


 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

ก 

ค าน า 

 
   โดยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้จัดให้มีโครงกำรสัมมนำฝึกอบรมและรับฟัง 
ควำมคิดเห็นเพ่ือก ำหนดรูปแบบกำรร่ำงกฎหมำย และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักกฎหมำย
กฤษฎีกำขึ้น โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำประกอบด้วยนักกฎหมำยกฤษฎีกำ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐสภำ และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำรสัมมนำในครั้งนี้เป็นกำรสัมมนำในครั้งที่ ๓ หัวข้อ 
“มำตรำรักษำกำร” 
    มำตรำรักษำกำรเป็นบทบัญญัติมำตรำหนึ่ งของพระรำชบัญญัติที่จะแสดงให้ เห็นถึง 
ผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมก ำกับดูแลกำรใด ๆ ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ และเป็นแบบกฎหมำยเรื่องหนึ่ง  
โดยกำรก ำหนดมำตรำรักษำกำรมีควำมมุ่งหมำยเพ่ือให้มีรัฐมนตรีเจ้ำของเรื่องที่แน่นอนอันจะท ำให้กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยมีประสิทธิภำพ และสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถตรวจสอบหรือควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ตำมวิถีทำงรัฐธรรมนูญ โดยกำรตั้งกระทู้ถำมรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยหรือเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลง
มติไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเป็นรำยบุคคล รวมทั้งท ำให้ประชำชนสำมำรถติดต่อกับ 
ทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง  อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบันมีแนวทำงกำรเขียนมำตรำ
รักษำกำรเพ่ิมขึ้นหลำยรูปแบบและมีกำรใช้ถ้อยค ำที่ไม่สอดคล้องกัน  ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำ 
วิเครำะห์  รวมทั้ งก ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรเขียนมำตรำรักษำกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรร่ำงกฎหมำย 
มีแนวทำงกำรปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน  
    กำรสัมมนำในครั้งนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับงำนร่ำงกฎหมำย เพ่ือจะน ำควำมคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่ำง  ๆ มำใช้เป็นข้อมูล 
ในกำรวิเครำะห์และจัดท ำแบบกำรร่ำงกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติในส่วนของมำตรำรักษำกำรของ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติ ให้ เป็นมำตรฐำนกลำง และเป็นหลักเกณฑ์ในกำรบัญญัติกฎหมำยของประเทศ  
รวมทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนร่ำงกฎหมำย เพ่ือให้ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ที่จัดท ำข้ึนมีควำมถูกต้อง เหมำะสม และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
    กองหลักนิติบัญญัติได้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำนี้ขึ้นโดยได้รวบรวมข้อมูล 
แบบกำรเขียนมำตรำรักษำกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ตลอดจนได้วิเครำะห์ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรเขียนมำตรำรักษำกำร เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำใช้ในกำรระดมควำมคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในงำนกำรร่ำงกฎหมำย  
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    อนึ่ง ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นในส่วนของมำตรำรักษำกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติที่ได้จำก
กำรสัมมนำในครั้งนี้ กองหลักนิติบัญญัติจะน ำไปรวบรวมเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย 
ในระดับพระรำชบัญญัติต่อไป 
 

กองหลักนิติบัญญัติ 
     ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
 

๑. ควำมมุง่หมำยของมำตรำรักษำกำร ........................................................................................................ ๑ 

๒. ควำมเป็นมำของกำรก ำหนดให้มีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย...................................................................... ๑ 

๓. แนวทำงกำรเขียนมำตรำรักษำกำรในร่ำงพระรำชบัญญัติ ....................................................................... ๗ 

๔. แบบกำรเขียนมำตรำรักษำกำรตำมคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย ............................................................... ๙ 

(๑) กรณีมีผู้รักษำกำรคนเดียว ................................................................................................................ ๙ 

(๒) กรณีมีผู้รักษำกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไป ............................................................................................. ๑๑ 

๕. กำรเขียนมำตรำรักษำกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ .................................................................... ๑๔ 

(๑) กำรเขียนมำตรำรักษำกำรตำมแบบท่ีก ำหนดในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย ..................................... ๑๔ 

(๒) กำรเขียนมำตรำรักษำกำรที่ยังไม่มีกำรก ำหนดไว้ในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย .............................. ๒๗ 

๖. ปัญหำกำรเขียนมำตรำรักษำกำร ......................................................................................................... ๓๔ 

(๑) กำรก ำหนดในมำตรำรักษำกำรเพ่ือให้อ ำนำจรัฐมนตรีผู้รักษำกำรออกกฎกระทรวงก ำหนด  
     ค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติให้แตกต่ำงกันได้ ..................................................... ๓๔ 

(๒) กำรก ำหนดมำตรำรักษำกำรในร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีบทเฉพำะกำล ................. ๓๙ 

(๓) กำรก ำหนดให้ผู้รักษำกำรแต่ละคนมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืน 
    ไว้เป็นกำรเฉพำะในมำตรำรักษำกำร ............................................................................................... ๔๓ 

(๔) กำรใช้ถ้อยค ำ “หน้ำที่และอ ำนำจ” ในมำตรำรักษำกำร .................................................................. ๔๕ 

(๕) หลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ........................................... ๔๗ 

(๖) ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยต่อรัฐสภำ ในกรณีที่เป็นร่ำงกฎหมำยหรือเป็น 
     กฎหมำยที่ไม่มีผู้รักษำกำร หรือกฎหมำยที่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รักษำกำร...................... ๔๘ 
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ภาคผนวก 

๑. บันทึก เรื่อง  ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๘/๒๔๙๗) 

๒. บันทึกข้อควำม เรื่อง  เสนอควำมเห็นของที่ปรึกษำกฎหมำย เรื่อง หน้ำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรมในสภำผู้แทนรำษฎร (เรื่องเสร็จที่ ๓๕/๒๔๗๙) 

๓. แนวทำงกำรเขียนมำตรำรักษำกำรตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ 

๔. ประมวลแบบของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (ประเด็นที่ ๓ 
มำตรำรักษำกำร) 

๕. ดัชนีกฎหมำยไทยจ ำแนกตำมผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 
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มาตรารักษาการ 

   
 

๑. ความมุ่งหมายของมาตรารักษาการ๑ 
 

(๑) เพ่ือให้ทรำบว่ำรัฐมนตรีกระทรวงใดรับผิดชอบปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยนั้น ๆ  
หำกไม่มีบทบัญญัติว่ำด้วยผู้รักษำกำรอำจไม่มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงใดปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยนั้นเลย 
เนื่องจำกเข้ำใจว่ำเป็นหน้ำที่ของอีกกระทรวงหนึ่ ง หรืออำจท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมซ้ ำซ้ อน  
เพรำะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงหลำยกระทรวงเข้ำใจว่ำเป็นหน้ำที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย  
ฉบับเดียวกัน  อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยบำงฉบับมีกำรก ำหนดให้บุคคลอ่ืนนอกจำกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร 
ตำมกฎหมำย เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๑๙/๒๕๔๗) ที่ก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 

(๒) เพ่ือให้สภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถตรวจสอบหรือควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ตำมวิถีทำงรัฐธรรมนูญได้ เช่น ตั้งกระทู้ถำมรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไป 
เพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเป็นรำยบุคคล ซึ่งเป็นหน้ำที่ของรัฐมนตรีผู้รักษำกำร
ตำมกฎหมำยนั้น ๆ เป็นผู้ท ำหน้ำที่ชี้แจงและตอบข้อซักถำมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

(๓) เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถติดต่อกับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ได้อย่ำงถูกต้อง เนื่องจำกบทบัญญัติว่ำด้วยผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยท ำให้ทรำบได้ทันทีว่ำ กระทรวงใดเป็นเจ้ำของเรื่อง
มีอ ำนำจหน้ำที่และปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยนั้น   
 

๒. ความเป็นมาของการก าหนดให้มีผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 

