาจ ผู้มีอํานาจตรา สรุปสถานะ 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการกําหนด
ค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หัก
จากเงินได้พึงประเมิน 
(ออกตามความในมาตรา 
๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔๒ ตรี แห่ง
พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการกําหนด
ค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หัก
จากเงินได้พึง
ประเมิน   

มาตรา ๒๒ ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
และมาตรา ๔๒ ตรี 
แห่งประมวล
รัษฎากร ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง 
การคลัง 

ตรากฎหมาย 
ลําดับรอง 
ตามความใน 
มาตรา ๔๒ ตรี 
แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ๔๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐)  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กฎกระทรวง เรื่อง 
กําหนดมาตรฐาน 
การคุ้มครองสุขภาพ
ของคนประจําเรือ  
(ออกตามความใน 
มาตรา ๘๐ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล  
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

กฎกระทรวง เรื่อง 
กําหนดมาตรฐาน
การคุ้มครองสุขภาพ
ของคนประจําเรือ 

มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๘๐  
วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวง
คมนาคม ปฏิบัติ
ราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
คมนาคม 

ตรากฎหมาย 
ลําดับรอง 
ตามความใน 
มาตรา ๘๐  
วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญตัิ
แรงงานทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดส่งและเก็บรักษา
เอกสารสําหรับ 
การช้ีชวนเกษตรกร 
ในระบบเกษตรพันธสัญญา 
(ออกตามความใน 
มาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติ

ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดส่งและเก็บ
รักษาเอกสารสําหรับ 
การชี้ชวนเกษตรกร
ในระบบเกษตร 
พันธสัญญา 
 

มาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตร 
พันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

ตรากฎหมาย 
ลําดับรอง 
ตามความใน 
มาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบเกษตร 
พันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 



๓๒ 
 

 

สรุปกฎหมายลําดับรอง 
ที่ส่วนราชการ 

ต้องดําเนินการออก  
ตามขั้นตอนท่ี ๑ 

แนวทางการตรวจสอบเนื้อหากฎหมายลําดับรองท่ีส่วนราชการได้ดําเนินการออก 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ตามขั้นตอนท่ี ๒ 

ชื่อเรื่อง บทอาศัยอํานาจ ผู้มีอํานาจตรา สรุปสถานะ 

ส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับ 
การจัดพ้ืนท่ีและอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดเตรียมอาหาร
สําหรับเรือเดินทะเล 
(ออกตามความใน 
มาตรา ๗๗  
แห่งพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล  
พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจัดพ้ืนท่ี
และอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดเตรียมอาหาร
สําหรับเรือเดินทะเล 
 

มาตรา ๗๗  
แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อธิบดี 
กรมอนามัย 

ตรากฎหมาย 
ลําดับรอง 
ตามความใน 
มาตรา ๗๗  
แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข 
การแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
(ออกตามความใน 
มาตรา ๑๑ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข 
การแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น 
 

มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๑๑ 
วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

ตรากฎหมาย 
ลําดับรอง 
ตามความใน 
มาตรา ๑๑ วรรคสาม  
แห่งพระราชบญัญตัิ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากใบอนุญาต
นําสัตว์หรือซากสัตว์ 
เข้าออกหรือผ่าน

ระเบียบกรม 
ปศุสัตว์ว่าด้วยเงิน
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียก
เก็บจากใบอนุญาต
นําสัตว์หรือซากสัตว์

มาตรา ๔ วรรคสอง (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติ 
เงินคงคลงั พ.ศ. ๒๔๙๑ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และมาตรา ๓๗  

อธิบดี 
กรมปศุสัตว์ 

ตรากฎหมาย 
ลําดับรอง 
ตามความใน 
มาตรา ๓๗  



๓๓ 
 

 

สรุปกฎหมายลําดับรอง 
ที่ส่วนราชการ 

ต้องดําเนินการออก  
ตามขั้นตอนท่ี ๑ 

แนวทางการตรวจสอบเนื้อหากฎหมายลําดับรองท่ีส่วนราชการได้ดําเนินการออก 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ตามขั้นตอนท่ี ๒ 

ชื่อเรื่อง บทอาศัยอํานาจ ผู้มีอํานาจตรา สรุปสถานะ 

ราชอาณาจักรและค่าที่พัก
สัตว์หรือซากสัตว์ที่นํา 
เข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร 
(ออกตามความใน 
มาตรา ๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

