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พระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุ ทธศั กราช ๒๕๕๗ ประกอบกั บมาตรา ๓/๑ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นต้น
(๒) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
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(๓) กฎหมายที่บัญญัติให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการดําเนินการตามกฎหมายนั้นแล้ว
เช่น กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด กฎหมายเกี่ยวกับการออกเหรียญ ธนบัตรหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กฎหมายกําหนดยศ กฎหมายกําหนดปริญญา กฎหมายกําหนดอักษรย่อปริญญา กฎหมายกําหนดวิทยฐานะ
เป็นต้น
(๔) กฎหมายที่กําหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ เช่น
กฎหมายกําหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายกําหนดเครื่องหมายราชการ กฎหมายกําหนดเครื่องแบบ เป็นต้น
(๕) กฎหมายอื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย
พระราชกําหนด และกฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“รัฐมนตรีผู้รักษาการ” หมายความว่า รัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็น
ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ และให้หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจออกกฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองด้วย
“องค์กรที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือสภาที่จัดตั้งขึ้น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายเฉพาะ บรรดาที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความเหมาะสม
เป็นธรรม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตตามกาลสมัยและวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีหน้าที่จัดให้มีการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกห้าปีที่กฎหมายใช้บังคับ หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เห็นว่าจําเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
(๒) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชนทั่วไป
และรัฐมนตรีผู้รักษาการเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร
(๓) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
(๔) เมื่อปรากฏว่ามิได้มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเกินสามปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้น
ใช้บังคับ
มาตรา ๖ กฎหมายที่ไม่มีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
ที่จะต้องปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ในการนี้ นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้รัฐมนตรีคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการก็ได้
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มาตรา ๗ เมื่อมีกรณีที่จะต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามมาตรา ๕
ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้ประกาศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย
ในระหว่างการดําเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย หากได้รับข้อเสนอแนะ
จากผู้ใด หรือจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบ
การพิจารณาด้วย
มาตรา ๘ เมื่ อ มี ก รณี ต ามมาตรา ๕ (๒) ถ้ า รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการเห็ น ว่ า ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
หรือข้อเสนอแนะนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะทราบพร้อมทั้งเหตุผล
ภายในสิบวันนับแต่วันที่มีความเห็นดังกล่าว ถ้าผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะยังเห็นว่ามีเหตุอันสมควร
ที่จะต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้น จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
เพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการพิจารณาทบทวนในเรื่องดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางเรื่องตามที่จําเป็น
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นใช้บังคับต่อไป
(๒) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๓) การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ ยกเลิ ก กฎหมายให้ ส อดคล้ อ งหรื อ อนุ วั ติ ก ารตามพั น ธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
(๔) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อลดผลกระทบและภาระของประชาชนที่เกิดขึ้น
จากกฎหมายนั้น
(๕) การใช้ระบบคณะกรรมการ การอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต ระบบการจดทะเบียน
หรือระบบอื่นที่กําหนดขึ้นเพื่อกํากับหรือควบคุม เพียงเท่าที่จําเป็น
(๖) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๗) การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายนั้น
(๘) เรื่องอื่นใดที่จะทําให้กฎหมายนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนโดยไม่จําเป็น ไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้น
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีผู้รักษาการต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขององค์กร
ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมายนั้น หรือจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เป็นการทั่วไปก็ได้
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มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๕ (๔) ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อยกเลิกกฎหมายดังกล่าว หรือถ้าเห็นว่ายังมีความจําเป็นต้องมีกฎหมายนั้นต่อไป ให้แสดงเหตุผลต่อ
คณะรัฐมนตรีถึงความจําเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นต่อไปและเหตุที่ไม่มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
พร้อมทั้งกําหนดเวลาที่ชัดเจนที่จะบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ครบสามปีที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ
ในกรณีอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีสาระสําคัญตามมาตรา ๙ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องพิจารณาทบทวน ในกรณีที่จําเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก
กฎหมาย ให้เสนอร่างกฎหมายไปพร้อมกันด้วย
ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานประจําปีต่อไป
มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีที่จะต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามมาตรา ๕
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะพิจารณาดําเนินการแทนรัฐมนตรีผู้รักษาการตามที่รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ร้องขอก็ได้ ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะขอให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานในสังกัด
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกําหนดก็ได้ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายและ
การใช้จ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายที่ได้รับดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมายซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว
เมื่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอผลการพิจารณา
ไปยังรัฐมนตรีผู้รักษาการและคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดทํารายงานประจําปีสรุปผลการปฏิบัติการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ หากมีกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้บันทึกไว้ในรายงานดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย
มาตรา ๑๓ ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีผู้รักษาการนั้นทั้งหมด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบ
ตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกําหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้ากฎหมายใดใช้บังคับเกินห้าปีนับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่งแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วยว่าจะดําเนินการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฉบับใดในปีใด ซึ่งทั้งหมดต้องทําให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ สําหรับกฎหมายใดที่ใช้บังคับยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ให้ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้ น เมื่ อ กฎหมายนั้ น ใช้ บั ง คั บ ครบห้ า ปี
นับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

เมื่อได้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําคําแปลของ
กฎหมายทั้งหมดเป็นภาษากลางของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย และเมื่อใดที่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่คําแปลของกฎหมายนั้นโดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่สังคม
ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความต้องการของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ทัศนคติ
ของมหาชนในเรื่องต่าง ๆ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศ
เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงดําเนินการให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมาย
อยู่เสมอ เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีมาตรการใด
ที่กําหนดให้ต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายอย่างสม่ําเสมอ การเสนอให้มี
การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายส่วนใหญ่จึงเป็นไปตามข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตน
เป็ น ไปโดยง่ า ยโดยมิ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึ ง พลวั ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น กฎหมายจํ า นวนมากจึ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวม กรณีจึงสมควรกําหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายต่าง ๆ มีหน้าที่จัดให้มี
การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการดังกล่าวให้ชัดเจน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