  กำรก ำหนดให้มีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนั้นมีปรำกฏอยู่ในกฎหมำยไทยมำตั้งแต่แรกเริ่ม  
ซ่ึงแนวทำงกำรก ำหนดให้มผีู้รักษำกำรตำมกฎหมำยแต่เดิมนั้นไม่ได้แตกต่ำงจำกแนวทำงท่ีปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน
มำกนัก กล่ำวคือ กฎหมำยจะก ำหนดให้เสนำบดีหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย  ทั้งนี้ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละกระทรวงที่เก่ียวข้อง  อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยนั้นเกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของหลำยกระทรวง กฎหมำยจะก ำหนดให้เสนำบดี หรือรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงรักษำกำรร่วมกัน ซึ่งที่ปรึกษำในกำรร่ำงกฎหมำย (นำยเรอเน่ กียอง) ได้เคยให้ควำมเห็น 
ไว้ในบันทึก เรื่อง ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รักษำกำรตำมกฎหมำย (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๘/๒๔๙๗) ว่ำ กำรที่ก ำหนดให้

                                                           

นำงสำววำทินี   นุชเล็ก นักกฎหมำยกฤษฎีกำช ำนำญกำร และนำงสำวกมลกำนต์  ศรสุวรรณ  
นักกฎหมำยกฤษฎีกำช ำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยวิเครำะห์กำรร่ำงกฎหมำย กองหลักนิติบัญญัติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 ๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, คู่มือแบบกำรรำ่งกฎหมำย, ๒๕๕๑, น. ๒๑๖-๒๑๗ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒ 

รัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ำยบริหำรเพ่ือดูแลให้กำรเป็นไปตำมกฎหมำยฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นไปตำมหลัก 
“กำรแบ่งแยกกำรงำน” อันน ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เนื่องจำกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่เหมำะสมที่สุด 
ที่จะเป็นผู้สั่งกำรแก่บรรดำเจ้ำหน้ำที่ทั้งหลำยของกระทรวงในกำรบริหำรรำชกำรตำมกฎหมำยฉบับนั้น 
เนื่องจำกรัฐมนตรีเป็นผู้ควบคุมกำรบริหำรรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในกระทรวง และเป็นผู้แก้ไขเมื่อมีกำร
ตีควำมหรือใช้กฎหมำยนั้นผิดพลำดในเวลำอันสมควร ซึ่งกำรมอบหมำยกำรบริหำรรำชกำรแก่รัฐมนตรีนั้น 
มีผลในทำงปฏิบัติ ๒ ประกำร ประกำรแรก ท ำให้รัฐมนตรีผู้นั้นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสื่อสำรแก่เจ้ำหน้ำที่ 
ในกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรให้ เป็นตำมกฎหมำยภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตนเอง ประกำรที่สอง  
เป็นกำรป้องกันมิให้รัฐมนตรีคนอ่ืน ๆ เข้ำมำแทรกแซงกำรบริหำรรำชกำรตำมกฎหมำย และเพ่ือหลีกเลี่ยง 
กำรขัดแย้งในกำรออกค ำสั่งหรือตีควำมกฎหมำยนั้น 
 
  กรณีผู้รักษาการคนเดียว 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติธนบัตร์สยำม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

   “มำตรำ ๑๙  ให้เสนำบดีกระทรวงพระคลังมหำสมบัติ เปนเจ้ำน่ำที่รักษำกำร 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ทุกประกำร”   

พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำของคณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 “มำตรำ ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุตติธรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 

  พระรำชบัญญัติกำรพะนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 “มำตรำ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้”

  พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแพ่งธนบุรีและศำลอำญำธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
   “มำตรำ ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 “มำตรำ ๖  ให้ รั ฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรต่ ำงประเทศรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้” 

 
  กรณีผู้รักษาการหลายคน 

ตัวอย่าง 
  พระรำชบัญญัติแก้ไขพระรำชบัญญัติลักษณเข้ำหุ้นส่วนและบริษัท รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ 
   “มำตรำ ๖  ให้เสนำบดีกระทรวงยุติธรรมและเสนำบดีกระทรวงพำณิชย์ปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัติแก้ไขนี้ตำมน่ำท่ีของตน”   

พระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๕๙ 
   “มำตรำ ๑๓  ให้ เสนำบดีกระทรวงกระลำโหม เสนำบดีกระทรวงทหำรเรือ  
และสมุหรำชองครักษ์ เปนผู้รักษำพระรำชบัญญัตินี้” 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓ 

  พระรำชบัญญัติคลังออมสินแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๒ 
   “มำตรำ ๘  ให้ รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงเศรษฐกำรและรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงกำรคลังมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๐  
   “มำตรำ ๒๒  ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติโอนกิจกำรบริหำรบำงส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข
ไปเป็นของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
   “มำตรำ ๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
 
  แม้ว่ำโดยทั่วไปกำรก ำหนดต ำแหน่งผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยจะก ำหนดให้รัฐมนตรีซึ่งเป็น
ตัวแทนของฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รักษำกำร แต่ในอดีตก็มกีฎหมำยบำงฉบับที่ก ำหนดให้บุคคลอ่ืนนอกจำกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยด้วยเช่นกัน ได้แก่ ประธำนพฤฒสภำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำน
รัฐสภำ ซึ่งเป็นบุคคลในฝ่ำยนิติบัญญัติ  อย่ำงไรก็ดี แนวทำงในกำรก ำหนดให้บุคคลอ่ืนนอกจำกรัฐมนตรี 
เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนั้นปรำกฏชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๔๐ ซึ่งมำตรำ ๒๗๕๒ บัญญัติให้ศำลยุติธรรมมีหน่วยธุรกำรของศำลยุติธรรมที่เป็นอิสระ โดยมี
เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชำขึ้นตรงต่อประธำนศำลฎีกำ รัฐสภำได้ตรำกฎหมำยเก่ียวกับ
กำรจัดตั้งศำลและวิธีพิจำรณำควำมในศำลโดยก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย
ดังกล่ำวมำโดยตลอด  ด้วยเหตุนี้  ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชจัดตั้งศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำ 
คดีภำษีอำกร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่  ๕๑๙/๒๕๔๗) คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ)  
จึงได้ก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทำงที่รัฐสภำได้ก ำหนดไว้ และต่อมำก็ได้มีกฎหมำยอีกหลำยฉบับที่ก ำหนดให้บุคคลอ่ืนนอกจำกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของผู้ด ำรงต ำแหน่งเหล่ำนั้น เช่น ประธำนรัฐสภำ ประธำน
ศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนศำลปกครอง ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 
                                                           

๒ มำตรำ ๒๗๕  ศำลยุติธรรมมีหน่วยธุรกำรของศำลยุติธรรมที่เป็นอิสระ โดยมีเลขำธิกำรส ำนักงำน 
ศำลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชำข้ึนตรงต่อประธำนศำลฎีกำ 

  กำรแต่งตั้งเลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม ต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตุลำกำร  
ศำลยุติธรรม 

  ส ำนักงำนศำลยุติธรรมมีอิสระในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรงบประมำณ และกำรด ำเนินกำรอื่น  
ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔ 

  ตัวอย่าง 
  พระรำชบัญญัติเครื่องแบบต ำรวจรัฐสภำ พ.ศ. ๒๔๙๐ 
   “มำตรำ ๖  ให้ประธำนพฤฒสภำและประธำนสภำผู้ แทนรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   “มำตรำ ๕  ให้ประธำนรัฐสภำรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   “มำตรำ ๕  ให้ประธำนรัฐสภำรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   “มำตรำ ๔  ให้ประธำนรัฐสภำรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   “มำตรำ ๔  ให้ประธำนศำลปกครองสูงสุดรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   “มำตรำ ๔  ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 
  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   “มำตรำ ๙  ให้ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 
 