เข้า ออก หรือผ่าน
ราชอาณาจักรและ
ค่าท่ีพักสัตว์หรือซาก
สัตว์ท่ีนําเข้ามาใน
หรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แห่งพระราชบญัญตัิ 
โรคระบาดสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการย่ืนคําร้อง  
การพิจารณาวินิจฉัย
และระยะเวลา 
ในการพิจารณาคําร้อง
ตามมาตรา ๔๓  
การตรวจรับฎีกา  
การแก้ฎีกา การพิจารณา 
และการพิพากษาคดี 
(ออกตามความใน 
มาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีคา้มนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

ข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยวิธีการ
ดําเนินคดีค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๗ วรรคสอง 
มาตรา ๙ วรรคสอง 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง 
มาตรา ๔๕ วรรคสอง 
(๘) และมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคด ี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประธาน 
ศาลฎีกา 

ตรากฎหมายลําดับ
รองตามความใน
มาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบญัญตัิ
วิธีพิจารณาคด ี
ค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๙  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยรวมความใน
หลายมาตรา 
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

ข้อกําหนดของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วย 
แนวทางการพิจารณา
กระบวนการจัดทําแผน
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูก่อน
ฟ้องคดี (ออกตามความ
ในมาตรา ๘๖ วรรคสาม
และวรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว 

ข้อกําหนดของ
ประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยแนวทาง 
การพิจารณา
กระบวนการจัดทํา
แผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู
ก่อนฟ้องคดี 

มาตรา ๘๖ วรรคสาม 
และวรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและ
ครอบครัวและ 

ประธาน 
ศาลฎีกา 

ตรากฎหมายลําดับ
รองตามความใน
มาตรา ๘๖ วรรคสาม
และวรรคสี่  
แห่งพระราชบญัญตัิ
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและ
ครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๓  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย



๓๔ 
 

 

สรุปกฎหมายลําดับรอง 
ที่ส่วนราชการ 

ต้องดําเนินการออก  
ตามขั้นตอนท่ี ๑ 

แนวทางการตรวจสอบเนื้อหากฎหมายลําดับรองท่ีส่วนราชการได้ดําเนินการออก 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ตามขั้นตอนท่ี ๒ 

ชื่อเรื่อง บทอาศัยอํานาจ ผู้มีอํานาจตรา สรุปสถานะ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

วิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 
  ๒.๑.๓ รายงานผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติฯ  

ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามตารางแบบฟอร์มการรายงานผลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เลขานุการคณะทํางาน
สามารถสรุปผลการติดตามฯ และรายงานผลการติดตามฯ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์การรายงาน 
ผลก า รป ฏิบั ติ ร า ช ก า ร ต ามคํ า รั บ ร อ ง ก า รป ฏิบั ติ ร า ช ก า ร ส่ ว น ร า ชก า ร สั ง กั ด รั ฐ สภ า 
https://kpi.parliament.go.th/เป็นประจําทุกเดือนภายในระยะเวลาที่สํานักนโยบายและแผนกําหนด  

  โดยข้อมูลที่นิติกรฯ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒ จะต้องจัดทํา 
ให้เป็นไปตามตารางแบบฟอร์มการรายงานผลฯ นั้น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้  

  ๑) ชื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนด  
  ๒) วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 
  ๓) วันที่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
  ๔) ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
  ๕) จํานวนกฎหมายลําดับรอง 
  ๖) วันครบกําหนดระยะเวลาเร่งรัดในการออกกฎหมายลําดับรอง 

   ๗) สรุปสถานะการออกกฎหมายลําดับรอง โดยเปรียบเทียบกับจํานวนกฎหมาย 
ลําดับรองที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ภายหลังจากได้ดําเนินการสืบค้น
และตรวจสอบข้อมูลการออกกฎหมายลําดับรองของส่วนราชการแล้วว่า “ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว” 
หรือ “ดําเนินการแล้วบางส่วน”และ/หรือ “อยู่ระหว่างดําเนินการ” หรือ“ยังไม่มีข้อมูลการดําเนินการ” 
   ๘) แหล่งที่มาของข้อมูล  
   ๙) รายชื่อกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายแล้ว โดยจําแนกตามพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ 
 



๓๕ 
 

 

