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ลาํดบัชัน้ของกฎหมายไทย

รฐัธรรมนูญ

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

พระราชบญัญตัิ

พระราชกาํหนด

กฎหมายลาํดบัรอง เช่น พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง 

ระเบยีบ ประกาศ

ขอ้บญัญตัอิงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

๑



ประกาศ

คณะปฏวิตัิ

ศาลไทยยอมรบัว่ามีสถานะ

เป็นกฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๑๖๖๒/๒๕๐๕ คณะปฏวิตัิ

ยดึอาํนาจปกครองประเทศสาํเร็จ หวัหนา้คณะปฏวิตัิ

ย่อมเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองบา้นเมอืง ขอ้ความใด

ทีห่วัหนา้คณะปฏวิตัสิ ัง่บงัคบัประชาชน ตอ้งถอืวา่เป็น

กฎหมาย
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ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่งเสร็จที ่๙๕๓/๒๕๕๗ ประกาศหรือ

คาํส ัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาตมิที ัง้ทีม่ฐีานะเป็นกฎหมาย และมี

ฐานะเป็นกฎ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรี หรือคาํส ัง่ การจะทราบวา่มฐีานะ

อย่างใด ตอ้งตรวจสอบสาระสาํคญัแต่ละฉบบัเป็นกรณีไป

๓



ความสาํคญัของร่างกฎหมาย

การบรหิาร

ราชการแผ่นดิน

มีประสทิธภิาพ

เศรษฐกจิ

เตบิโต

สงัคมมีความ

สงบเรยีบรอ้ย

ร่างกฎหมายที่ดี

๔



ขัน้ตอนการร่างกฎหมาย ๕



เทคนิคการร่างกฎหมาย ๖



ผูม้ีสทิธเิสนอร่างพระราชบญัญตัต่ิอสภาผูแ้ทนราษฎร

คณะรฐัมนตรี

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

ไม่นอ้ยกว่า ๒๐ คน

ผูม้ีสทิธิเลอืกตัง้

ไม่นอ้ยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
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ขัน้ตอนการตราพระราชบญัญตัิ

หน่วยงานจดัทาํรา่ง คณะรฐัมนตรี

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

สภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา
นายกรฐัมนตรี

ทูลเกลา้ฯ

ประกาศ

ราชกจิจานุเบกษา

ม.๗๗ รฐัธรรมนูญ

ต่อไปมาดูโครงสรา้ง 

พ.ร.บ. กนั
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มาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

รัฐพึงจดัใหม้ีกฎหมายเพียงเท่าที่จ ําเป็น และยกเลิก
หรือปรบัปรุงกฎหมายที่หมดความจาํเป็นหรือไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพการณ์ หรือที่ เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพโดยไม่ชกัชา้เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระแก่ประชาชน 
และดาํเนินการใหป้ระชาชนเขา้ถึงตวับทกฎหมายต่าง ๆ ได ้
โดยสะดวกและสามารถเขา้ใจกฎหมายไดง่้ายเพ่ือปฏิบตัิตาม
กฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง

๙



ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัใหม้ีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้กี่ยวขอ้ง วิเคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากกฎหมายอย่างรอบดา้นและเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการ
รบัฟังความคิดเหน็และการวิเคราะหน์ัน้ต่อประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขัน้ตอน 
เมื่อกฎหมายมีผลใชบ้งัคบัแลว้ รฐัพึงจดัใหม้ีการประเมินผล
สมัฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก ําหนดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้กี่ยวขอ้งประกอบดว้ย เพ่ือพฒันากฎหมาย
ทุกฉบ ับใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมก ับบ ริบทต่าง  ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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รฐัพึงใชร้ะบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
เฉพาะกรณีที่จําเป็น พึงกําหนดหลกัเกณฑก์ารใชดุ้ลพินิจ
ของเจา้หนา้ที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตาม
ขัน้ตอนต่าง ๆ ที่บญัญตัิไวใ้นกฎหมายใหช้ัดเจน และพึง
กาํหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิรา้ยแรง
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ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ

กาํหนดกรณีที่จาํเป็น

กาํหนดในกฎหมายให ้

ชดัเจน

ดลุพนิิจเจา้หนา้ที่และระยะเวลาดําเนินการ

โทษอาญา

กาํหนดเฉพาะกรณี

รา้ยแรง
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รายละเอยีดเพ่ิมเตมิที่

www.krisdika.go.th
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• บันทึกหลักการและเหตุผล