  ที่ผ่ำนมำบทบัญญัติที่ก ำหนดผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนั้นจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นกำร
ก ำหนดต ำแหน่งของผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ในบำงกรณีจะมีกำรเพ่ิมเติมส่วนที่เป็นกำรก ำหนดให้ผู้รักษำกำร 
มีอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยไว้ด้วย เช่น อ ำนำจในกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง หรือ 
กำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำน โดยถ้อยค ำที่ใช้ในบทบัญญัติดังกล่ำวนั้นมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับ
รำยละเอียดของกฎหมำยแต่ละฉบับ 
  ตัวอย่าง 
  พระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ 
   “มำตรำ ๑๕  ให้เสนำบดีกระทรวงกระลำโหมแลเสนำบดีกระทรวงทหำรเรือ  
เปนเจ้ำน่ำที่รักษำพระรำชบัญญัตินี้ จ ำแนกข้อควำมอันอยู่ในน่ำที่ของกระทรวงนั้น แลมีอ ำนำจออกกฎ
เสนำบดีให้กำรด ำเนิรตำมพระรำชบัญญัติ เมื่อกฎเสนำบดีได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตแล้ว  
ให้ถือว่ำเปนส่วนหนึ่งในพระรำชบัญญัตินี้” 
  พระรำชบัญญัติสัญชำติ พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ 
   “มำตรำ ๑๒  ให้เสนำบดีว่ำกำรต่ำงประเทศมีน่ำที่เปนผู้รักษำกำรให้เปนไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ แลให้มีอ ำนำจออกกฎ ข้อบังคับเพ่ือให้ส ำเร็จควำมปฏิบัติพระรำชบัญญั ตินี้โดยชอบ  
เมื่อกฎเสนำบดีนั้นได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตแลได้ลงประกำศในหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว  
ให้พึงถือว่ำเปนส่วนหนึ่งแห่งพระรำชบัญญัตินี้” 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๕ 

  พระรำชบัญญัติขนำนนำมสกุล พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ 
   “มำตรำ ๒๐  ให้เสนำบดีเจ้ำกระทรวง ซึ่งได้บังคับรำชกำรท้องที่อ ำเภอทั้งในกรุงแล
หัวเมือง มีน่ำที่รักษำพระรำชบัญญัตินี้ แลมีอ ำนำจออกกฎข้อบังคับเพ่ือวำงระเบียบกำรให้ด ำเนิรไปโดยสดวก
เมื่อกฎข้อบังคับนั้นได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต แลได้ประกำศในหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว  
ให้ถือว่ำเปนส่วนหนึ่งแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติน้ ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักรำช ๒๔๘๑ 
   “มำตรำ ๗  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำรมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำพนักงำน และออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม  
ซึ่งไม่สูงกว่ำอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ และกำรอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
     กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
  พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

“มำตรำ ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และออกกฎกระทรวง 

  (๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม 

  (๒) ก ำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมำยในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่
ใช้ในกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

  (๓ ) ก ำหนดวิธีกำรให้ ควำมคุ้ มครองแก่ คน งำนและควำมปลอดภั ยแก่
บุคคลภำยนอก 

  (๔) ก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
  (๕) ก ำหนดกิจกำรอื่นเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 

  พระรำชบัญญัติควบคุมกิจกำรเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   “มำตรำ ๔๓  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งนำยทะเบียน เจ้ำพนักงำนผู้ตรวจ และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ กับออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ และก ำหนดกิจกำรอ่ืน
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
     กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
 
  ส ำหรับต ำแหน่งของบทบัญญัติที่ก ำหนดผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนั้น ในอดีตบทบัญญัติ 
ที่ก ำหนดผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยจะปรำกฏอยู่ในส่วนต่ำง ๆ ของพระรำชบัญญัติ กล่ำวคือ ในกรณีที่
พระรำชบัญญัติฉบับนั้นไม่มีกำรแบ่งหมวดหมู่ บทบัญญัติที่ก ำหนดผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยจะก ำหนดไว้เป็น
มำตรำสุดท้ำยของพระรำชบัญญัติ ซึ่งเป็นแนวทำงเช่นเดียวกันกับที่ปรำกฏในปัจจุบัน 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๖ 

  อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับพระรำชบัญญัติฉบับที่มีกำรแบ่งเป็นหมวดหมู่ บทบัญญัติที่ก ำหนด 
ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยแต่เดิมจะก ำหนดไว้เป็นหมวดสุดท้ำยของพระรำชบัญญัติ โดยมีกำรใช้ชื่อหมวด
แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละฉบับ เช่น บทบังคับกำร หมวด.. ว่ำด้วยกำรบังคับบัญชำ หมวด .. กำรรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัติ หมวด .. อ ำนำจออกกฎข้อบังคับ ซึ่งแนวทำงดังกล่ำวแตกต่ำงกับแนวทำงที่ปรำกฏในปัจจุบัน 
ที่กำรก ำหนดผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยจะก ำหนดไว้ในบททั่วไป โดยอยู่ต่อจำกบทนิยำมของพระรำชบัญญัติ
และอยู่ก่อนกำรแบ่งหมวดหมู่ 
  ตัวอย่าง 
  พระรำชบัญญัติมอฟีนแลโคกะอิน พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ 
   “บทบังคับกำร 
     มำตรำ ๓๐  ให้ เสนำบดีกระทรวงนครบำล เสนำบดีกระทรวงมหำดไทย  
แลเสนำบดีกระทรวงพระคลังมหำสมบัติ เปนเจ้ำน่ำที่รักษำแลบังคับบัญชำให้กำรเปนไปตำมพระรำชบัญญัตินี้
จงทุกประกำร” 
  พระรำชบัญญัติลักษณเครื่องหมำยแลยี่ห้อกำรค้ำขำย พ.ศ. ๒๔๕๗ 

“หมวด ๑๐ ว่ำด้วยกำรบังคับบัญชำ 
     มำตรำ ๕๗  ให้เสนำบดีกระทรวง เกษตรำธิกำรเปนผู้มีน่ำที่รักษำแลบังคับ
บัญชำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ส ำเร็จตลอดไป เมื่อเสนำบดีกระทรวงเกษตรำธิกำร จะได้กระท ำกฎ
ข้อบังคับส ำหรับจัดกำรให้ส ำเร็จตลอดไปเช่นนี้ แลก ำหนดตั้งอัตรำค่ำท ำเนียมกำรจดทะเบียนกำรมอบส่งฉบับ
ส ำเนำกำรขอตรวจดูทะเบียน หรือกำรอย่ำงอ่ืนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่จะพึงกระท ำตำมพระรำชบัญญัตินี้  
หรือโดยอ ำนำจแห่งพระรำชบัญญัตินี้ ท่ำนให้สันนิฐำนว่ำเปนกำรชอบด้วยพระรำชก ำหนดกฎหมำยทั้งสิ้น” 
  พระรำชบัญญัติฝิ่น พุทธศักรำช ๒๔๗๒ 

“หมวด ๙ อ ำนำจออกกฎข้อบังคับ 
     มำตรำ ๗๐  ให้เสนำบดีกระทรวงพระคลังมหำสมบัติเป็นเจ้ำหน้ำที่บังคับกำรให้ด ำเนิร
ไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้มีอ ำนำจออกกฎข้อบังคับก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและวำงระเบียบ
กำรปฏิบัติพระรำชบัญญัตินี้ กฎข้อบังคับนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 

พระรำชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ 
“หมวด ๕ กำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ 

     มำตรำ ๓๙  ให้รัฐมนตรีมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ เพ่ือกำรนี้
ให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดพิกัดอัตรำในกำรส่งข่ำวสำร วำงข้อขีดขั้นในกำรส่งข่ำวสำร วำงระเบียบ  
ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรงดส่งหรือเปิดเผยข่ำวสำร โดยมิชอบว่ำด้วยกำรเก็บรักษำค ำโทรเลขหรือเอกสำรอ่ืน ๆ  
ที่เป็นของพนักงำนโทรเลข หรืออยู่ในพิทักษ์ของพนักงำนโทรเลข ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมขอดูค ำโทรเลข 
หรือเอกสำรอ่ืนที่อยู่ในพิทักษ์ของพนักงำนโทรเลข และกิจกำรอย่ำงอ่ืนเพ่ือรักษำกำรให้เป็นไปตำมบทแห่ง
พระรำชบัญญัตินี้ 
     กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 
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๗ 

