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หมวด 2 ทวิ  คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
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พระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

พ.ศ. 2522 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2522 

เปนปท่ี 34 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และกฎหมายวาดวยเร่ืองราวรองทุกข 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการ

กฤษฎีกา พ.ศ. 2522” 

 



มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 

(2) พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2510 

(3) พระราชบัญญัติเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. 2492 

(4) พระราชบัญญัติเร่ืองราวรองทุกข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2516 

 

มาตรา 4 1

๒  ในพระราชบัญญัติน้ี “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา 

กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

 

มาตรา 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให 

มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 96/ตอนท่ี 69/ฉบับพิเศษ หนา 1/1 พฤษภาคม 2522 
๒ มาตรา 4 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2542 



ภาค 1 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

   

 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 6 2

๓  ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบดวยกรรมการซึ่งจะได 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังขึ้นตามมาตรา 11 

ใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยตําแหนงมีอํานาจ

หนาท่ีดูแลกิจการท่ัวไปของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา 73

๔  คณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) จัดทํารางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตามคําสั่ง 

ของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี 

(2) รับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายแกหนวยงานของรัฐหรือตามคําสั่ง

ของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี 

                                                 
๓ มาตรา 6 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2542 
๔ มาตรา 7 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2542 



(3) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใหมี

กฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 

 

มาตรา 84

๕  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 9  ใหกรรมการกฤษฎีกาได รับคาตอบแทนตามท่ีกําหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา 105

๖  (ยกเลิก) 

  

                                                 
๕ มาตรา 8 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 
๖ มาตรา 10 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 



หมวด 2 

กรรมการกฤษฎีกา6

๗ 

   

 

มาตรา 11 7

๘  กรรมการกฤษฎีกาน้ันจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงต้ังจากบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรา 13/1 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนกรรมการกฤษฎีกาโดยตําแหนง 

ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา

กรรมการรางกฎหมายประจํามีสิทธิเขารวมประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาในแตละ

คณะตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามอบหมาย เพ่ือแสดงความคิดเห็น 

ในเร่ืองท่ีพิจารณาหรือเสนอรางกฎหมายใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาได  ท้ังน้ี 

ในการ เข า ร วมประชุมกั บคณะกรรมการกฤษฎีกา ให นับ เปนองค ประชุม 

และไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับกรรมการกฤษฎีกาดวย แตไมมีสิทธิลงมติ 

 

มาตรา 12  กรรมการกฤษฎีกามีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป 

นับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

ถามีการแตงต้ังกรรมการกฤษฎีกาขึ้นอีกในระหวางท่ีกรรมการกฤษฎีกา 

ซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพ่ิมขึ้นหรือ 

                                                 
๗ คําวา “กรรมการกฤษฎีกา” แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 

๘ มาตรา 11 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 

2551 



แตงต้ังซอม ใหผูไดรับแตงต้ังน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

กฤษฎีกาซึ่งไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 

ผูท่ีพนจากตําแหนงแลวจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังอีกก็ได 

ใหกรรมการกฤษฎีกาซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไป

ไดจนกวาจะมีพระบรมราชโองการแตงต้ังกรรมการกฤษฎีกาขึ้นใหม8๙ 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับกรรมการกฤษฎีกาท่ีไดรับแตงต้ัง

เปนประธานกรรมการกฤษฎีกาแตละคณะตามมาตรา 15๑๐

 

 

มาตรา 13  ผู ท่ีจะไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกฤษฎีกาตองเปนผูมี 

ความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตรหรือ 

การบริหารราชการแผนดิน และตองมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(1) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือเทียบเทา 

(2) 1 0

๑๑ รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษา 

ศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด 

(3) เปนหรือเคยเปนอาจารยสอนวิชากฎหมายในสถาบันการศึกษาของรัฐ

ในระดับมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหาป 

(4) เคยเปนกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 
                                                 

๙ มาตรา 12 วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2551 
๑๐ มาตรา 12 วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2551 
๑๑ มาตรา 13 (2) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2542 