  ๒.๑.๔ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อทราบเป็นประจําทุกเดือน พร้อมทั้ง
นําข้อมูลผลการติดตามให้แก่เลขานุการคณะทํางานเพื่อดําเนินการสรุปผลการติดตามฯ ในภาพรวม
ต่อไป ในการนี้ เลขานุการคณะทํางานฯ จะดําเนินการสรุปผลการติดตามฯ ในภาพรวมทั้งหมดของ
สํานักกฎหมาย โดยพิจารณาข้อมูลผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองที่ได้รับจากนิติกรกลุ่มงาน
กฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒ ของสํานักกฎหมาย ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากสํานัก
กรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ตลอดจนข้อมูลของคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตามมติของสภานิติบญัญัติแห่งชาติฯ  

 
 
 
 





๓๗ 
 

 

 ๒.๒ องค์ความรู้ในการตรวจสอบเนื้อหากฎหมายลําดับรองท่ีส่วนราชการได้ดําเนินการ
ออกเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 

  สําหรับองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติ 
ที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ โครงสร้างของกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภท โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับ“บทอาศัยอํานาจ” 

  เน่ืองจากข้อมูลกฎหมายลําดับรองท่ีมีการประกาศและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินั้น มักจะปรากฏเพียงชื่อของกฎหมายลําดับรองเท่านั้น รวมท้ังกฎหมายลําดับรอง 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็ปรากฎรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อเร่ือง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ และ
หน้าที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นเช่นกัน   

  ดังนั้น การตรวจสอบว่าส่วนราชการได้ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองเป็นไปตาม
ความในแต่ละมาตรา และครบถ้วนตามจํานวนที่จะต้องตราเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติแล้วหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองโดยเฉพาะ 
ในส่วนที่เก่ียวกับ “บทอาศัยอํานาจ” ของกฎหมายลําดับรองฉบับนั้น ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงที่มา 
ของกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภทว่า กฎหมายลําดับรองฉบับดังกล่าวได้ออกโดยอาศัยบทบัญญัติ
มาตราใดของกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติฯ เป็นฐานในการออกกฎหมายลําดับรองฉบับนั้น  

  อาทิ การตรวจสอบพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย 
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กําหนดบทอาศัยอํานาจไว้ดังนี้ 

  “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ 
ดังต่อไปนี้” 

  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาคือกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง 
อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และ/หรือ ทรงอาศัยอํานาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติฉบับใด 
ฉบับหนึ่งตราขึ้นใช้บังคับ ตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี และแม้ว่าการตั้งชื่อ 
พระราชกฤษฎีกามักตั้งชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้ครอบคลุมเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้น 
ก็ตาม แต่ในการตรวจสอบว่าพระราชกฤษฎีกาที่ได้ประกาศในราชกิจจาแล้วนั้นเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ที่อาศัยอํานาจตามกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติที่กําลังตรวจสอบอยู่หรือไม่นั้น จะต้อง
ตรวจสอบไปที่ “บทอาศัยอํานาจของพระราชกฤษฎีกา” ฉบับดังกล่าว แต่เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ 
บทอาศัยอํานาจของพระราชกฤษฎีกามักอ้างที่มาทั้งจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายแม่บท 
ในระดับพระราชบัญญัติที่ให้อํานาจดังกล่าวไว้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตรวจสอบบทอาศัยอํานาจ 
ของพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยละเอียด 



๓๘ 
 

 

  ๒.๒.๒ ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
  การตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 

จะทําให้ทราบว่าใครคือผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
แม่บทกําหนดไว้ และทําให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลที่จะต้องสืบค้นว่าควรสืบค้นไปที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานใด  

  แม้ว่ามาตรารักษาการจะเป็นบทบัญญัติหลักของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  
แต่กฎหมายทุกฉบับไม่จําเป็นต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการเสมอไป เนื่องจากหากกฎหมาย
ฉบับนั้นไม่ได้มีเนื้อหาที่กําหนดให้มีการปฏิบัติการใด ๆ ตามกฎหมาย ก็ไม่จําเป็นต้องมีบทบัญญัติ 
ว่าด้วยมาตรารักษาการ โดยเฉพาะกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักแล้วย่อมถือว่าบทบัญญัติ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจะไปแทนที่บทบัญญัติเดิมในกฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ  

  ดังนั้น หากตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการของกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติฯ ที่เป็นกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติว่าด้วยมาตรา
รักษาการ นิติกรฯ จะต้องตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการของกฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไข 
เพื่อให้ทราบถึงผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท 
และส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายต่อไป๑๗  