  โดยที่กำรก ำหนดผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยในระยะแรกยังไม่ชัดเจนว่ำกฎหมำยทุกฉบับที่มี 
ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนั้น หมำยควำมอย่ำงไร และจะต้องปฏิบัติประกำรใด จอมพล แปลก  พิบูลสงครำม 
นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้ขอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำจัดท ำบันทึกในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งต่อมำ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำยครบคณะ) ได้จัดท ำควำมเห็นปรำกฏตำมบันทึก เรื่อง  
ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๘/๒๔๙๗) ซึ่งเป็นกำรอธิบำยเกี่ยวกับควำมมุ่งหมำยของกำรมี
ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดผู้รักษำกำรในกฎหมำย รวมทั้งกำรปฏิบัติกำรของ 
ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ซึ่งแนวทำงที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้วำงหลักไว้นี้เป็นแนวทำงที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำใช้ปฏิบัติในกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 

๓. แนวทางการเขียนมาตรารักษาการในร่างพระราชบัญญัติ๓ 
 

(๑) การก าหนดให้มีมาตรารักษาการในร่างพระราชบัญญัติ 
แม้มำตรำรักษำกำรจะเป็นบทบัญญัติหลักของกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ แต่อำจไม่จ ำเป็น 

ต้องก ำหนดให้มีมำตรำรักษำกำรในพระรำชบัญญัติเสมอไป ขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นในกำรใช้บังคับกฎหมำย 
และกำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยของพระรำชบัญญัติแต่ละฉบับ 

๑) กรณีท่ีต้องมมีำตรำรักษำกำร 

๑.๑ กฎหมำยใดที่ตรำขึ้นใหม่ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรหรือปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพ่ือให้ลุล่วงไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรออกกฎหมำยจ ำเป็นต้องก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเจ้ำสังกัดรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรหรือปฏิบัติกำรดังกล่ำวด้วย จึงต้องก ำหนดบทบัญญัติว่ำด้วย 
ผู้รักษำกำร แต่กฎหมำยทุกฉบับไม่จ ำเป็นต้องมีบทบัญญัติว่ำด้วยผู้รักษำกำรเสมอไป เพรำะหำกไม่ได้มีเนื้อหำ 
ที่ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติใด ๆ ตำมกฎหมำย ก็ไม่จ ำต้องมีบทบัญญัติมำตรำรักษำกำร 

๑.๒ กฎหมำยที่ตรำขึ้นเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยเดิม โดยหลักย่อมถือว่ำ 
เป็นบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมบัญญัติแทนที่บทบัญญัติเดิมในกฎหมำยฉบับที่ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอัตโนมัติ  
แต่ในกรณีที่ในกฎหมำยแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเอง มีบทบัญญัติเป็นเอกเทศซึ่งก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดด้วย กฎหมำยฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นก็ต้องมีบทบัญญัติมำตรำผู้รักษำกำรเช่นเดียวกัน 

๑.๓ กฎหมำยยกเลิกที่ตรำขึ้นเพ่ือยกเลิกกฎหมำยฉบับใดฉบับหนึ่ง ถ้ำมีบทบัญญัติ 
ในกฎหมำยยกเลิกก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือผลแห่งกำรยกเลิกนั้น กฎหมำย
ฉบับยกเลิกนั้นก็ต้องมบีทบัญญัติมำตรำรักษำกำร 

๑.๔  ในกรณี ที่ ร่ำงพระรำชบัญญั ติฉบับแก้ ไขเพ่ิมเติมก ำหนดให้ รัฐมนตรี 
สองกระทรวงร่วมกันรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว แต่พระรำชบัญญัติมีรัฐมนตรีรักษำกำรเพียงกระทรวง
เดียวจ ำเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำรักษำกำรของพระรำชบัญญัติโดยกำรก ำหนดให้ รัฐมนตรีสองกระทรวง
ร่วมกันรักษำกำรด้วย๔ 

                                                           
๓ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๑, ข้ำงต้น, น.๒๑๗-๒๑๙ 

๔ ร่ำงพระรำชบัญญั ติภำษี โรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ..) พ .ศ. .... ได้แก้ ไขเพิ่ม เติมมำตรำ ๙  
และเพิ่มควำมเป็น (๖) ของมำตรำ ๙ เพื่อให้อ ำนำจกระทรวงมหำดไทยออกประกำศกระทรวงมหำดไทยเพื่อก ำหนด
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๘ 

๒) กรณีท่ีไม่ต้องมมีำตรำรักษำกำร 
 ๒.๑ กฎหมำยที่เป็นกฎหมำยที่วำงหลักทั่วไป ไม่จ ำเป็นต้องมีบทบัญญัติว่ำด้วย 

ผู้รักษำกำร อำทิ บัญญัติก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของบุคคลใดโดยไม่ได้ก ำหนดภำระแก่ฝ่ำยบริหำรที่จะต้อง
ด ำเนินกำรอันใดเพ่ือยังให้กฎหมำยนั้นเกิดผลในทำงปฏิบัติ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ประมวล
กฎหมำยอำญำ  

 ๒.๒ กฎหมำยที่บัญญัติหลักกำรทั่วไปโดยก ำหนดว่ำ ถ้ำมีกรณีที่ต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยนั้นจะต้องตรำเป็นกฎหมำยเฉพำะขึ้นมำอีกฉบับหนึ่ง เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จะไม่มีกำรก ำหนดมำตรำว่ำด้วยผู้รักษำกำรไว้ แต่เมื่อใดมีกำรตรำกฎหมำย
เฉพำะขึ้นมำแล้ว กฎหมำยเฉพำะนั้นก็ต้องระบุให้มีรัฐมนตรีรักษำกำรตำมกฎหมำยเฉพำะไว้เพ่ือก ำกับกำร
ตำมท่ีกฎหมำยเฉพำะบัญญัติไว้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่บัญญัติหลักกำรทั่วไปนั้น  

 ๒.๓ พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยตำม ๒.๑ และ ๒.๒ ก็ไม่ต้องมีบทบัญญัติ 
ผู้รักษำกำรเช่นเดียวกัน  

 ๒.๔ พระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยว่ำด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ไม่มี
กรณีที่ จะต้องด ำเนินกำรหรือปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยอีกต่อไปแล้ว ก็ ไม่จ ำเป็นต้องมีบทบัญญั ติ  
ผู้รักษำกำร เพรำะเมื่อก ำหนดให้ยกเลิกกฎหมำยฉบับใดหรือตัวบทกฎหมำยในเรื่องใด กฎหมำยฉบับนั้นหรือตัวบท
กฎหมำยในเรื่องนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้อีกต่อไป  

(๒) การก าหนดต าแหน่งผู้รักษาการในมาตรารักษาการ 
กำรก ำหนดว่ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงใดเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ฉบับใด  

จะต้องพิจำรณำเนื้อหำของกฎหมำยฉบับนั้นว่ำเป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจบริหำรของกระทรวงใด และโดยทั่วไป 
จะก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเพียงกระทรวงเดียวเป็นผู้รักษำกำรเท่ำนั้น  อย่ำงไรก็ดี 
อำจมีกรณีพิเศษท่ีกำรใช้บังคับกฎหมำยเป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบของหลำยกระทรวง 
ในกรณีเช่นนี้ก็จ ำเป็นต้องบัญญัติมำตรำรักษำกำร โดยก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหลำย
ร่วมกันรักษำกำรตำมกฎหมำยฉบับนั้น  นอกจำกนี้ ยังมีกรณีพิเศษที่มิได้ก ำหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร  
แต่ก ำหนดให้บุคคลอ่ืนซึ่ งมิใช่ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รักษำกำรและมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยนั้น  
เช่น กำรก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