(5) มีความรูและเคยทํางานในการรางกฎหมายมาแลวไมนอยกวาสิบป 

และมีความชํานาญและความสามารถเปนประโยชนแกงานของกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา 13/111

๑๒  ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการคัดเลือก

รายชื่อผู ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงสมควร 

เปนกรรมการกฤษฎีกา โดยใหมีจํานวนท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอตอคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ

กฤษฎีกาแตละคณะตามมาตรา 15 เปนกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวแจงผล 

ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังตอไป 

ใหประธานกรรมการกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงเลือกกันเองใหคนหน่ึง 

เปนประธานกรรมการ 

หลักเกณฑการคัดเลือกและการพิจารณาใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงกําหนด 

 

มาตรา 14  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกฤษฎีกา 

พนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ใหจําคุก เวนแตในความผิดท่ีกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                                                 

๑๒ มาตรา 13/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 



(5) เปนบุคคลลมละลาย 

 

มาตรา 15  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหกรรมการ

กฤษฎีกาประชุมปรึกษาหารือกันเปนคณะ ซึ่งคณะหน่ึง ๆ ตองมีกรรมการกฤษฎีกา 

ไมนอยกวาสามคน และในกรณีท่ีมีปญหาสําคัญใหกรรมการกฤษฎีกาประชุม

ปรึกษาหารือกันโดยท่ีประชุมใหญกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งตองมีกรรมการกฤษฎีกา 

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการกฤษฎีกาท้ังหมด 

การแบงกรรมการกฤษฎีกาออกเปนคณะ การแตงต้ังประธานกรรมการ

กฤษฎีกาแตละคณะ และการประชุมของกรรมการกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีประธานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนด12

๑๓ 

การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา ใหถือเสียงขางมาก กรรมการกฤษฎีกา 

คนหน่ึงใหมี เสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน 

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นไดอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 15 ทวิ 1 3

๑๔  ในการพิจารณารางกฎหมายใหกรรมการกฤษฎีกา

คํานึงถึงความจําเปน ความเปนไปไดและขอบเขตท่ีจะตองมีกฎหมายดังกลาว  

ความสอดคลองกับหลักกฎหมายและบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น 

ความมีประสิทธิภาพของการจัดองคกรและกลไกเพ่ือการใชบังคับกฎหมาย ผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ และภาระหรือความยุงยากของประชาชนหรือ 

ผูท่ีจะอยูในบังคับแหงกฎหมายน้ันดวย และแกไขปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม   

                                                 
๑๓ มาตรา 15 วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 
๑๔ มาตรา 15 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2534 



ในกรณีท่ีกรรมการกฤษฎีกาเห็นวารางกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับสาระสําคัญ 

ของหลักการ หรือมีความเห็นขัดแยงกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งมีหนาท่ี

จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กรรมการกฤษฎีกาจะเสนอความเห็นเพ่ือขอให 

มีการทบทวนในหลักการเสียกอน หรือจะปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามหลักเกณฑ

ดังกลาวขางตน และรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไปก็ได 

 

มาตรา 16  ใหประธานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจกําหนดระเบียบ 

วาดวยการจัดทํารางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ และระเบียบวาดวย

การรับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา  ท้ังน้ี โดยไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา 17  กรรมการกฤษฎีกาผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเร่ือง 

ท่ีปรึกษาหารือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หามมิใหเขารวมปรึกษาหารือในเร่ืองน้ัน 

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจวางระเบียบใหกรรมการกฤษฎีกา

ท่ีประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอันเปนการขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ

กฤษฎีกา งดการเขารวมปรึกษาหารือในกิจการของกรรมการกฤษฎีกาเปนการชั่วคราว

ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพหรือวิชาชีพน้ันอยูได 

  



หมวด 2 ทวิ 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย14

๑๕ 

   

 

มาตรา 17 ทวิ  ใหมีคณะกรรมการเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนา

กฎหมาย” ประกอบดวย กรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา 11 และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐหรือของเอกชน ซึ่งประธาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูแตงต้ัง มีจํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกินสิบหาคน 

เปนกรรมการพัฒนากฎหมาย ในจํานวนน้ีใหมีกรรมการกฤษฎีกาเปนประธาน และ

กรรมการกฤษฎีกาอื่นไมนอยกวากึ่งหน่ึง และใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

