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• เปนกฎหมายที่ถูกตราขึ้นในฐานะเปนฝายปกครอง (กฎกระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ) หรือเปนกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนออกกฎหมายที่เปนอํานาจของตนแทน และกฎหมาย

นั้นมีผลบังคับเสมือนหนึ่งวาออกโดยผูมอบอํานาจ บางครั้งเรียกวา 

“อนุบัญญัติ”
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• เหตุผลในการออกกฎหมายลําดับรอง เนื่องจาก

- ขอจํากัดดานเวลาของฝายนิติบัญญัติ 

- ขอจํากัดดานรายละเอียด 

- เพ่ือทันตอเหตุการณ

• ลักษณะของกฎหมายลําดับรอง คือ 

- ตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบท จะขัดหรือแยงหรือเกินอํานาจ

กฎหมายแมบทไมได 

- เปนกฎหมายที่กําหนดรายละเอียดของกฎหมายแมบท

- กําหนดโทษอาญาไมได

- กฎหมายลําดับรองจะถูกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายกอนโดย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ และศาล

ทําหนาที่ตรวจสอบภายหลังหากมีกรณีพิพาท แตบางฉบับกําหนดให

สภาผูแทนราษฎรตรวจสอบ
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ตัวอยาง

พระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ท่ี ๓๐/๒๘๖ พระท่ีน่ังไอสวรรยทิพยอาศน

วันท่ี ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๖

ถึงเจาพระยาอภัยราชา,

ฯลฯ บัดน้ีกรรมการรายงานวา: การออกกฎหมาย ควรตองอาศัยท้ังอํานาจนิตบิัญญัติ

และบริหารบัญญตั ิซ่ึงวาโดยนิติประเพณีแหงกรุงสยามก็ยอมรวมอยูในพระบรมเดชานุภาพ; 

สวนกฎเสนาบดน้ัีนควรใหออกแตโดยนิยามวาอาศัยอํานาจเสนาบดซ่ึีงเปนแตฝายบริหาร

สวนเดียว เพียงเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชกําหนดกฎหมาย, จะบัญญัติขอความใด

ใหขัดกับกฎหมายหรือนอกเหนือพระราชบัญญัตอินักฎน้ันอาศัยเปนสารบญัญตัิแมบทน้ัน 

หาควรไม, และจะวางบทระวางโทษเปนอาญาและเบี้ยปรับลงไวดวย ก็ไมควรดุจกัน แตการท่ี

จะยอนไปรื้อถอนแกไขกฎเสนาบดอีันใดออกกอนแลว เขาหาหลักอันน้ี ก็จะเปนการยุงยากมาก 

ชอบใหระงับไว; ตอเมื่อจะตรากฎเสนาบดีขึ้นใหมในเบื้องหนา จึงดําเนินใหเปนไปตาม

หลักใหมน้ีจงทุกราย เห็นชอบดวย จึงกําหนดไวเปนระเบยีบดังตอไปน้ี: ฯลฯ
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หน่วยงานจดัทาํรา่ง คณะรฐัมนตรี

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

กฤษฎกีา

คณะรฐัมนตรี รฐัมนตรลีงนาม
ประกาศ

ราชกจิจานุเบกษา

กฎกระทรวง
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• ชื่อกฎกระทรวง แตเดิมระบุเปนฉบับที่ (ปที่ออกกฎกระทรวง) และช่ือ

กฎหมายที่ใหอํานาจออกกฎกระทรวงน้ัน เชน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ซึ่งเปนแนวทางของอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ตอมาเกิดความสับสน

ในการใชบังคับ คณะรัฐมนตรีจึงมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ใหถือปฏิบัติ

ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๔/๒๕๔๓) 

โดยการกําหนดช่ือกฎกระทรวงใหแสดงเน้ือหาสาระของกฎกระทรวงน้ัน 

เชน กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

• ไมมีคําปรารภ สวนบันทึกหลักการและเหตุผล เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว จะปรากฏเปนหมายเหตุทายกฎกระทรวงน้ัน
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กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๕ วรรคสอง 

และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และมาตรา ๔๓ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติด

ใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี

• บทอาศัยอํานาจ ไมตองเขียนอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
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• วันใชบังคับ โดยปกติจะไมกําหนดวันใชบังคับไว เพราะพระราชบัญญัติ

แมบทไดกําหนดใหกฎกระทรวงเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได

• การจัดหมวดหมู เชนเดียวกับพระราชบัญญัติ โดยอาจเริ่มจากหมวด ๑ 

บททั่วไป และลําดับหมวด ๒ หมวด ๓ ไปเรื่อย ๆ จนถึงบทเฉพาะกาล 

เชน กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

• การยกเลิก แกไข หรือเพิ่มบางมาตรา เชนเดียวกับพระราชบัญญัติและ

พระราชกฤษฎีกา

• ไมตองระบุผูรักษาการตามกฎกระทรวง สวนการลงนามในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีชวยวาการลงนามแทนไดในกรณีปฏิบัติราชการแทนหรือรักษา

ราชการแทน ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ

กรรมการรางกฎหมาย) (เรื่องเสร็จที่ ๔๗๗/๒๕๒๒)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ประกาศคณะกรรมการสาธารณสขุ 

และประกาศกรมอนามยั 

• ชื่อของประกาศ จะกําหนดตามหนวยงานผูออกประกาศ ประกอบกับ

สาระสําคัญของประกาศน้ัน

• คําปรารภและบทอาศยัอํานาจ เชนเดียวกับระเบียบ

• วันใชบังคับ พิจารณาจากกฎหมายแมบทกอนวาตองประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาหรือไม อาจใชคําวา “ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ......... 

เปนตนไป” “ประกาศ ณ วันที่ ..........” หรือ “ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตน

ไป” และ “ใหไว ณ วันที่ ..........”
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• การแบงหมวดหมู และการยกเลิก แกไข หรือเพิ่มบางขอ เชนเดียวกับ

ระเบียบ แตอาจยกเลิกประกาศแลวเขียนใหมก็ได เน่ืองจากประกาศ

สวนมากมีเน้ือหาไมยาว

• กรณีประกาศที่มีเน้ือหาสาระเปนการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ หรือ

มีเน้ือหาคอนขางยาว อาจใชรูปแบบที่ครบถวนเชนเดียวกับระเบียบ  

ทั้งน้ี ไมมีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และการวางรูปแบบ

ประกาศของแตละหนวยงาน
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