กรณีพระรำชบัญญัติก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนั้น  
แม้ประธำนศำลฎีกำจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภำ แต่ก็มีส ำนักงำนศำลยุติธรรมเป็นหน่วยงำนอิสระ  
มีประธำนศำลฎีกำเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด เมื่อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งศำลและวิธีพิจำรณำควำมในศำล 
ได้แยกหน่วยงำนธุรกำรของศำลยุติธรรมออกจำกกระทรวงยุติธรรมแล้ว ก็ได้มีกำรก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำ
                                                                                                                                                                                     

รัฐวิสำหกิจที่ ได้ รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษี โรงเรือน จึงจ ำเป็นต้องแก้ ไขเพิ่ม เติมมำตรำ ๗ อันเป็นบทรักษำกำร 
ของพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักรำช ๒๔๗๕ โดยกำรก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
เป็นผู้รักษำกำรร่วมกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเพื่อให้มีอ ำนำจออกประกำศกระทรวงมหำดไทยตำมมำตรำ ๙ (๖) 
ของร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒/๒๕๓๔) 
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๙ 

เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศำลมำโดยตลอด  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำง
ดังกล่ำว คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) จึงได้ก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๑๙/๒๕๔๗)๕ ส่วนต ำแหน่งส ำคัญอ่ืน ๆ อันได้แก่ ประธำนรัฐสภำ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 
ประธำนศำลปกครอง ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ก็ได้มีกำรก ำหนดให้
เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเช่นเดียวกัน ส ำหรับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในควำมควบคุมก ำกับดูแลของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งเหล่ำนี้  

(๓) ต าแหน่งของมาตรารักษาการในร่างพระราชบัญญัติ 
ต ำแหน่งของมำตรำรักษำกำรจะปรำกฏอยู่ในส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงพระรำชบัญญัติ  

โดยแบ่งได้เป็น ๒ กรณี ดังนี ้
กรณีแรก กรณีพระรำชบัญญัติมีกำรแบ่งหมวดหมู่ ให้ก ำหนดมำตรำรักษำกำรไว้ใน 

บททั่วไป โดยอยู่ต่อจำกบทนิยำมของพระรำชบัญญัติและอยู่ก่อนกำรแบ่งหมวดหมู่  
กรณีที่สอง กรณีพระรำชบัญญัติไม่มีกำรแบ่งหมวดหมู่ ให้ก ำหนดไว้เป็นมำตรำสุดท้ำย 

ของพระรำชบัญญัติ 
 

๔. แบบการเขียนมาตรารักษาการตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย 
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้แบบของกำรยกร่ำง

กฎหมำยให้ถือปฏิบัติตำม “คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย” ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้จัดท ำขึ้น  
ซึ่งคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยได้ก ำหนดกำรแบบกำรเขียนมำตรำรักษำกำรไว้ ดังต่อไปนี้๖ 

(๑) กรณีมีผู้รักษาการคนเดียว มีรูปแบบกำรเขียนทั้งหมด ๔ แบบ ดังต่อไปนี้ 
 แบบท่ี ๑  
 มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง...รักษำกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 
 
 รูปแบบนี้ ใช้ส ำหรับกรณี ก ำหนดให้รัฐมนตรีผู้ เดียว ไม่ว่ำจะเป็นนำยกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ ง หรือรัฐมนตรีว่ำกำรทบวงใดทบวงหนึ่ งรักษำกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติ โดยมิได้ก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรอ่ืนด้วย 

 
 

                                                           
๕ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๑, ข้ำงต้น, น. ๒๒๔ 
๖ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๑, ข้ำงต้น, น. ๒๑๙-๒๒๓ 

 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๐ 

 ตัวอย่าง 
 พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   “มำตรำ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 

 พระรำชบัญญัติกำรกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    “มำตรำ ๗   ให้ รั ฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงแรงงำนรัก ษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้” 
 

แบบท่ี ๒  
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง...รักษำกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ... กับออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
รูปแบบนี้ ใช้ส ำหรับกรณี ก ำหนดให้ รัฐมนตรีผู้ เดี ยว ไม่ว่ ำจะเป็นนำยกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ ง หรือรัฐมนตรีว่ำกำรทบวงใดทบวงหนึ่ ง รักษำกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติ และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรอ่ืนด้วย  ทั้งนี้  กำรออกกฎเพ่ือก ำหนดรำยละเอียดของกฎหมำยนั้น หำกมิได้มีกำรก ำหนด 
ไว้ในพระรำชบัญญัติแล้ว จะไม่ต้องก ำหนดให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกกฎ เว้นแต่กำรให้อ ำนำจออกกฎเกี่ยวกับ
กำรก ำหนด ลด หรือยกเว้นอัตรำค่ำธรรมเนียม 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    “มำตรำ ๕  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มี
อ ำนำจออกประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

     ประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    “มำตรำ ๕   ให้ รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรคลั งรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
      กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว  
ให้ใช้บังคับได”้ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๑ 

แบบท่ี ๓  
มำตรำ ..  ให้ประธำน...รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
รูปแบบนี้ ใช้ส ำหรับกรณี ก ำหนดให้บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนซึ่งมิใช่ฝ่ำยบริหำร 

แต่มีอ ำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ เช่น ประธำนรัฐสภำ ประธำนศำลฎีกำ รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัติ โดยมิได้ก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรอ่ืนด้วย 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติมำตรกำรก ำกับและติดตำมจับกุมผู้หลบหนีกำรปล่อยชั่วครำวโดยศำล 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  “มำตรำ ๑๐  ให้ประธำนศำลฎีกำรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
 

แบบท่ี ๔  
มำตรำ ..  ให้ ประธำน ...รักษำกำรตำมพระรำชบัญญั ตินี้  และให้มี อ ำนำจ ...  

เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
 
รูปแบบนี้ ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนซึ่งมิใช่ฝ่ำยบริหำร  

แต่มีอ ำนำจหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญยติ  เช่น ประธำนรัฐสภำ ประธำนศำลฎีกำ รักษำกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติ  โดยก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ออกกฎ หรืออ ำนำจ 
ด ำเนินกำรอ่ืนด้วย 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    “มำตรำ ๖  ให้ประธำนศำลรัฐธรรมนูญรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอ ำนำจออกข้อก ำหนด ระเบียบ และประกำศของศำล เพ่ือให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

    กำรออกข้อก ำหนด ระเบียบ หรือประกำศของศำลตำมวรรคหนึ ่ง  
ให้เป็นไปตำมมติของคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และเม่ือประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้” 

 
(๒) กรณีมีผู้รักษาการตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีรูปแบบกำรเขียนทั้งหมด ๔ แบบ ดังต่อไปนี้ 

แบบท่ี ๑  
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... 

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๒ 

รูปแบบนี้ ใช้ ส ำหรับกรณี ก ำหนดให้ รั ฐมนตรีตั้ งแต่ สองคนขึ้ นไปร่วมกันรักษำกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติ โดยมิได้ก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรอ่ืนด้วย 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรประชุมภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

ซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   “ม ำ ต ร ำ  ๕   ให้ รั ฐ ม น ต รี ว่ ำ ก ำ ร ก ร ะ ท ร ว งก ำ ร ต่ ำ งป ร ะ เท ศ 

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
 

แบบท่ี ๒  
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... 

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ 
ของตน 

 
รูปแบบนี้ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษำกำร 

ตำมพระรำชบัญญัติ โดยมิได้ก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรอ่ืนด้วย  ทั้งนี้ ในกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติให้ด ำเนินกำรเฉพำะที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ 
ของรัฐมนตรีแต่ละคนเท่ำนั้น 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  “มำตรำ ๕  ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน” 
 
แบบท่ี ๓  
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... 

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ... กับออกกฎกระทรวง...  
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   

 
รูปแบบนี้ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษำกำร 

ตำมพระรำชบัญญัติ และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรอ่ืนด้วย  ทั้งนี้ ในกำรใช้อ ำนำจหรือกำรออกกฎจะต้องด ำเนินกำรร่วมกัน 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๓ 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   “มำตรำ ๕  ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกระเบียบและประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

     ระเบียบและประกำศ เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 
 

แบบท่ี ๔  
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง...  