เปนกรรมการพัฒนากฎหมายโดยตําแหนง ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในหมวดน้ี 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงต้ังขาราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

ในกรณี ท่ี เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะแตง ต้ัง

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามสาขาวิชากฎหมายก็ได 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา 12 มาใชบังคับ

แกกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

 

 

                                                 
๑๕ หมวด 2 ทวิ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรา 17 ทวิ ถึง มาตรา 17 อัฏฐ  

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2534 



มาตรา 17 ตรี  ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาท่ีศึกษา

พิจารณาตรวจสอบบรรดากฎหมายท่ีใชบังคับอยู ถาเห็นวากฎหมายฉบับใดหรือเร่ืองใด

มีบทบัญญัติท่ีจํากัดเสรีภาพในรางกาย ทรัพยสิน หรือการประกอบอาชีพของ

ประชาชนโดยไมสมควรหรือกอใหเกิดภาระแกการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคล

โดยไมจําเปน หรือไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง หรือการบริหารราชการ หรือเห็นวาประเทศไทยควรจะมีกฎหมายขึ้นใหม

เพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหสมบูรณย่ิงขึ้น หรือเพ่ือประโยชนแก

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือการบริหารราชการ ใหสํ านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพ่ือจัดทํา

แผนงานหรือโครงการพัฒนากฎหมายตอไป โดยระบุขอบเขตของงาน ขั้นตอนและ

วิธีดําเนินการ ตลอดจนงบประมาณสําหรับดําเนินการ  และในกรณีท่ีมีความจําเปน 

ตองมีงบประมาณเพ่ิมเติม ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

ความในวรรคน้ีไมใชบังคับแกการตรวจพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง ทบวง 

กรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

การเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ถาไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามสาขาวิชากฎหมาย ใหเสนอตอคณะกรรมการ 

ตามสาขาวิชากฎหมาย 

 

มาตรา 17 จัตวา  เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนงานหรือโครงการ

พัฒนากฎหมายตามมาตรา 17 ตรี แลว ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายดําเนินการ

ศึกษาวิจัยและจัดทํารายงานพรอมท้ังรางกฎหมายท่ีเกี่ยวของเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือพิจารณาตอไป โดยจะแตงต้ังผูวิจัยเพ่ือจัดทํารายงานตามท่ีมอบหมายก็ได   



เพ่ือการน้ีใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีอํานาจกําหนดคาตอบแทนหรือ 

ใหเงินอุดหนุนแกการวิจัยตามระเบียบท่ีประธานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนด 

ในกรณีมีเหตุอันควร คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะขอใหท่ีประชุมใหญ

กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดก็ได 

 

มาตรา 17 เบญจ  เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานตามมาตรา 17 ตรี 

หรือมาตรา 17 จัตวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะจัดใหมีการวิจัย การสัมมนา 

หรือการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ ท้ังในภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชนตามความเหมาะสมแกกรณีก็ได 

 

มาตรา 17 ฉ  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะ

แตง ต้ังคณะอนุกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะ เ พ่ือปฏิบั ติหน า ท่ีตามท่ี

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมอบหมายก็ได 

 

มาตรา 17 สัตต  ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา 17 ฉ มีอํานาจเชิญผูแทนหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในภาครัฐบาล 

และภาคเอกชนมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นได 

 

มาตรา 17 อัฏฐ  ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา 17 ฉ ไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับกรรมการกฤษฎีกา 

  



หมวด 3 

กรรมการวินิจฉัยรองทุกข15

๑๖ 

   

 

มาตรา 18  (ยกเลิก) 

มาตรา 19  (ยกเลิก) 

มาตรา 20  (ยกเลิก) 

มาตรา 21   (ยกเลิก) 

มาตรา 22  (ยกเลิก) 

มาตรา 23  (ยกเลิก) 

มาตรา 24  (ยกเลิก) 

มาตรา 25  (ยกเลิก) 

มาตรา 26  (ยกเลิก) 

มาตรา 27  (ยกเลิก) 

มาตรา 28  (ยกเลิก) 

มาตรา 29  (ยกเลิก) 