  ตัวอย่างการตรวจสอบผู้รักษาการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  เม่ือตรวจสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว พบว่า  
ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการ นิติกรฯ จะต้องตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการของ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไข เนื่องจากโดยหลักแล้ว 
ย่อมถือว่าบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมจะไปแทนที่บทบัญญัติเดิมในกฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้รักษาการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จึงหมายถึง ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไข  
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเอง 

  ๒ .๒ .๓ การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  
กรณีกําหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
  การนับระยะเวลาวันใช้บั ง คับของพระราชบัญญัติที่ กํ าหนดให้ มีผลใช้บั ง คับ 
เม่ือพ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง จะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เพราะไม่ใช่เร่ืองการนับ
ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น จึงจะต้องนับระยะเวลาให้ถูกต้องด้วย  
 

                                         
 ๑๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือกําหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของนักกฎหมายกฤษฎีกา เร่ือง “มาตรารักษาการ”  
วันศุกร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร, น.๗. 



๓๙ 
 

 

  ตัวอย่าง การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  มาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บัญญัติไว้ว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป” 
  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า มาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ให้ใช้บังคับเม่ือพ้น
กําหนด ๙๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น เม่ือพระราชบัญญัติการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อันเป็นวันพ้นกําหนด ๙๐ วันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ๒.๒.๔ การนับระยะเวลาวันครบกําหนดระยะเวลาเร่งรัดในการออกกฎหมายลําดับรอง 
  การนับระยะเวลาวันครบกําหนดระยะเวลาเร่งรัดในการออกกฎหมายลําดับรองนั้น 

จะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ และจะต้องมีการคํานวณนับระยะเวลาที่ถูกต้อง
เช่นเดียวกันกับการนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติที่ กําหนดให้มีผลใช้บังคับ 
เม่ือพ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง ดังนี้ 

  ตัวอย่างการนับระยะเวลาวันครบกําหนดระยะเวลาเร่งรัดในการออกกฎหมาย 
ลําดับรอง กรณีกําหนดเป็นวัน  

  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๓ วรรคสอง
บัญญัติไว้ว่า “การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง  
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ”  

  เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า มาตรา ๒๓ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔ ) พ .ศ .  ๒๕๕๙ บัญญัติ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
ว่าให้ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด หรือระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น เม่ือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจึงต้อง
ตรากฎหมายลําดับรอง ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อกําหนด หรือระเบียบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันครบระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 



๔๐ 
 

 

  ตัวอย่างการนับระยะเวลาวันครบกําหนดระยะเวลาเร่งรัดในการออกกฎหมาย 
ลําดับรอง กรณีกําหนดเป็นปี  

  พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ บัญญัติ 
ไว้ว่า “การดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖ (๙/๒) มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๗/๒) 
และมาตรา ๖๕ ฉัพพีสติ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบ” 

  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ออกกฎกระทรวง 
ตามมาตรา ๒๖ (๙/๒) มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๗/๒) และมาตรา ๖๕ ฉัพพีสติ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น เม่ือพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับ
ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ส่วนราชการ
เจ้าของเร่ืองจึงต้องตรากฎหมายลําดับรอง ตามมาตรา ๒๖ (๙/๒) มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๕ เอกวีสติ  
(๗/๒) และมาตรา ๖๕ ฉัพพีสติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันครบระยะเวลา 
๑ ปี นับแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
 ๓. ข้ันตอนหลังการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
     ภายหลังจากดําเนินการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
ของพระราชบัญญัติฯ สํานักกฎหมายจะดําเนินการจัดทํารายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน  
เสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
รอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบ รวมท้ังจัดทําข้อเสนอแนะ 
เพื่อเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการติดตามการบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการ
ติดตามผลการออกกฎหมายลําดับรอง ตลอดจนเผยแพร่สรุปผลการติดตามทางเว็บไซต์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 

 โดยในรายงานผลฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยรายละเอียดสองส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑ สรุปผลการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติฯ  
ที่ส่วนราชการต้องดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง ในภาพรวมและจําแนกตามรายปีงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑. พระราชบัญญัติฯ ที่ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวนก่ีฉบับ 
อะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 ๒. พระราชบัญญัติฯ ที่ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองแล้วบางส่วน และ/หรืออยู่ระหว่าง 
การดําเนินการ จํานวนก่ีฉบับ อะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 ๓. พระราชบัญญัติฯ ที่ยังไม่มีข้อมูลการดําเนินการ จํานวนก่ีฉบับ อะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละ
เท่าไหร่ 