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง/ประธำน... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจ... กับออก
กฎกระทรวง... เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่ำท่ีเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

 
รูปแบบนี้ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษำกำรตำม

พระรำชบัญญัติ และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ออกกฎ หรืออ ำนำจด ำเนิน
กิจกำรอ่ืนด้วย หรือกรณีก ำหนดให้รัฐมนตรีกับบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนซึ่งมิใช่ฝ่ำยบริหำรที่มีอ ำนำจหน้ำที ่
ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ เช่น ประธำนรัฐสภำ ประธำนศำลฎีกำ ร่วมกันรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ  
และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ออกกฎ หรืออ ำนำจด ำเนินกิจกำรอ่ืนด้วย   
ทั้งนี้ ในกำรใช้อ ำนำจหรือกำรออกกฎไม่ต้องด ำเนินกำรร่วมกัน แต่ให้ด ำเนินกำรเฉพำะที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่
ของผู้รักษำกำรแต่ละคนเท่ำนั้น 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
“มำตรำ ๗  ให้ประธำนศำลฎีกำและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม

รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
  ให้ประธำนศำลฎีกำและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมมีอ ำนำจ 

ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกำศ หรือระเบียบ เพ่ือปฏิบัติกำรให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน  

     กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกำศ หรือระเบียบ เมื่อได้ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๔ 

๕. การเขียนมาตรารักษาการในร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ 
 

จำกกำรตรวจสอบแบบกำรเขียนมำตรำรักษำกำรจำกเรื่องเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ 
ปรำกฏว่ำมีแนวทำงกำรเขียนมำตรำรักษำกำร แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเขียนมาตรารักษาการตามแบบที่ก าหนดในคู่มือแบบการร่างกฎหมาย  
๑) กำรเขียนโดยใช้ถ้อยค ำตำมที่ก ำหนดในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย 
๒) กำรเขียนโดยใช้ถ้อยค ำแตกต่ำงจำกที่ก ำหนดไว้ในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย ได้แก ่
 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
กรณีที่ ๑ ผู้รักษาการคนเดียว  
แบบท่ี ๒  

มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง/ทบวง...รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ ำนำจ... กับออกกฎกระทรวง... เพ่ือ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได ้
 

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๑๑๙๖/๒๕๕๙) 
   มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
ศุลกำกร กับออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้  
   (๑ ) ก า ห น ด ท่ า  ที่  ห รื อ ส น าม บิ น ใด  ๆ  ใน
ราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร โดยจะก าหนด
เงื่ อ น ไข ใน การด า เนิ น ก ารท างศุ ล ก ากรต ามที่
เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ รวมทั้งระบุเขตศุลกากรของ
ด่านศุลกากรนั้น 
   (๒ ) ก า ห น ด ที่ ใ ด  ๆ  ให้ เป็ น ด่ า น พ ร ม แ ด น  
โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการทางศุลกากร
ตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 
   (๓ ) ก าห น ดค่ าธรรม เนี ยม ไม่ เกิ น อัต ราท้ าย
พระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
   (๔ ) ก าหนดหลัก เกณ ฑ์  วิธี การ และเงื่อน ไข  
ในการยื่นใบขนสินค้าและการช าระอากร ส าหรับของที่
น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ 
เฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษหรือมีเหตุจ าเป็น 
   (๕) ก าหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตราย 
การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อยู่ในเขต
ศุลกากรและที่น าออกไปจากเขตศุลกากร รวมทั้ง
วิธีการจัดเก็บอากรส าหรับสินค้าอันตรายดังกล่าว 
   (๖ ) ก า ห น ด กิ จ ก าร อ่ื น เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ก า รต าม
พระราชบัญญัตินี้ 
    กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได้ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๕ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
ร่ างพ ระราชบัญ ญั ติ ก ารชลประทาน  พ .ศ . ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๔๖๙/๒๕๖๐) 
   มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ
ออกกฎกระทรวงก ำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้   
   (๑) ก ำหนดทำงน้ ำชลประทำนแต่ละสำยหรือแต่ละ
เข ต ที่ จ ะ เรี ย ก เก็ บ ค่ ำ ช ล ป ร ะ ท ำ น  แ ล ะ อั ต ร ำ 
ค่ำชลประทำนที่จะเรียกเก็บจำกผู้ใช้น้ ำ กำรจัดเก็บ 
ค่ำชลประทำน และระยะเวลำช ำระค่ำชลประทำนหรือ
เงินเพ่ิม ตลอดจนกำรลดหรือยกเว้นค่ำชลประทำน  ทั้งนี้ 
จะก ำหนดให้แตกต่ำงกันตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้น้ ำ 
ลักษณะกำรใช้น้ ำ หรือปริมำณกำรใช้น้ ำก็ได้ 

(๒ ) ก ำห นด อัตรำค่ ำบ ำรุ งท ำงน้ ำชลป ระท ำน  
กำรจัดเก็บค่ำบ ำรุงทำงน้ ำชลประทำน และกำรลด 
หรือยกเว้นค่ำบ ำรุงทำงน้ ำชลประทำน 
   (๓ ) ก ำห น ด ค่ ำ ธ ร รม เนี ย ม ไม่ เกิ น อั ต ร ำท้ ำ ย
พระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม 
   (๔ ) ก ำ ห น ด กิ จ ก ำ ร อ่ื น เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ต ำ ม
พระรำชบัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได ้
 
ร่างพระราชบัญญั ติพลังงานนิวเคลียร์  พ .ศ. ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๙๖๖/๒๕๕๘) 
   มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มี
อ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวง
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืน 
และออกประกำศ  ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๖ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
   กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่ ง จะก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกัน โดยค ำนึงถึงประเภท ชนิด 
ขนำด หรือระดับกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่อง
ก ำเนิดรังสี  วัสดุนิวเคลียร์ สถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์ หรือกำกกัมมันตรังสีก็ได้ 
   กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มำตรำ ๘  เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก ำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก ำเนิดรังสี
เป็นเครื่องก ำเนิดรังสี 
   (๒ ) ก ำหนดให้วัสดุ อ่ืนใดเป็นวัสดุต้นก ำลั ง วัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ หรือวัสดุนิวเคลียร์ 
   (๓) ก ำหนดสำรประกอบหรือสำรผสมของยูเรเนียมที่มี
อยู่ตำมธรรมชำติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะทอเรียม หรือ
วัสดุอ่ืนใดที่มีกฎกระทรวงก ำหนดให้เป็นวัสดุต้นก ำลัง 
เพ่ือให้สำรประกอบหรือสำรผสมนั้นเป็นวัสดุต้นก ำลัง 
   (๔) ก ำหนดอัตรำควำมเข้มข้นยูเรเนียมที่มีอยู่ตำม
ธรรมชำติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ทอเรียมวัสดุอ่ืนใดที่มี
กฎ กระท รว งก ำห น ด ให้ เป็ น วั ส ดุ ต้ น ก ำลั ง  ห รื อ
สำรประกอบหรือสำรผสมของธำตุหรือวัสดุดังกล่ำวที่มี
กฎกระทรวงก ำหนดให้เป็นวัสดุต้นก ำลัง ที่ประกอบในแร่
หรือสินแร่ เพื่อให้แร่หรือสินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นก ำลัง 
   (๕) ก ำหนดวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังสีที่ไม่
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมตำมพระรำชบัญญัตินี้ตำมมำตรำ 
๑๘ และมำตรำ ๒๕ 
   (๖) ก ำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งกำรครอบครอง
หรือใช้ตำมมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ งหรือก ำหนดวัสดุ
นิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งกำรครอบครองตำมมำตรำ ๓๘  
วรรคหนึ่ง 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๗ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
   (๗) ก ำหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก ำเนิดรังสี 
หรือวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดำขอรับใบอนุญำตได้
ตำมมำตรำ ๒๘ หรือมำตรำ ๔๐ 
   (๘) ก ำหนดศักยภำพทำงเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญำต
เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก ำเนิดรังสีหรือวัสดุ
นิวเคลียร์ตำมมำตรำ ๒๙ (๑) (ข) มำตรำ ๓๐ (๒) มำตรำ 
๔๑ (๑) (ข) หรือมำตรำ ๔๒ (๒) หรือศักยภำพทำง
เทคนิคและกำรเงินของผู้ตั้งสถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์ตำมมำตรำ ๔๖ (๒)  