• ชื่อรางพระราชบัญญัติ

• คําปรารภ

• บทจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

• วันใชบังคับ

• บทยกเลิกกฎหมายเดิม

• บทนิยาม

• ผูรักษาการตามกฎหมาย

• กลไกของกฎหมาย

• บทกําหนดโทษ

• บทเฉพาะกาล

โครงสรา้งของร่างพระราชบญัญตัิ
17



กรณีมีกฎหมายครั้งแรก

ใหมีกฎหมายวาดวยระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน

กรณียกเลิกกฎหมายเดิมทั้งฉบับ และยกรางขึ้นใหม

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการขอทาน

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและกฎหมายวาดวย

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่

บนัทกึหลกัการ
18



กรณีแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ .......... เพ่ือ ..........

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังตอไปน้ี

(๑) กําหนดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภใหเหมาะสมชัดเจน (แกไขบทนิยามคําวา “การพยาบาล” และ “การ

ผดุงครรภ” และเพ่ิมบทนิยามคําวา “การประกอบวิชาชีพการพยาบาล” 

และ “การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ” ในมาตรา ๔)

(๒) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจตรวจสอบ คน หรือยึดพยานหลักฐาน

ตาง ๆ ได (เพ่ิมบทนิยามคําวา “พนักงานเจาหนาที่” ในมาตรา ๔ เพ่ิมหมวด 

๕ ทวิ พนักงานเจาหนาที่ มาตรา ๔๕ ทวิ มาตรา ๔๕ ตรี มาตรา ๔๕ จัตวา 

มาตรา ๔๕ เบญจ)
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• บทเฉพาะกาลไมตองเขียนในหลักการ

• ขอความที่กําหนดในหลักการตองเปนกรอบใหเขาใจไดวาเสนอราง

กฎหมายในเรื่องใด

• เลขมาตราที่ระบุไวเพ่ือใหทราบวาแกไขหรือเพ่ิมมาตราใดบางเทาน้ัน 

ไมใชสาระสําคัญของหลักการ

20



โดยที่/เน่ืองจาก .............................................................................

............................................................  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

บนัทกึเหตผุล

• เหตุผลตามบันทึกหลักการและเหตุผลจะปรากฏเปนหมายเหตุทาย

พระราชบัญญัติเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

• ถือวาเปนเจตนารมณของกฎหมายประการหน่ึง

• ตัวอยางการเขียนเหตุผลที่ดี เชน หมายเหตุทายพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
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กรณีมีกฎหมายครั้งแรก

รางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ....

กรณีแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย

รางพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ช่ือร่างพระราชบญัญตัิ
22



มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ

ปฐมภูม ิพ.ศ. ....”

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

• ช่ือรางพระราชบัญญัติตองครอบคลุมสาระของกฎหมาย

• หลีกเลี่ยงการต้ังช่ือกฎหมายที่ขึ้นตนดวยคําวา “การ” หรือ “วาดวย”

• กรณีเปนรางพระราชบัญญัติฉบับแรกจะไมระบุวา “(ฉบับที่ ๑)” 

สวนการแกไขเพ่ิมเติมตอมาใหนับฉบับที่แกไขเพ่ิมเติมตอไปเรื่อย ๆ
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โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยผลิตภัณฑสมุนไพร

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบและกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

โดยที่เปนการสมควรยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาล

ปจจุบัน

คาํปรารภ
24



พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ... ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย

เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม

พระราชบัญญัติน้ี เพ่ือ .....................................................................................

ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคลองกับเง่ือนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

บทจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพ
25



• การอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ปจจุบันเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง แนวทางการจัดทํารางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย โดยเห็นชอบแนวทางการตรวจและจัดทํา

รางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเสนอและใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตอไป
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด .......... วันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๓๗ เปนตนไป

วนัใชบ้งัคบั
27



มาตรา ๒  ใหใชพระราชบัญญัติน้ีต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป เปนกําหนดเวลาไมเกิน ๑ ป

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปน

พระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติแหงหมวด ... ใหใชบังคับเมื่อ

พนกําหนด .......... วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับเปนตนไป
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มาตรา ๓  ใหยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

บทยกเลกิกฎหมายเดิม
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• เพ่ือกําหนดความหมายของถอยคําที่ใชในรางกฎหมายใหเปนที่เขาใจ

