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พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

_______ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาและ

กฎหมายวาดวยเรื่องราวรองทุกข 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๒) พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๓) พระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๔๙๒ 
(๔) พระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 

                                      
๑ รก.๒๕๒๒/๖๙/๑พ/๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มาตรา ๔๒ ในพระราชบัญญัตนิี้ “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง
ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ 

 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ภาค ๑ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

_______ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 
_______ 

 
มาตรา ๖๓ ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบดวยกรรมการซึ่งจะไดทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังข้ึนตามมาตรา ๑๑ 
ใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยตําแหนงมีอํานาจ

หนาที่ดูแลกิจการทั่วไปของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๔ คณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) จัดทํารางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตามคําสั่งของ

นายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตร ี
(๒) รับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายแกหนวยงานของรัฐหรือตามคําส่ังของ

นายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตร ี
(๓) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใหมีกฎหมาย

หรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
 

                                      
๒ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๕ กรรมการกฤษฎีกาจะดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองใน
ขณะเดียวกันไมได 

 
มาตรา ๙  ใหกรรมการกฤษฎีกาไดรับคาตอบแทนตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๐๖  

 
หมวด ๒ 

กรรมการกฤษฎีกา 
_______ 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการกฤษฎีกานั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังข้ึน

ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตร ี
ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนกรรมการกฤษฎีกาโดยตําแหนง 
 
มาตรา ๑๒  กรรมการกฤษฎีกามีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวันท่ี

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 
ถามีการแตงตั้งกรรมการกฤษฎีกาขึ้นอีกในระหวางที่กรรมการกฤษฎีกาซึ่ง

แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับ
แตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

ผูที่พนจากตําแหนงแลวจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังอีกก็ได 
 
มาตรา ๑๓  ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกฤษฎีกาตองเปนผูมีความ

เชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการ
แผนดิน และตองมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา  
(๒)๗ รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาตุลา

การศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 

                                      
๕ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๑๓ (๒) แกไขโดพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เปนหรือเคยเปนอาจารยสอนวิชากฎหมายในสถาบันการศึกษาของรัฐใน
ระดับมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๔) เคยเปนกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

(๕) มีความรูและเคยทํางานในการรางกฎหมายมาแลวไมนอยกวาสิบปและมี
ความชํานาญและความสามารถเปนประโยชนแกงานของกรรมการกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกฤษฎีกาพนจาก

ตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก 

เวนแตในความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหกรรมการกฤษฎีกา

ประชุมปรึกษาหารือกันเปนคณะ ซ่ึงคณะหนึ่ง ๆ ตองมีกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวาสามคน 
และในกรณีที่มีปญหาสําคัญใหกรรมการกฤษฎีกาประชุมปรึกษาหารือกันโดยที่ประชุมใหญ
กรรมการกฤษฎีกา ซึ่งตองมีกรรมการกฤษฎีกามาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
กฤษฎีกาทั้งหมด 

การประชุมของกรรมการกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบท่ี
ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนด 

การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา ใหถือเสียงขางมาก กรรมการกฤษฎีกาคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีก
เสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๘ ในการพิจารณารางกฎหมายใหกรรมการกฤษฎีกาคํานึงถึงความ

จําเปน ความเปนไปไดและขอบเขตที่จะตองมีกฎหมายดังกลาว ความสอดคลองกับหลักกฎหมาย
และบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ความมีประสิทธิภาพของการจัดองคกรและกลไก

                                                                                                          
 
๘ มาตรา ๑๕ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพื่อการใชบังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ และภาระหรือความ
ยุงยากของประชาชนหรือผูที่จะอยูในบังคับแหงกฎหมายนั้นดวย และแกไขปรับปรุงใหถูกตอง
เหมาะสมในกรณีที่กรรมการกฤษฎีกาเห็นวารางกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับสาระสําคัญของ
หลักการ หรือมีความเห็นขัดแยงกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย กรรมการกฤษฎีกาจะเสนอความเห็นเพื่อขอใหมีการทบทวนในหลักการเสียกอน หรอื
จะปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน และรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยตอไปก็ได 