๔๑ 
 

 

 ๔. รายชื่อกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติฯ แต่ละฉบับ ที่ส่วนราชการได้ดําเนินการ
ออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายแล้ว 
 ส่วนที่ ๒ สรุปผลการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติฯ  
ที่ส่วนราชการต้องดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
จําแนกตามกําหนดเวลาเร่งรัดในการออกกฎหมายลําดับรองและผู้รักษาการตามกฎหมาย ดังนี้  
 ๑. พระราชบัญญัติฯ ที่ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองแล้วเสร็จก่อนครบกําหนดเวลา 
จํานวนก่ีฉบับ อะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 ๒. พระราชบัญญัติฯ ที่ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองแล้วเสร็จ แต่ล่าช้าเกินกว่า
กําหนดเวลา จํานวนก่ีฉบับ อะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 ๓. พระราชบัญญัติฯ ที่ครบกําหนดกําหนดเวลา แต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จํานวนก่ีฉบับ 
อะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 ๔. พระราชบัญญัติฯ ที่ยังไม่ครบกําหนดกําหนดเวลา และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จํานวน
ก่ีฉบับ อะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 
 

…………………………………………….. 



๔๓ 
แผนผังแสดงข้ันตอนการตดิตามการออกกฎหมายลําดับรอง 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบญัญัติ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนด 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของนิติกร ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานติิบัญญัติแห่งชาติ

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระ 
ของพระราชบัญญัติฯ เพ่ือสรุปเร่ือง 

ท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จะต้องดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง 

เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย 

จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง  
รอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือทราบ 

สืบค้นข้อมูลท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ออกกฎหมายลําดับรอง เพ่ือปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ของราชกิจจานเุบกษา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส่วนราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นประจําทุกเดือน 

ผู้บังคับบัญชาฯ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดทํารูปเล่มเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ  

ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยังสํานักกรรมาธิการ 
๑, ๒, ๓ ในฐานะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

และคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติฯ  

ตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรอง 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบเนื้อหาของกฎหมายลําดับรอง 

ท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ออกเพ่ือ
ปฏิบัติการตามกฎหมายแล้ว ในส่วนของบทอาศัยอํานาจ
กับสรุปจํานวนกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติฯ 
กับสรุปเร่ืองท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

จะต้องดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง 
เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย  

ผู้บังคับบัญชาฯ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามการออกกฎหมาย 
ลําดับรอง เสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือทราบ และ

รายงานผ่านระบบทางเว็บไซต์การรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา เป็นประจําทุกเดือน 



สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
……………………….. 

 

 

 จากการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อระดมความคิดเห็นจากนิติกรของสํานักกฎหมาย  
และผู้แทนจากสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ ยวชาญ  และประสบการณ์ที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง  
รวมทั้งได้ดําเนินการสัมภาษณ์ความเห็นของนายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถสรุปสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามการออกกฎหมาย
ลําดับรองได้ ดังนี้ 

๑. สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของสํานักกฎหมาย 
๑.๑ การสรุปกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายเป็นจํานวนฉบับ โดยพิจารณาเป็นรายมาตรา ทําให้มีจํานวนฉบับของกฎหมายลําดับรอง
ที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายไม่ตรงกันกับกฎหมายลําดับรอง 
ที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายจริง เนื่องจากในบางกรณี 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้รวมความในเร่ืองที่เก่ียวข้องกันจากจํานวนหลายมาตราเพื่อออกกฎหมาย
ลําดับรองเป็นจํานวนหนึ่งฉบับในคราวเดียวกัน และในบางกรณีส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้ดําเนินการ
ออกกฎหมายลําดับรองจํานวนหลายฉบับโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตราเพียงมาตราเดียว 

๑.๒ การตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการได้ดําเนินการ
ออกเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายแล้ว ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะกฎหมาย
ลําดับรองที่กฎหมายแม่บทกําหนดให้มีผลใช้บังคับเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้ง
กฎหมายลําดับรองที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รวบรวมและเผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลเว็บไซต์
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลอดจนกฎหมายลําดับรองบางฉบับที่กฎหมายแม่บทไม่ได้
กําหนดให้มีผลใช้บังคับเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองได้เผยแพร่ 
ผ่านทางเว็บไซต์ 
 ๑ .๓ กรณีกฎหมายลําดับรองบางฉบับที่กฎหมายแม่บทไม่ได้ กําหนดให้ มีผลใช้บังคับ 
เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และส่วนราชการเจ้าของเรื่องไม่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  
ก็จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ว่า ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้ออกกฎหมาย 
ลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายแล้วหรือไม่ 
 



๔๖ 
 
 ๑.๔ การตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการได้ดําเนินการ 
ออกเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายแล้ว ด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เพียงแหล่งข้อมูลเดียว  
ทําให้ไม่สามารถทราบว่า ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใด อาทิ อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณายกร่าง ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการ ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี หรือขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
๒. สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของสํานักกรรมาธิการ ๑  
สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ 

 การติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของพระราชบัญญัติฯ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ 
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น  
ฝ่ายเลขานุการจะเร่ิมดําเนินการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการ
สามัญฯ ได้รับการประสานงานจากคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้รายงานผลการติดตามการบังคับใช้ 
กฎหมายของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมาธิการสามัญฯ จะมีมติให้เชิญ 
ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสามัญฯ เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าในการออก
กฎหมายลําดับรองแก่คณะกรรมาธิการสามัญฯ แต่เนื่องจากการเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม 
เพื่อให้ข้อมูลนั้น จะกระทําเป็นเป็นคราว ๆ ไป โดยไม่ได้กําหนดให้มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการติดตาม
อย่างเป็นประจําสมํ่าเสมอเป็นรายเดือนหรือสองเดือนแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีการติดตามข้อมูล 
ผ่านทางเว็บไซต์ จึงทําให้ไม่มีการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญฯ ทั้งหมดอย่างเป็นประจําสมํ่าเสมอ 
 
๓. สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของคณะอนุกรรมาธิการ 
ติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ 

 นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ และผู้แทนจากสํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ  
ได้มีความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาหรืออุปสรรคเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งพบว่าปัญหาหรืออุปสรรค



๔๗ 
 
สําคัญที่ทําให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องไม่สามารถออกกฎหมายลําดับรองให้แล้วเสร็จครบถ้วน 
ตามกําหนดเวลาเร่งรัดที่กําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลได้ คือ 

๓.๑ กฎหมายลําดับรองเป็นกฎหมายที่ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ 
เฉพาะเรื่องที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย และต้องใช้องค์ความรู้ในทางเทคนิคเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการ
พิจารณายกร่างกฎหมายลําดับรองแต่ละฉบับ จึงต้องดําเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบและต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการนาน  

 ๓.๒ การที่ส่วนราชการไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายได้ ทําให้ไม่สามารถ 
ออกกฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายได้ อาทิ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  
พ .ศ .  ๒๕๖๐ ได้ กําหนดให้ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง  เพื่อทําหน้าที่พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบกฎหมายลําดับรองก่อนการประกาศใช้ โดยกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สรรหาให้มาจากกรรมการโดยตําแหน่งจํานวนหลายหน่วยงาน แต่กรรมการโดยตําแหน่งดังกล่าว 
ได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนตน ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาไม่สามารถพิจารณาสรรหา
บุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวได้ ทําให้ไม่มีคณะกรรมการพิจารณา 
ออกกฎหมายลําดับรอง แม้ว่าส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะได้จัดเตรียมยกร่างกฎหมายลําดับรองไว้ 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ตาม  

๓.๓ กฎหมายบางฉบับมีผู้รักษาการตามกฎหมายหลายกระทรวง จึงมีหน่วยงานเก่ียวข้อง 
หลายหน่วยงาน  ทําให้ เ กิดปัญหาว่ าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ ริ เ ร่ิมหรือเ ป็นผู้ รับผิดชอบหลัก 
หรือเป็นเจ้าภาพในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการออกกฎหมายลําดับรอง
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย 

 
 

……………………………………… 
 
 

 
 
 

 



แนวทางในการพัฒนากระบวนการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญตัิ 

………………… 
 
 

 จากการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อระดมความคิดเห็นจากนิติกรของสํานักกฎหมาย  
และผู้แทนจากสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ ยวชาญ  และประสบการณ์ที่ เ ก่ียวข้องกับการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง  
รวมทั้งได้ดําเนินการสัมภาษณ์ความเห็นของนายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนากระบวนการติดตามการออกกฎหมาย
ลําดับรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติได้ ดังนี้ 
 ๑. ในการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว กรณีไม่มีแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองแนบมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ  
ควรสรุปกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย 
เป็นจํานวนเรื่อง โดยพิจารณาเป็นรายมาตรา ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหา เร่ือง จํานวนฉบับของกฎหมาย 
ลําดับรองที่สํานักกฎหมายได้จัดทําสรุปมีจํานวนไม่ตรงกับจํานวนที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้
ดําเนินการออกตามความเป็นจริง  
 ๒ . ควรมีการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด ได้แก่  
สํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ ทั้งนี้ เพื่อให้มี 
การแลกเปล่ียนข้อมูลผลความคืบหน้าในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองที่ส่วนราชการ 
จะต้องดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายจากทุกฝ่ายที่มีส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเป็นประจํา
สมํ่าเสมอ มีความต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหากรณีที่ไม่สามารถ
สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ รวมทั้งทําให้ทราบว่าส่วนราชการเจ้าของเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ
ออกกฎหมายลําดับรองในข้ันตอนใด ตลอดจนทราบถึงสาเหตุที่ทําให้ส่วนราชการไม่สามารถออก
กฎหมายลําดับเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามกําหนดเวลาเร่งรัดที่กําหนดไว้ใน
บทเฉพาะกาลได้ 

๓ .  ควรแต่งตั้ งคณะทํางานซึ่ งประกอบด้วยบุคลากรผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ งจาก 
สํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ เพื่อเป็นเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบการบูรณาการข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองมีความถูกต้อง 
สอดคล้องกัน และมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 
 



๕๐ 
 

๔. ควรจัดทําข้อมูลเป็นรูปเล่ม ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และมีกฎหมายลําดับรองทุกฉบับที่ส่วนราชการที่ ได้ดําเนินการออกกฎหมาย 
ลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนั้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แม่บทและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถทราบถึงรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้น
ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องต่อไป 

 
   

 
 

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



บทสรุป 
………… 

 
 

 “กฎหมายลําดับรอง”“อนุบัญญัติ” “กฎหมายลูกบท” “กฎ” เป็นชื่อเรียกกฎหมายที่ออกโดย
ฝ่ายบริหารตามที่ รัฐสภาซึ่ ง เ ป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ มีอํานาจหน้าที่ ในการตรากฎหมาย 
เพื่อใช้บังคับกับประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ไม่อาจดําเนินการตรากฎหมายให้บรรลุผล
สําเร็จได้โดยลําพัง เน่ืองจากข้อจํากัดในเร่ืองกรอบระยะเวลาในการพิจารณากฎหมาย และในการตรา
กฎหมายข้ึนใช้บังคับที่บางคร้ังเป็นปัญหาในทางเทคนิคจนเกินความสามารถของฝ่ายนิติบัญญัติ 
ที่จะกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาลงไปในกฎหมายได้ทั้งหมด รัฐสภาจึงมีความจําเป็นที่จะต้อง 
มอบอํานาจ (delegate) ให้ฝ่ายบริหารหรือองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ปรับใช้
กฎหมายและรู้ถึงข้อเท็จจริงในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผู้ออกกฎหมายในรูปของกฎหมาย โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อกําหนดรายละเอียดในการบังคับ 
การให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดฉบับที่เป็นกฎหมาย
แม่บท ซึ่งการออกกฎหมายลําดับรองประเภทต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารในปัจจุบันอยู่ในขอบเขตที่กําหนด
ไว้ในบทนิยามของคําว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
มาตรา ๕ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ 
ได้แ ก่  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  ข้อบัญญัติท้อง ถ่ิน  ระเบียบ  และข้อบังคับ  
หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ กฎหมายลําดับรองจึงเป็นเคร่ืองมือในการกําหนดสิทธิและหน้าที่ และให้อํานาจแก่ฝ่ายบริหาร 
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท และมีสภาพเป็นกฎเกณฑ์การบังคับเช่นเดียวกัน  
เม่ือกฎหมายลําดับรองได้ผ่านกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจาก
องค์กรผู้มีอํานาจและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
 ในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัตินั้น  
นิติกรควรมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง 
รวมทั้งผู้มีอํานาจออกกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภท จึงจะสามารถตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหา
สาระของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อสรุปเร่ืองที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการออก
กฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีแผนในการจัดทํา
กฎหมายลําดับรองแนบมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ นิติกรจะต้องพิจารณาจากถ้อยคําที่บัญญัติ
ต่อท้ายบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ อาทิ คําว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” หรือ “ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” หรือ “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด” เป็นต้น  
ซึ่งเป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นว่า จะต้องมีการออกกฎหมายลําดับรองเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้ก่อนหน้า
ถ้อยคําดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ  
 