ตรงกัน นิยามจึงทําหนาที่กําหนดขอบเขตของความหมาย (delimiting)

ขยายความ (extending) หรือทําใหความหมายแคบลง (narrowing)

บทนิยาม

พระราชบญัญัติคุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖

“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไม

รวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส

“เด็กเรรอน” หมายความวา เด็กที่ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองหรือมี

แตไมเลี้ยงดูหรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่

ตาง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใชชีวิตเรรอนจนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพ

ของตน
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• นิยามที่ใชกฎหมายลําดับรองเพ่ือขยายขอบเขตของนิยาม ตองกําหนดให

รัดกุม

พระราชบญัญัติเชื้อโรคและพษิจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

“เช้ือโรค” หมายความวา

(๑) เช้ือจุลินทรีย

(๒) สารชีวภาพ

(๓) เช้ืออ่ืนตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๓)

กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ตองเปนกรณีเฉพาะที่ทําใหเกิดโรคในคน 

ปศุสัตว สัตวพาหนะ หรือสัตวอ่ืนตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๓)
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• นิยามอาจกําหนดเพ่ือยอคําใหสั้น

พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๘

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

• นิยามควรอยูสวนตนของกฎหมาย ปกติ คือ มาตรา ๓ หรือมาตรา ๔

• นิยามสามารถขยายความหมายของคําใหรวมถึงสิ่งอ่ืนดวย โดยอาจใชคํา

วา “หมายความรวมถึง ... ดวย” หรือ “ใหหมายความรวมถึง ... ดวย” 

และสามารถจํากัดขอบเขตความหมายใหแคบลงก็ได โดยอาจใชคําวา 

“แตไมหมายความรวมถึง ...”
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• นิยามไมควรกําหนดใหมีความหมายผิดไปจากความเขาใจของบุคคล

ธรรมดา

พระราชบญัญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

“สัตวนํ้า” หมายความวา สัตวที่อาศัยอยูในนํ้าหรือมีวงจรชีวิตสวนหน่ึง

อยูในนํ้าหรืออาศัยอยูในบริเวณที่นํ้าทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล 

หอย เตากระ ตะพาบนํ้า จระเข รวมทั้งไขของสัตวนํ้าน้ัน สัตวนํ้าจําพวกเลี้ยง

ลูกดวยนม ปลิงทะเล ฟองนํ้า หินปะการัง กัลปงหา และสาหรายทะเล  ทั้งน้ี 

รวมทั้งซากหรือสวนหน่ึงสวนใดของสัตวนํ้าเหลาน้ัน และหมายความรวมถึง

พันธุไมน้ําตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุช่ือ
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• นิยามสามารถอางอิงเช่ือมโยงความหมายระหวางกฎหมายตางฉบับกันได

พระราชบญัญัติการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. 

๒๕๕๙

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ

“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการตามกฎหมายวาดวย

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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แบบการแกไขเพิ่มเติมบทนิยาม

ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “..........” ในมาตรา ... แหง

พระราชบัญญัติ .......... และใหใชความตอไปน้ีแทน

ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “..........” “..........” และ “..........” ระหวางบท

นิยามคําวา “..........” และคําวา “..........” ในมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ

..........

ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “..........” ในมาตรา ... แหงพระราชบัญญัติ

..........
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• ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๘/๒๔๙๗) 

ผูรักษาการตามกฎหมายกําหนดขึ้นเพ่ือใหมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงใด

กระทรวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงเปนผูมีหนาที่ดูแลใหเปนไปตาม

กฎหมายน้ัน ประโยชนของการมีผูรักษาการ มีดังน้ี

(๑) ทําใหมีรัฐมนตรีเจาของเรื่องแนนอน

(๒) ทําใหฝายนิติบัญญัติวินิจฉัยไดวาสมควรใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีใด 

ในการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย

(๓) ทําใหฝายนิติบัญญัติควบคุมราชการแผนดินไดสะดวกยิ่งขึ้น

(๔) ทําใหราษฎรติดตอกับทางราชการไดถูกตอง 

ผูร้กัษาการตามกฎหมาย
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พระราชบญัญัติการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. 