มาตรา 30  (ยกเลิก) 

มาตรา 31  (ยกเลิก) 

มาตรา 32  (ยกเลิก) 

มาตรา 33  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๖ หมวด 3 กรรมการวินิจฉัยรองทุกข มาตรา 18 ถึง มาตรา 61 ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 



มาตรา 34  (ยกเลิก) 

มาตรา 35  (ยกเลิก) 

มาตรา 36  (ยกเลิก) 

มาตรา 37  (ยกเลิก) 

มาตรา 38  (ยกเลิก) 

มาตรา 39  (ยกเลิก) 

มาตรา 40  (ยกเลิก) 

มาตรา 41  (ยกเลิก) 

มาตรา 42  (ยกเลิก) 

มาตรา 43  (ยกเลิก) 

มาตรา 44  (ยกเลิก) 

มาตรา 45  (ยกเลิก) 

มาตรา 46  (ยกเลิก) 

มาตรา 47  (ยกเลิก) 

มาตรา 48  (ยกเลิก) 

มาตรา 49  (ยกเลิก) 

มาตรา 50  (ยกเลิก) 

มาตรา 51  (ยกเลิก) 

มาตรา 52  (ยกเลิก) 

มาตรา 53  (ยกเลิก) 

มาตรา 54  (ยกเลิก) 

มาตรา 55  (ยกเลิก) 



มาตรา 56  (ยกเลิก) 

มาตรา 57  (ยกเลิก) 

มาตรา 58  (ยกเลิก) 

มาตรา 59  (ยกเลิก) 

มาตรา 60  (ยกเลิก) 

มาตรา 61  (ยกเลิก) 

  



ภาค 2 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

   

 

มาตรา 62 1 6

๑๗  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปน้ี 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมาย และศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

(2) พิจารณาและจัดทํารางกฎหมายตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมีหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิก

กฎหมาย 

(3) ชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรางกฎหมายแกหนวยงาน 

ของรัฐ 

(4) ใหความเห็นหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายใหแกหนวยงาน

ของรัฐ หรือตามท่ีรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันระหวางประเทศรองขอ 

(5) ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และเจาหนาท่ีของรัฐในดานกฎหมายและการรางกฎหมาย รวมท้ังการเผยแพร 

ทําความเขาใจในดานกฎหมายแกบุคคลท่ัวไป 

(6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาหลักกฎหมาย 

และการบริหารราชการแผนดิน 

                                                 
๑๗ มาตรา 62 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2542 



(7) จัดพิมพความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเผยแพร เวนแต

เร่ืองท่ีเปนความลับ 

(8) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

(9) ศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมท้ังจัดใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับระบบ

กฎหมายไทยและระบบกฎหมายตางประเทศ และงานวิจัยกฎหมายหรือวิชาอื่น 

ท่ีเกี่ยวกับกฎหมายท้ังของไทยและตางประเทศ เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 63  ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนาท่ีควบคุมดูแล

โดยท่ัวไป ซึ่งราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับผิดชอบขึ้นตรงตอ

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ใหมีรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร  

การรางกฎหมาย และการบริหารราชการแผนดินตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี 

และไดรับความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ ในกรณีท่ีรัฐสภา

ประกอบดวยสภาเดียวใหไดรับความเห็นชอบของสภาน้ัน17

๑๘ 

 

                                                 
๑๘ มาตรา 63 วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2522 



มาตรา 63/1 1 8

๑๙  เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

กฎหมายของรัฐ ใหมีตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกาซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ท่ีมีความรูและมีประสบการณในทางนิติศาสตร การรางกฎหมายและการบริหาร

ราชการแผนดิน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในงานดานกฎหมายตามความรับผิดชอบของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ใหนักกฎหมายกฤษฎีกาไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตราท่ีคํานวณ

แลวไมตํ่ากวาคาตอบแทนของขาราชการอัยการ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสู ตําแหนง การแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา และอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงนักกฎหมาย

กฤษฎีกา ใหเปนไปตามระเบียบท่ีประธานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนด 

 

มาตรา 63/2 1 9

๒๐  เพ่ือประโยชนในการตรวจพิจารณารางกฎหมาย  

หรือรางกฎใหเปนไปดวยความรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูดํารงตําแหนง 