(๙) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรก่อสร้ำงสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ตำม 
มำตรำ ๔๘ 

(๑๐) ก ำหนดรำยละเอียดของรำยงำนวิเครำะห์ควำม
ปลอดภัยของสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ฉบับ
เบื้องต้นตำมมำตรำ ๕๖ 
   (๑๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอ
อนุญำต กำรบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์วัสดุนิวเคลียร์ หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว กำรทดสอบกำรเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์ นิ ว เคลียร์หรือกำรทดสอบกำรบรรจุวัสดุ
นิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และกำรรำยงำน
กำรทดสอบดังกล่ำวตำมมำตรำ ๖๓ 
   (๑๒ ) ก ำหนดหลัก เกณ ฑ์  วิ ธีกำร เงื่อน ไข และ
ระยะเวลำในกำรยื่นค ำขอเลิกด ำเนินกำรและรำยละเอียด
ของแผนกำรเลิกด ำเนินกำรสถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์ตำมมำตรำ ๗๐ 
   (๑๓) ก ำหนดระดับค่ำกัมมันตภำพและค่ำครึ่งชีวิตของ
กำกกัมมันตรังสีที่ปล่อยทิ้งออกสู่สิ่ งแวดล้อมได้และ
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และปริมำณปล่อยทิ้งกำก
กัมมันตรังสีตำมมำตรำ ๗๘ 
   (๑๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
จัดกำรกำกกัมมันตรังสี และก ำหนดกำกกัมมันตรังสีที่
ต้องส่งให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๙ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๘ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
   (๑๕) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแจ้งกำรน ำ
วัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมำจำกหลุมส ำรวจปิโตรเลียมและ
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรเมื่อไม่
สำมำรถน ำวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมำจำกหลุมส ำรวจ
ปิโตรเลียมตำมมำตรำ ๘๓ 

 (๑๖) ก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรกำรเก็บ
รักษำเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว กำรส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้วให้แก่หน่วยงำนของรัฐ กำรส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้วไปจัดกำรนอกรำชอำณำจักรและกำรส่งเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วกลับคืนแก่ประเทศผู้ขำยหรือผู้ให้เช่ำตำม
มำตรำ ๘๗ 
   (๑๗) ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกำรทำงนิวเคลียร์ที่ต้อง
แจ้งต่อเลขำธิกำรตำมมำตรำ ๙๐ 
   (๑๘) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยและควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 
และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ ที่ผู้รับ
ใบอนุญำตหรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๑ 
   (๑๙) ก ำหนดกำรแบ่งระดับและกำรก ำหนดคุณวุฒิ
ของเจ้ ำหน้ ำที่ ควำมปลอดภั ยทำงรังสี  เจ้ ำหน้ ำที่
ด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับใบอนุญำต 
กำรออกใบอนุญำต และกำรต่ออำยุใบอนุญำตตำม
มำตรำ ๙๕ และมำตรำ ๙๗ 
   (๒๐) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเก่ียวกับ
ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
และรังสี ที่ผู้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
กำกกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว ซึ่งประสงค์จะขนส่งวัสดุดังกล่ำว และ
ผู้รับขนส่งวัสดุดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๙ 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๑๙ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
 ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 

๘๑๙ – ๘๒๐/๒๕๖๐) 
   มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออก
กฎกระทรวงและประกำศกระทรวงมหาดไทย เพ่ื อ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวงและประกำศกระทรวงมหาดไทย  
เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๘๒๒/๒๕๖๐) 
   มำตรำ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอ านาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวง ระเบียบ  หรือประกำศนั้ น  เมื่ อได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

กรณีที ่๒ ผู้รักษาการคนเดียว  
แบบท่ี ๔  
   ม ำต รำ  ..  ให้ ป ระธ ำน .. .รั กษ ำก ำรต ำม
พระรำชบั ญ ญั ติ นี้  แล ะให้ มี อ ำน ำจ ... เพ่ื อ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ร่ า งพ ระราชบัญ ญั ติ วิ ธีพิ จ ารณ าคดี ค้ ามนุ ษ ย์  
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๔/๒๕๕๙) 
   มำตรำ ๖   ให้ ป ระธำนศำลฎี กำรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
   ป ร ะ ธ ำ น ศ ำ ล ฎี ก ำ โด ย ค ว ำ ม เห็ น ช อ บ ข อ ง 
ที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำมีอ ำนำจออกข้อบังคับ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อให้การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
และเที่ยงธรรม และเมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได ้
 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๐ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
กรณีที่ ๓ ผู้รักษาการตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
แบบท่ี ๔ 
   มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง/ประธำน ... 
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ... 
กั บ ออกกฎกระทรวง... เพ่ื อปฏิ บั ติ กำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้   ทั้ งนี้  เท่ำที่ เกี่ยวกับอ ำนำจ 
และหน้ำที่ของตน 

ร่างพระราชบัญ ญั ติแรงงานทางทะเล  พ .ศ . ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๑๙๘/๒๕๕๖) 
   มำตรำ ๕  ให้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้
รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ ำนำจแต่งตั้ งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศ 
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับราชการของกระทรวงนั้น 
   กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
ร่างพระราชบัญ ญั ติแรงงานทางทะเล  พ .ศ . ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓๒/๒๕๕๗) 
   ม ำต รำ  ๕   ให้ รั ฐ ม น ต รี ว่ ำ ก ำรก ระท รว งก ำร
ต่ ำงประเทศ รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงคมนำคม 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศ 
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับราชการของกระทรวงนั้น 
   กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๑ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
 ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๙๐/
๒๕๕๘) 
   มำตรำ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำ
สั งคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์  รั ฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
แล ะให้ รั ฐ มน ต รี แ ต่ ล ะก ระท รวง มี อ ำน ำจออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 
   กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได ้
 
ร่ า งพ ระราชบัญ ญั ติ ก ารอ าน วยค วามสะดวก 
ในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๕๒๕/ ๒๕๕๒) 
   มำตรำ ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
รั ฐ ม น ต รี ว่ ำ ก ำ ร ก ร ะท ร ว ง เก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำร
กระท รวงท รัพ ย ำก รธรรมช ำติ แล ะสิ่ งแ วดล้ อม 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และให้ มี อ ำนำจออกระเบี ยบ เพ่ื อปฏิบั ติ กำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ของตน 
   ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๒ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
 ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ 

ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  หรือ
ยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออก
ใบอนุญ าตมามอบให้ แก่ทางราชการ  พ .ศ . ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๔๖๒/๒๕๕๓) 
   มำตรำ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกประกำศกระทรวง
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   ทั้งนี้  ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน 
   ประกำศกระทรวงนั้ น เมื่อประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได ้
 

กรณีที่ ๔ ผู้รักษาการตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
แบบท่ี ๓  
  มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง... รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญั ตินี้  และให้ มี อ ำนำจ... กับออก
กฎกระทรวง... เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   
 

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๙๔/๒๕๕๔) 
   มำตรำ ๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและ
รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง
ร่วมกันเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได ้
 

กรณีที่ ๕ ผู้รักษาการตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
แบบท่ี ๔ 

มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง/ประธำน ... 
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ...  
กั บออกกฎกระทรวง... เพ่ื อปฏิ บั ติ กำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้   ทั้ งนี้  เท่ำที่ เกี่ยวกับอ ำนำจ
หน้ำที่ของตน 

 

ร่ า งพ ระราช บั ญ ญั ติ ช ะลอก ารฟ้ อ ง  พ .ศ . ... .  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐/๒๕๕๑) 
   มำตรำ ๑๙  ให้ประธำนศำลฎีกำ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของตน 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๓ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
 ร่างพระราชบัญญั ติศาลเยาวชนและครอบครัว 