๒๕๕๙

มาตรา ๔ วรรคหน่ึง  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหรัฐมนตรีแตละ

กระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงน้ัน
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พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕ วรรคหน่ึง  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานสาธารณสุข 

กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และ

กําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

• กรณีกฎหมายไมมีการแบงหมวด มาตรารักษาการจะเปนมาตราทาย

ของกฎหมายน้ัน กรณีที่มีการแบงหมวด มาตรารักษาการจะอยูตอนตน

กอนเริ่มเน้ือหาของหมวดแรก

• การกําหนดใหประธานศาล ประธานองคกรอิสระ และอัยการสูงสุด 

รักษาการตามกฎหมาย โดยไมมีรัฐมนตรีรักษาการรวมดวยน้ัน เหมาะสม

หรือไม เพราะฝายนิติบัญญัติจะไมสามารถต้ังกระทูถามถึงการบริหาร

กฎหมายไดเลย 
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• เปนเน้ือหาที่สําคัญที่สุดของกฎหมายแตละฉบับ อาจมีการแบงเปนหมวด 

เพ่ือใหงายตอการอานและการทําความเขาใจ

• กฎหมายหน่ึงมาตรา ควรแสดงความคิดหน่ึงความคิด หากมีรายละเอียด

หลายประการ ควรแยกเปน “วรรค” หรือ “อนุมาตรา ()” และความคิด

ที่ตอเน่ืองกันก็ควรเรียงลําดับมาตรา

• กลไกของกฎมายอาจกําหนดในรูปแบบการบริหารจัดการโดย

คณะกรรมการ การจัดต้ังหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบ หรือกําหนด

มาตรการควบคุม ดําเนินการ หรือสงเสริมในเรื่องใดหรือหน่ึง หรือ

ผสมผสานกัน เปนตน

กลไกของกฎหมาย
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• การยกเลิกมาตรา ใชแบบการเขียนดังน้ี

มาตรา ... ใหยกเลิกมาตรา ... แหงพระราชบัญญัติ .... พ.ศ. ....

• การแกไขมาตรา ใชแบบการเขียนดังน้ี

มาตรา ... ใหยกเลิกความในมาตรา ... แหงพระราชบัญญัติ .... 

พ.ศ. .... และใหใชความตอไปน้ีแทน

“มาตรา ... ...”

• การเพ่ิมมาตรา ใชแบบการเขียนดังน้ี

มาตรา ... ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา ... แหงพระราชบัญญัติ ... 

พ.ศ. ....

“มาตรา ... ...”

การยกเลกิ แกไ้ข และเพิม่บางมาตรา
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• กรณีมาตราที่ถูกยกเลิกหรือแกไขมีการแกไขเพ่ิมเติมมากอนตองระบุการ

แกไขเพ่ิมเติมครั้งสุดทายดวย เชน

มาตรา ... ใหยกเลิกมาตรา ... แหงพระราชบัญญัติ .... พ.ศ. .... ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ... (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

• การยกเลิก แกไข หรือเพ่ิมมาตรา ตองตรวจสอบมาตราอ่ืนดวยเสมอ

• การเพ่ิมหรือแทรกมาตราใหมใหใชแนวทางการเปลี่ยนรูปแบบมาตรา ... 

ทวิ เปนมาตรา .../๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ที่ให

ปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ 

๔๘๔/๒๕๔๓)
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• บทกําหนดโทษ ประกอบดวย ขอหาม การฝาฝน และโทษที่กําหนด

บทกาํหนดโทษ

พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ ๒๕๓๕

มาตรา ๗๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา 

๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๐

มาตรา ๒๔  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวย

กรรมการตามมาตรา ๖๖/๑ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และใหรองอธิบดีกรมอนามัย

ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๖/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้ ใหอธิบดีกรมอนามัยแตงตั้งขาราชการ

ในสังกัดกรมอนามัยจํานวนสองคน เปนผูชวยเลขานุการ
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พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๐

มาตรา ๒๕  อุทธรณที่ไดย่ืนและยังคงคางพิจารณาอยูในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

ตามมาตรา ๖๖/๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีดวย

พระราชบญัญัติควบคมุผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ ๒๕๖๐

มาตรา ๗๘  การแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบที่ไดแจง

ไวตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะครบกําหนดเวลาตามที่

กําหนดไวในเอกสารรับรองการจดแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑ

ยาสูบ
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พระราชบญัญัติควบคมุผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ ๒๕๖๐

มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ี

ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี จนกวา

จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

ใหดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตาม

พระราชบัญญัติน้ีใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ี

ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจ

ดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรี
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