 
มาตรา ๑๖  ใหประธานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจกําหนดระเบียบวาดวย

การจัดทํารางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศ และระเบียบวาดวยการรับปรึกษาให
ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา ท้ังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๗  กรรมการกฤษฎีกาผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องที่

ปรึกษาหารือเรื่องหนึ่งเรื่องใด หามมิใหเขารวมปรึกษาหารือในเรื่องนั้น 
ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจวางระเบียบใหกรรมการกฤษฎีกาท่ี

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอนัเปนการขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการกฤษฎีกา งดการ
เขารวมปรึกษาหารือในกิจการของกรรมการกฤษฎีกาเปนการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่ประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพนั้นอยูได 

 
หมวด ๒ ทวิ๙ 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
_______ 

 
มาตรา ๑๗ ทวิ ใหมีคณะกรรมการเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย”

ประกอบดวยกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๑ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานของรัฐหรือของเอกชน ซึ่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูแตงตั้ง มีจํานวนไม
นอยกวาเกาคน แตไมเกินสิบหาคน เปนกรรมการพัฒนากฎหมาย ในจํานวนนี้ใหมีกรรมการ
กฤษฎีกาเปนประธานและกรรมการกฤษฎีกาอื่นไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนกรรมการพัฒนากฎหมายโดยตําแหนง ใหคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ 

                                      
๙ หมวด ๒ ทว ิคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรา ๑๗ ทว ิถึงมาตรา ๑๗ อัฏฐ เพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้งขาราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

ในกรณีที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามสาขาวิชากฎหมายก็ได 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗ ตร ีใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาที่ศึกษาพิจารณา

ตรวจสอบบรรดากฎหมายที่ใชบังคับอยู ถาเห็นวากฎหมายฉบับใดหรือเรื่องใดมีบทบัญญัติที่
จํากัดเสรีภาพในรางกาย ทรัพยสิน หรือการประกอบอาชพีของประชาชนโดยไมสมควรหรือ
กอใหเกิดภาระแกการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไมจําเปน หรือไมสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการ หรือเห็นวา
ประเทศไทยควรจะมีกฎหมายขึ้นใหมเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหสมบูรณ
ย่ิงข้ึน หรือเพื่อประโยชนแกการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือการบริหารราชการ ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อจัดทํา
แผนงานหรือโครงการพัฒนากฎหมายตอไป โดยระบุขอบเขตของงาน ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
ตลอดจนงบประมาณสําหรับดําเนินการ และในกรณีที่มีความจําเปนตองมีงบประมาณเพิ่มเติม 
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ความในวรรคนี้ไมใชบังคับแกการตรวจ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

การเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ถาไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามสาขาวิชากฎหมาย ใหเสนอตอคณะกรรมการตามสาขาวิชา
กฎหมาย 

 
มาตรา ๑๗ จัตวา เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนงานหรือโครงการพัฒนา

กฎหมายตามมาตรา ๑๗ ตรี แลว ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายดําเนินการศึกษาวิจัยและ
จัดทํารายงาน พรอมทั้งรางกฎหมายที่เกี่ยวของเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป โดยจะ
แตงตั้งผูวิจัยเพื่อจัดทํารายงานตามที่มอบหมายก็ไดเพื่อการนี้ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมี
อํานาจกําหนดคาตอบแทนหรือใหเงินอุดหนุนแกการวิจัยตามระเบียบท่ีประธานคณะกรรมการ
กฤษฎีกากําหนด 

ในกรณีมีเหตุอันควร คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะขอใหที่ประชุมใหญ
กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได 

 
มาตรา ๑๗ เบญจ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามมาตรา ๑๗ ตร ีหรอื

มาตรา ๑๗ จัตวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะจัดใหมีการวิจัย การสัมมนา หรือการรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฟงความคิดเห็นจากหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนตามความ
เหมาะสมแกกรณีก็ได 