ท่ีปรึกษากฎหมาย นิติกรหรือเจาหนาท่ีอื่นของหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูเสนอ 

รางกฎหมาย หรือรางกฎน้ันมาปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาในฐานะผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะท่ีตรวจพิจารณารางกฎหมายหรือรางกฎดังกลาวได

จนกวาการพิจารณารางกฎหมาย หรือรางกฎน้ันจะแลวเสร็จ 

ใหผูบังคับบัญชาของบุคคลตามวรรคหน่ึงสงตัวบุคคลดังกลาวมาปฏิบัติ

หนาท่ีผูชวยเลขานุการตามวรรคหน่ึง โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเปนการ

ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐน้ัน 

 

                                                 
๑๙ มาตรา 63/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 
๒๐ มาตรา 63/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2551 



มาตรา 6420

๒๑  (ยกเลิก) 

มาตรา 6521

๒๒  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 66  ภายใตบังคับแหงกฎหมายเพ่ือประโยชนในการประสานงาน 

แลกเปล่ียนประสบการณและพัฒนาขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับกฎหมายหรือ

เกี่ยวของกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี รัฐมนตรีเจาสังกัดและเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะขอใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลใชอํานาจ 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน แตงต้ังขาราชการ ซึ่งสังกัด

กระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหนงในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

โดยไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิมแตมีฐานะเสมือนเปนขาราชการ 

ซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได 

การแตงต้ังใหมาดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงตองมีระยะเวลาคร้ังหน่ึง 

ไมนอยกวาหน่ึงปและไมเกินสามป 

ใหนําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับแกการแตงต้ังขาราชการ

ซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดํารงตําแหนงในกระทรวงทบวงกรมอื่น

ดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 6722

๒๓  (ยกเลิก) 

มาตรา 6823

๒๔  (ยกเลิก) 

                                                 
๒๑ มาตรา 64 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 
๒๒ มาตรา 65 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 
๒๓ มาตรา 67 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 
๒๔ มาตรา 68 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 



ภาค 3 

บทกําหนดโทษ24

๒๕ 

   

 

มาตรา 69  (ยกเลิก) 

มาตรา 70  (ยกเลิก) 

มาตรา 71  (ยกเลิก) 

มาตรา 72  (ยกเลิก) 

มาตรา 73  (ยกเลิก) 

  

                                                 
๒๕ ภาค 3 บทกําหนดโทษ มาตรา 69 ถึง มาตรา 73 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 74 2 5

๒๖  ใหกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไดรับแตงต้ังตามพระราชบัญญัติ

วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 และกรรมการเร่ืองราวรองทุกข 

ซึ่ ง ได รับแต ง ต้ั งตามพระราชบัญญั ติ เ ร่ื องราวร อง ทุกข  พ .ศ .  2492  เป น 

กรรมการกฤษฎีกาและกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามพระราชบัญญัติน้ี แลวแตกรณี  

จนกวาจะมีพระบรมราชโองการแตงต้ังขึ้นใหมตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งตองไมเกิน

หน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไดรับแตงต้ังตามพระราชบัญญัติ

วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 เปนเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 75  คําเสนอเร่ืองราวรองทุกขท่ีไดย่ืนตอคณะกรรมการเร่ืองราว

รองทุกขตามพระราชบัญญัติเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. 2492  ใหคณะกรรมการวินิจฉัย

รองทุกขตามพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติเร่ืองราว

รองทุกข พ.ศ. 2492  แตถาคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามพระราชบัญญัติน้ี

เห็นสมควร จะใชอํานาจตามมาตรา 45 และมาตรา 48 ก็ใหกระทําได 

 

 

                                                 
๒๖ มาตรา 74 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2522 



มาตรา 76  ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจสั่งใหกรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ

กรรมการวินิจฉัยรองทุกขได และใหกรรมการกฤษฎีกาผูน้ันมีอํานาจหนาท่ีและสิทธิ

เชนเดียวกับกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมาย 

วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตราขึ้นไวต้ังแต พ.ศ. 2476  บทบัญญัติตาง ๆ  

