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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดทําและการตรวจสอบรางกฎหมาย
และรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี มีแนวทางในการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทําและการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กฎหมาย” หมายความวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวง
“อนุบัญญัติ” หมายความวา ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการเรียกวา “คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี” ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เรียกโดยยอวา “คกอ.” ประกอบดวย
(๑) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๓) ผูแทนหนวยงานของรัฐอื่นนอกจาก (๑) และ (๒)
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ
ใหน ายกรัฐ มนตรีหรือรองนายกรัฐ มนตรีซึ่งกํากับการบริหารราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งกรรมการตาม (๓) และ (๔)
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ให คกอ. แตละคณะมีกรรมการจํานวนไมเกิน เจ็ดคน และใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปน
ประธานกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนเลขานุการ
หนึ่งคนและผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ขอ ๕ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ งเป น ผู ซึ่ ง มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในทางนิ ติ ศ าสตร
รัฐศาสตร สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน และตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา
(๒) เป น หรื อ เคยเป น อาจารย ส อนวิ ช ากฎหมายในสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ
หรือเอกชนระดับอุดมศึกษาแลวไมนอยกวาหาป
(๓) มีความรูและเคยทํางานที่เกี่ยวของกับการรางกฎหมายหรือรางอนุบัญญัติมาแลว
ไมนอยกวาหาป
ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
และอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
ในกรณี ที่ ค รบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง หากยั ง ไม มี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปได
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ผูแตงตั้งใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๘ คกอ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) ตรวจพิจารณารางอนุบัญญัติตามมติคณะรัฐ มนตรี คําสั่งของนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรี หรือตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองขอ
(๒) พิจารณาเสนอความเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ หรือตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี หรือตามที่สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองขอ
(๓) เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐเจาของรางกฎหมายหรือรางอนุบัญญัติ หนวยงาน
ของรั ฐ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ผู แ ทนภาคเอกชนมาชี้ แ จงแถลงข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ให ข อ คิ ด เห็ น
เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ ๙ การประชุม ของ คกอ. แตล ะคณะต องมี กรรมการมาประชุม ไมน อยกวา สามคน
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถมาประชุมได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งที่มาประชุมทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ในการตรวจพิจารณารางอนุบัญญัติ ให คกอ. พิจารณาปรับปรุงแกไขไดตามที่
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงหลักการที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ
หรืออนุมัติ แลวแตกรณี
ในการตรวจพิ จ ารณาตามวรรคหนึ่ ง ถ า จํ า เป น ต อ งแก ไ ขในหลั ก การหรื อ สาระสํ า คั ญ
ที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบหรืออนุมัติไวแลว หรือหนวยงาน
ของรัฐเจาของเรื่องไมเห็น ชอบดวยกับการแกไข ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอความเห็น
ของ คกอ. และความเห็นของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา เวนแตเปนกรณีที่มี
ความจําเปนเรงดวนจะตรวจพิจารณาใหแลวเสร็จ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีไปในคราวเดียวกันก็ได
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ คกอ. เห็นวา มีความจําเปนหรือมีความเหมาะสมที่จะตองแกไขหรือจัด
ใหมีรางอนุบัญญัติอื่นเพื่อใหสอดคลองกับรางกฎหมายหรือรางอนุบัญญัติที่ตรวจพิจารณา หรือเห็นวา
ไมมีความจําเปนตองตรวจพิจารณาเพราะมีกฎหมายหรืออนุบัญญัติอื่นในลักษณะเดียวกันใชบังคับอยูแลว
หรือเพราะเหตุอื่น ใด ใหเ สนอความเห็น ตอคณะรัฐ มนตรี นายกรัฐ มนตรีหรือรองนายกรัฐ มนตรี
แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
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ขอ ๑๒ ในการตรวจพิ จ ารณา หาก คกอ. เห็ น ว า ร า งอนุ บั ญ ญั ติ ใ ดมี ป ระเด็ น ป ญ หา
ขอกฎหมายที่สําคัญสมควรไดรับการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ ใหแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อนําเสนอนายกรัฐ มนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ
ที่เสนอเรื่องพิจารณามีคําสั่ง ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก็ได
ขอ ๑๓ กรณีรางอนุบัญญัติใดที่หนวยงานของรัฐสามารถตราขึ้นไดตามกฎหมายโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรี และสงมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นวา
ในรางอนุบัญญัตินั้น มีประเด็น ปญหาขอกฎหมายสําคัญจะนําเสนอ คกอ. คณะใดคณะหนึ่งตรวจ
พิจารณา กอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
ขอ ๑๔ ในการตรวจพิจารณารางอนุบัญญัติใดที่มีความจําเปนตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
หรือมีความเรงดวนเปนพิเศษ หรือตองการความรอบคอบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจขอให คกอ.
ตั้งแตสองคณะขึ้นไป หรือ คกอ. ทุกคณะมาประชุมรวมกัน หรือแตงตั้ง คกอ. คณะพิเศษ เพื่อพิจารณา
รางอนุบัญญัติดังกลาวก็ได
ในการประชุมของ คกอ. ตามวรรคหนึ่ง ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และใหกรรมการที่เขารวมประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งในที่ประชุมทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแ ตงตั้งใหฝายเลขานุการของ คกอ. คณะใดคณะหนึ่งทําหนาที่
ฝายเลขานุการของ คกอ. ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๕ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของ คกอ. และใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหการสนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก คกอ.
(๒) ประสานงานกับหน วยงานของรัฐหรื อเอกชนเพื่ อประโยชน ใ นการปฏิบั ติ
หนาที่ของ คกอ.
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ คกอ. มอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานก็ได
ขอ ๑๖ ให คกอ. เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ซึ่งไดรับแตงตั้งตามระเบียบนี้มีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประชุมตามอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหเบิกจายจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ขอ ๑๗ ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้ง คกอ. ตามระเบียบนี้ ให คกอ. และฝายเลขานุการ
ซึ่งแตงตั้งขึ้น ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐ มนตรี และคําสั่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี แลวแตกรณี
ยังคงอยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตอไปได จนกวา คกอ. และฝายเลขานุการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบนี้จะเขารับหนาที่ และใหคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีและคําสั่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวเปนอันสิ้นผล
ขอ ๑๘ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