 
มาตรา ๑๗ ฉ ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
มอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๑๗ สัตต ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๗ ฉ มีอํานาจเชิญผูแทนหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนมา
ใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นได 

 
มาตรา ๑๗ อัฏฐ ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๗ ฉ ไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓๑๐ 
กรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

_______ 
 

ภาค ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

_______ 
 
มาตรา ๖๒๑๑ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมาย และศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

(๒) พิจารณาและจัดทํารางกฎหมายตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมีหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 

(๓) ชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรางกฎหมายแกหนวยงานของรัฐ 

                                      
๑๐ หมวด ๓ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๖๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ใหความเห็นหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายใหแกหนวยงานของรัฐ
หรือตามที่รัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันระหวางประเทศรองขอ 

(๕) ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
เจาหนาที่ของรัฐในดานกฎหมายและการรางกฎหมาย รวมท้ังการเผยแพรทําความเขาใจในดาน
กฎหมายแกบุคคลท่ัวไป 

(๖) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายและการ
บริหารราชการแผนดิน 

(๗) จัดพิมพความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเผยแพร เวนแตเรื่องที่
เปนความลับ 

(๘) จัดทํารายงานประจําปเกีย่วกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตร ี

(๙) ศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมาย
ไทยและระบบกฎหมายตางประเทศ และงานวิจัยกฎหมายหรือวิชาอื่นที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งของ
ไทยและตางประเทศ เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖๓  ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนาท่ีควบคุมดูแล

โดยท่ัวไปซึ่งราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับผิดชอบขึ้นตรงตอประธาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ใหมีรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร การรางกฎหมายและ
การบริหารราชการแผนดินตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตร ีและไดรับความเห็นชอบของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ ในกรณีที่รัฐสภาประกอบดวยสภาเดียวใหไดรับความ
เห็นชอบของสภานั้น๑๒ 

 
มาตรา ๖๔๑๓  
 
มาตรา ๖๕๑๔  

                                      
๑๒ มาตรา ๖๓ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 
๑๓ มาตรา ๖๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๖๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมายเพื่อประโยชนในการประสานงาน
แลกเปล่ียนประสบการณ และพัฒนาขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี ้รัฐมนตรีเจาสังกัด และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจะ
ขอใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน แตงตั้งขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหนงในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิมแตมีฐานะเสมือนเปน
ขาราชการซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได 

การแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งตองมีระยะเวลาครั้งหนึ่งไมนอย
กวาหนึ่งปและไมเกินสามป 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกการแตงตั้งขาราชการซึ่ง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดํารงตําแหนงในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๖๗๑๕  
  
มาตรา ๖๘๑๖  
 

ภาค ๓๑๗ 
บทกําหนดโทษ 

_______ 
 

บทเฉพาะกาล 
_______ 

 
มาตรา ๗๔๑๘ ใหกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ และกรรมการเรื่องราวรองทุกขซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๔๙๒ เปนกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการวินิจฉัยรอง

                                      
๑๕ มาตรา ๖๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๖ มาตรา ๖๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ ภาค ๓ บทกําหนดโทษ มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘ มาตรา ๗๔ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทุกขตามพระราชบัญญัตินี ้แลวแตกรณี จนกวาจะมีพระบรมราชโองการแตงตั้งขึ้นใหมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗๕  คําเสนอเรื่องราวรองทุกขท่ีไดยื่นตอคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข

ตามพระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๔๙๒ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจพจิารณาวินิจฉัยตามพระราชบญัญัติเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๔๙๒ แต
ถาคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้เห็นสมควรจะใชอํานาจตามมาตรา ๔๕ 
และมาตรา ๔๘ ก็ใหกระทําได 

 
มาตรา ๗๖  ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจสั่งใหกรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขได และใหกรรมการกฤษฎีกาผูนั้นมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตร ี