 



๕๒ 
 
 สําหรับการตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองที่ส่ วนราชการ 
ได้ดําเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนั้น ควรมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง 
ของกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภท โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ“บทอาศัยอํานาจ” ซึ่งเป็นส่วนที่
แสดงถึงที่มาของกฎหมายลําดับรองแต่ละประเภทว่า กฎหมายลําดับรองฉบับดังกล่าวได้ออกโดยอาศัย
บทบัญญัติมาตราใดของกฎหมายแม่บทในระดับพระราชบัญญัติฯ เป็นฐานในการออกกฎหมายลําดับ
รองฉบับนั้น รวมทั้งมาตรารักษาการซึ่งเป็นบทบัญญัติมาตราที่ทําให้ทราบว่าใครคือผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ 
ในการควบคุมกํากับดูแลปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทกําหนดไว้ และทําให้ทราบถึง
แหล่งข้อมูลที่จะต้องสืบค้นว่าควรสืบค้นไปที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานใด หากตรวจสอบบทบัญญัติ 
ว่าด้วยมาตรารักษาการของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติฯ ที่เป็นกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 
ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติว่าด้วยมาตรารักษาการ นิติกรฯ จะต้องตรวจสอบบทบัญญัติว่าด้วยมาตรา
รักษาการของกฎหมายฉบับที่ถูกแก้ไข (กฎหมายปัจจุบัน) เพื่อให้ทราบถึงผู้ที่ มีอํานาจหน้าที่ 
ในการควบคุมกํากับดูแลปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท และส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายต่อไป ตลอดจนการนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติที่กําหนดให้มี
ผลใช้บังคับเม่ือพ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง และการนับระยะเวลาวันครบกําหนดระยะเวลาเร่งรัดในการออก
กฎหมายลําดับรอง  จะต้องมีการคํานวณนับระยะเวลาที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ เพราะไม่ใช่เร่ืองการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ทั้งนี้ ควรพิจารณาข้อมูลผลการติดตามความคืบหน้าในการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง 
เพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมายของพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้รับจากสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ 
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้อมูล
ผลการติดตามความคืบหน้าในการออกกฎหมายลําดับรองของคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ดําเนินการ
ติดตามการออกกฎหมายลําดับรองเช่นเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทราบเหตุผล 
ในรายละเอียดว่า ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใด อาทิ อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณายกร่าง ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการ ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี หรือขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งต้องเป็นผู้มีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลที่ดี ตลอดจนเป็นผู้ที่ติดตามงานดี กล่าวคือ เป็นผู้สืบค้นอย่างเป็นประจําสมํ่าเสมอ เพื่อให้ข้อมูล
ผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองมีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 
 
 



๕๓ 
 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาการมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน จึงควรพัฒนา
กระบวนการติดตามการออกกฎหมายลําดับรอง โดยกําหนดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากร
ผู้ มี ส่ วน เกี่ ยว ข้อง  ซึ่ ง ได้ แ ก่  สํ านักกฎหมาย  สํ านักกรรมา ธิการ  ๑  สํ านักกรรมาธิ การ  ๒  
และสํานักกรรมาธิการ ๓ เป็นไปอย่างใกล้ชิดย่ิงขึ้น และ/หรือแต่งตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้งจากสํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒  
และสํานักกรรมาธิการ ๓ เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการบูรณาการข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูล 
ผลการติดตามการออกกฎหมายลําดับรองให้ มีความถูกต้อง สอดคล้องกัน และมีความทันสมัย 
เป็นปัจจุบันย่ิงขึ้น  

นอกจากนั้น ควรจัดทําข้อมูลเป็นรูปเล่ม ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณา
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกฎหมายลําดับรองทุกฉบับที่ส่วนราชการที่ได้ดําเนินการออกกฎหมาย 
ลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนั้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แม่บทและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถทราบถึงรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้น
ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องต่อไป 

 
 

…………………………….. 
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