จึงลาสมัยไมสะดวกแกการปฏิบัติราชการ และรัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังศาลปกครอง 

ซึ่งกระทรวงยุติธรรมกําลังจัดทําอยูในขณะน้ี  ฉะน้ัน จึงมีความจําเปนจะตองเตรียม

รับการจัดต้ังศาลปกครอง ประกอบกับโดยท่ีเร่ืองราวรองทุกขเปนท่ีมาของคดีปกครอง 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจําเปนตองทราบเหตุของการรองทุกขมาต้ังแต

เบื้องตน และสามารถวิเคราะหเหตุแหงการรองทุกขได ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุง

แกไขกฎหมายใหเหมาะสมย่ิงขึ้น และจะชวยใหกรรมการเร่ืองราวรองทุกขมีความ

ชํานาญงานตอเน่ืองกับงานรางกฎหมายและงานใหความเห็นในทางกฎหมายของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา  จึงสมควรรวมสํานักงานคณะกรรมการเร่ืองราวรองทุกขเขา

กับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสมควรกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับ

แตงต้ังเปนกรรมการเร่ืองราวรองทุกขกับคุณสมบัติของกรรมการกฤษฎีกาใหมีความ

สอดคลองตอเน่ืองกันดวย  นอกจากน้ัน โดยท่ีขณะน้ีประชาชนอาจย่ืนรองทุกข 

ตอรัฐบาลไดสองทาง คือ ทางสํานักงานคณะกรรมการเร่ืองราวรองทุกขและทาง 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งกอใหเกิดความสับสนแกประชาชน สมควรรวมไว

แหงเดียวกัน คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 252226

๒๗ 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับ น้ี  คื อ  โดย ท่ี

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ไดประกาศใชบังคับเมื่อ 
                                                 

๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม 96/ตอนท่ี 125/ฉบับพิเศษ หนา 1/27 กรกฎาคม 2522 



วันท่ี 2 พฤษภาคม 2522 ซึ่งเปนระยะเวลากอนท่ีจะมีประกาศแตงต้ังนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีชุดปจจุบัน และโดยท่ีคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันไดเขารับหนาท่ีเมื่อ 

ตนเดือนมิถุนายน ทําใหไมอาจแตงต้ังกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา 74  

ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีและความเห็นชอบจากรัฐสภาใหเสร็จ

เรียบรอยไปไดภายในเดือนมิถุนายน สมควรขยายระยะเวลาการแตงต้ังกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกขออกไปอีกเกาสิบวัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 253427

๒๘ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปน 

การสมควรจัดใหมีองคกรขึ้นเปนการเฉพาะเพ่ือทําหนาท่ีเสนอใหมีการแกไขปรับปรุง

กฎหมายท่ีลาสมัยหรือไมเหมาะสมกับสถานการณของประเทศ หรือกฎหมายท่ีจํากัด

เสรีภาพในรางกาย ทรัพยสินหรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไมสมควร  

หรือกอใหเกิดภาระแกการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไมจําเปน 

หรือไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

หรือการบริหารราชการ ประกอบกับบทบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑการตรวจ

พิจารณารางกฎหมายของกรรมการรางกฎหมาย การเร่ิมนับอายุความรองทุกข 

ขอยกเวนอายุความรองทุกข การดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการวินิจฉัย 

รองทุกข และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเปนอยูในปจจุบัน

ยังไมเหมาะสม สมควรไดรับการแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

 
                                                 

๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม 108/ตอนท่ี 146/ฉบับพิเศษ หนา 11/21 สิงหาคม 2534 



พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 254228

๒๙ 

 

มาตรา 11  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน ขาราชการ 

ลูกจาง และเงินงบประมาณในสวนท่ีเกี่ยวกับงานคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

และกองวิเคราะหกฎหมายและการรองทุกข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ท้ังน้ี 

เฉพาะท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงานศาล

ปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ใหขาราชการท่ีโอนไปตามวรรคหน่ึงเปนขาราชการฝายศาลปกครองและ 

ในระหวางท่ียังไมมีระเบียบของคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองในสวนท่ี