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตราขึ้นไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๖ บทบัญญัติตาง ๆ จึงลาสมัยไมสะดวกแก
การปฏิบัติราชการ และรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งศาลปกครองซึ่งกระทรวงยุติธรรมกําลังจัดทําอยูใน
ขณะนี้  ฉะนั้น จึงมีความจําเปนจะตองเตรียมรับการจัดตั้งศาลปกครอง ประกอบกับโดยที่
เรื่องราวรองทุกขเปนที่มาของคดีปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจําเปนตองทราบ
เหตุของการรองทุกขมาต้ังแตเบ้ืองตน และสามารถวิเคราะหเหตุแหงการรองทุกขได ซึ่งจะนําไปสู
การปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และจะชวยใหกรรมการเรื่องราวรองทุกขมีความ
ชํานาญงานตอเนื่องกับงานรางกฎหมายและงานใหความเห็นในทางกฎหมายของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  จึงสมควรรวมสํานักงานคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกขเขากับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสมควรกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเรื่องราวรองทุกขกับ
คุณสมบัติของกรรมการกฤษฎีกาใหมีความสอดคลองตอเนื่องกันดวย  นอกจากนั้น โดยท่ีขณะน้ี
ประชาชนอาจยื่นรองทุกขตอรัฐบาลไดสองทาง คือ ทางสํานักงานคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข
และทางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งกอใหเกิดความสับสนแกประชาชน สมควรรวมไวแหง
เดียวกัน คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้

 
 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ซ่ึงเปน
ระยะเวลากอนที่จะมีประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชุดปจจุบัน และโดยที่
คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันไดเขารับหนาที่เมื่อตนเดือนมิถุนายน ทําใหไมอาจแตงตั้งกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๗๔ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีและความเห็นชอบ
จากรัฐสภาใหเสร็จเรียบรอยไปไดภายในเดือนมิถุนายน สมควรขยายระยะเวลาการแตงต้ัง
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขออกไปอีกเกาสิบวัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๐ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีเปนการสมควรจัดใหมี
องคกรขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อทําหนาที่เสนอใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัยหรือไม
เหมาะสมกับสถานการณของประเทศ หรือกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในรางกาย ทรัพยสินหรือการ
ประกอบอาชีพของประชาชนโดยไมสมควร หรือกอใหเกิดภาระแกการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ
                                      

๑๙ รก.๒๕๒๒/๑๒๕/๑พ/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 
๒๐ รก.๒๕๓๔/๑๔๖/๑๑พ/๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ของบุคคลโดยไมจําเปน หรือไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หรือการบริหารราชการ ประกอบกับบทบัญญติัในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑการตรวจ
พิจารณารางกฎหมายของกรรมการรางกฎหมาย การเริ่มนับอายุความรองทุกข ขอยกเวนอายุ
ความรองทุกข การดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการวินิจฉัยรองทุกข และอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เปนอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสม สมควรไดรับการแกไข
เพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๑ 
 
มาตรา ๓  ใหแกไขคําวา “กรรมการรางกฎหมาย” ในพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ เปน “กรรมการกฤษฎีกา” ทุกแหง 
 
มาตรา ๑๑  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน ขาราชการ ลูกจาง และ

เงินงบประมาณในสวนที่เกี่ยวกับงานคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและกองวิเคราะหกฎหมาย
และการรองทุกข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ท้ังนี ้เฉพาะที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงานศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ใหขาราชการที่โอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการฝายศาลปกครองและใน
ระหวางที่ยังไมมีระเบียบของคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองในสวนที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลมกับ
ขาราชการที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒  ใหบทบัญญัติเกี่ยวกับการรองทุกขตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๔ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีผลบังคับอยูตอไปจนกวาจะมีการเปด
ทําการศาลปกครองกลางตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
มาตรา ๑๓  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                      
๒๑ รก.๒๕๔๒/๙๔ก/๔๗/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -
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หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีไดมีการตรากฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกําหนดใหมีสํานักงานศาลปกครอง
ข้ึน จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อกําหนดให
สํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการที่ไมสังกัดหนวยงานใดใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ลัดดาพร/แกไข 
๒๘ ม.ค. ๔๕ 

สุกิจ/กองเกียรต ิ จัดทํา 
๑๙ มี.ค.๔๖ 

 
 
 

 