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใช

บังคับโดยอนุโลมกับขาราชการท่ีโอนไปตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา 12  ใหบทบัญญัติเกี่ยวกับการรองทุกขตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา พ .ศ .  2522 ซึ่ งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2534 กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ียังคงมี

ผลบังคับอยูตอไปจนกวาจะมีการเปดทําการศาลปกครองกลางตามกฎหมายวาดวย

การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีไดมีการตรา

กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้น ใหเปนศาล

ปกครองท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อันเปนการดําเนินการท่ีสืบเน่ืองจาก
                                                 

๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอนท่ี 94 ก/หนา 44/10 ตุลาคม 2542 



แนวทางการจัดองคกรคณะกรรมการกฤษฎีกาใหเปนรูปแบบองคกรเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานกฎหมายปกครองท่ีเคยดําเนินการอยูกอนแลว โดยองคกรคณะกรรมการกฤษฎีกา

น้ันเปนสถาบันท่ีปฏิบัติงานในดานคดีปกครองและการสรางบทกฎหมายรวมท้ังกําหนด

แนวทางการปฏิบัติราชการอยูดวยกันซึ่งประเทศไทยไดดําเนินการในแนวทางน้ีมา

ต้ังแตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยูหัว โดยไดทรงตรา

พระราชบัญญัติเคานซิลออฟสเตด คือ ท่ีปรึกษาราชการแผนดินขึ้นใชบังคับต้ังแต 

พ.ศ. 2417 และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พุทธศักราช 2476 โดยใหมีสถาบันเกี่ยวกับการรางกฎหมายและใหความเห็นทาง

กฎหมาย และสถาบันท่ีพิจารณาพิพากษาคดีปกครองควบคูกัน หลังจากน้ันไดมีการ

ปรับปรุงเปนพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ .ศ .  2522 โดยใหมี

คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขขึ้นทําหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาททางกฎหมายปกครอง

ระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางหลักกฎหมายปกครอง

ท่ีเหมาะสมแกประเทศไทย และสรางความคุนเคยในระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองโดย

จะพัฒนาใหเปนระบบศาลปกครองอยางเต็มรูปแบบตอไป  บัดน้ี เมื่อไดมีการจัดต้ัง

ศาลปกครองตามกฎหมายโดยเฉพาะขึ้นทําหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

โดยตรงแลว จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

โดยยกเลิกงานวินิจฉัยรองทุกขใหสอดคลองกับการจัดต้ังศาลปกครอง  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 

 



พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 255129

๓๐ 

 

มาตรา  9   ให กรรมการกฤษ ฎีกาซึ่ ง ดํ า รง ตํ าแหน งอ ยู ใน วัน ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับคงเปนกรรมการกฤษฎีกาตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ 

ใหประธานกรรมการกฤษฎีกาในแตละคณะตามมาตรา 15 ตามคําสั่ง

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 1/2549 เร่ือง การแบงกรรมการกฤษฎีกาออกเปน

คณะ ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี

ใชบังคับ คงเปนประธานกรรมการกฤษฎีกาตอไป 

 

มาตรา 10  ใหผูดํารงตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับเปน

นักกฎหมายกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีโดยใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงตาม

หลักเกณฑท่ีไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงต้ังนักกฎหมายกฤษฎีกา

ตามระเบียบท่ีประธานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดตามมาตรา 63/1 วรรคสาม แหง

พระร าช บัญญั ติ คณะกรรมการกฤษ ฎีกา  พ .ศ .  2522  ซึ่ ง แก ไข เ พ่ิม เ ติม 

โดยพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการ

สมควรปรับปรุงวิธีการไดมาและการดํารงตําแหนงของกรรมการกฤษฎีกา  

เ พ่ือใหสามารถคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญในระดับสูงได 

อยางกวางขวางและเปนไปดวยความรอบคอบ ตลอดจนเพ่ือใหกรรมการกฤษฎีกา 
                                                 

๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนท่ี 7 ก/หนา 70/11 มกราคม 2551 



มีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีไดดีย่ิงขึ้น และสมควรปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีและ 

การพัฒนาคุณภาพของเจาหนาท่ีในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและปฏิบัติงานอื่นในทางกฎหมายของรัฐได

อยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 