แ ล ะ วิ ธี พิ จ า รณ า ค ดี เย า ว ช น แ ล ะค รอ บ ค รั ว  
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๐ - ๑๗๑/๒๕๕๒) 
   มำตรำ ๗  ให้ประธำนศำลฎีกำและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
   ให้ประธำนศำลฎีกำและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรมมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกำศ 
ห รื อ ร ะ เบี ย บ  เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ให้ เป็ น ไป ต ำ ม
พระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของตน  
   กฎกระทรวง ข้อบั งคับ  ประกำศ หรือระเบี ยบ  
เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 
ความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๒๙๐/๒๕๕๒) 
   มำตรำ ๗   ให้ ยกเลิ กควำมในมำตรำ ๒๖  แห่ ง
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
ในศำลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
   “มำตรำ .. ให้ประธำนศำลฎีกำ นำยกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และอัยกำรสูงสุด
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
   ให้ประธำนศำลฎีกำและอัยกำรสูงสุดมีอ ำนำจออก
ข้อบั งคับ  และนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระท รวงมห ำด ไท ยมี อ ำน ำจออกกฎ กระท รวง  
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 
   กฎกระทรวงหรือข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้” 
 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๔ 

แบบตามคู่มือแบบการร่างกฎหมาย ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของ สคก. 
 ร่างพระราชบัญญั ติ ว่าด้ วยการลงคะแนนเสียง 

เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๓๑/๒๕๕๒) 
   มำตรำ ๑๔  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๒๙ แห่ ง
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ ๒๙  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
และประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ งรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่ เกี่ ยวกับอ านาจหน้าที่ 
ของตน” 

 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๙๑๖/๒๕๕๖) 
   มำตรำ ๔   ให้ น ำยกรัฐมนตรี  รั ฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม และอัยกำรสูงสุด 
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และมีอ ำนำจออก
ก ฎ ก ระท รว งแ ล ะระ เบี ย บ เพ่ื อ ป ฏิ บั ติ ก ำ รต ำม
พระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของตน 
   กฎกระทรวงและระเบี ยบนั้ น  เมื่ อได้ ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

 
เมื่อพิจำรณำกำรเขียนมำตรำรักษำกำรซึ่งมีถ้อยค ำแตกต่ำงจำกที่ก ำหนดไว้ใน 

คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว มีควำมเห็นดังต่อไปนี้ 
กรณีที่ ๑ เห็นว่ำ มีกำรเขียนมำตรำรักษำกำรแตกต่ำงไปจำกแบบที่ก ำหนดไว้ใน 

คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย กล่ำวคือ ร่ำงพระรำชบัญญัติบำงฉบับจะมีกำรระบุกฎกระทรวงเรื่องต่ำง ๆ  
ที่รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ไว้เป็นข้อ ๆ ซึ่งเห็นว่ำกำรเขียนในลักษณะดังกล่ำวสำมำรถท ำได้  
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนว่ำ กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกตำมพระรำชบัญญัตินี้มีเรื่องใดบ้ำง   
ซึ่งแนวทำงกำรเขียนมำตรำรักษำกำรในลักษณะนี้ ที่ผ่ำนมำก็มีกำรใช้อยู่ในกฎหมำยหลำยฉบับ แม้จะแตกต่ำง



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๕ 

ไปจำกแบบที่ก ำหนดไว้ในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยก็ตำม แต่ก็ได้มีกำรก ำหนดกำรเขียนมำตรำรักษำกำร
ลักษณะนี้ ไว้เป็นตัวอย่ำงในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยแล้ว ในหัวข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับมำตรำรักษำกำร  
กรณีพระรำชบัญญัติฉบับแรก กรณีผู้รักษำกำรคนเดียว แบบที่ ๑๐๗ 

นอกจำกนั้ น  ร่ ำงพระรำชบัญญั ติ บำงฉบั บ มี กำรเขี ยนมำตรำรักษ ำกำร 
โดยก ำหนดมีรัฐมนตรีรักษำกำรตำมกฎหมำย และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ออกกฎ หรือมีอ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืนให้สอดคล้องกับเนื้อหำของพระรำชบัญญัติ โดยใช้ถ้อยค ำที่ก ำหนดไว้ 
ตำมแบบที่ปรำกฏในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย  แต่ ได้มีกำรก ำหนดเกี่ยวกับอ ำนำจของรัฐมนตรี 
ในกำรออกกฎกระทรวงเรื่องต่ำง ๆ ไว้เป็นอีกมำตรำหนึ่ง ซึ่งแนวทำงกำรเขียนในลักษณะนี้ก็เคยปรำกฏอยู่ใน
กฎหมำยบำงฉบับ เช่น มำตรำ ๕๘ และมำตรำ ๖๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน 
ซึ่งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเห็นว่ำกำรเขียนในลักษณะดังกล่ำวสำมำรถท ำได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
ควำมชัดเจนว่ำ กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกตำมพระรำชบัญญัตินี้มี เรื่องใดบ้ำง  อย่ำงไรก็ดี  
กำรเขียนบทบัญญัติที่ก ำหนดกฎกระทรวงเรื่องต่ำง ๆ ที่รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ไว้  
เป็นอีกมำตรำหนี่งนั้นไม่กระทบต่อแบบกำรเขียนมำตรำรักษำกำรตำมท่ีคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยก ำหนดไว้ 

ส ำหรับ ร่ ำงพระรำชบัญ ญั ติ บ ำงฉบั บที่ มี กำรใช้ ถ้ อยค ำแตกต่ ำงไปจำก 
ที่ก ำหนดไว้ในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๑๙ – 
๘๒๐/๒๕๖๐) ที่มีกำรระบุ “ประกำศกระทรวงมหาดไทย” หรือร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรกำรแก้ไข
บ ำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๒๒/๒๕๖๐) ที่มีกำรใช้ถ้อยค ำ “...และให้มี
หน้าที่และอ านาจออกกฎกระทรวง...” นั้น เห็นว่ำ กำรก ำหนดดังกล่ำวปรำกฏในกฎหมำยบำงฉบับเท่ำนั้น  
ซึ่งจะได้กล่ำวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อที่ ๖ ปัญหำกำรก ำหนดมำตรำรักษำกำรในร่ำงพระรำชบัญญัติ 

 

                                                           
๗ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๑, ข้ำงต้น, น. ๒๓๓ 
๘ มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับ

กำรด ำเนินงำนของกรมศุลกำกร และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๑๑ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง

และประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
๙ มำตรำ ๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรใด ๆ เกี่ ยวกับก ำรพิจำรณ ำกำรทุ่ มตลำด กำรพิจำรณ ำกำรอุดหนุน  กำรพิ จำรณ ำควำม เสียหำย  
กำรพิจำรณำตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรพิจำรณำตอบโต้กำรอุดหนุน กำรทบทวน มำตรกำรตอบโต้  รวมทั้ ง  
กำรด ำเนินกำรใด ๆ อันเกี่ยวกับพระรำชบัญญัตินี้ได้เท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่สมควร กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งนั้นจะก ำหนดให้กรณีหนึ่ งกรณี ใด อำจกระท ำได้  
โดยออกเป็นประกำศกระทรวงพำณิชย์ก็ได้ 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๖ 

กรณีที่ ๒ เห็นว่ำ มีกำรเขียนมำตรำรักษำกำรแตกต่ำงไปจำกแบบที่ก ำหนดไว้ใน 
คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย กล่ำวคือ คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยจะใช้ถ้อยค ำ “และให้มีอ ำนำจ... เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้”  อย่ำงไรก็ดี กำรที่ร่ำงพระรำชบัญญัติบำงฉบับใช้ถ้อยค ำ “เพื่อให้เป็นไปตาม
พ ระราชบัญ ญั ติ นี้  ห รื อ เพื่ อ  ...” โดยระบุ วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ิ ม เติ ม อีกบ ำงป ระกำรนั้ น  เห็ น ว่ ำ  
ถ้อยค ำ “เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” นั้น เป็นถ้อยค ำที่มีควำมหมำยกว้ำง ซึ่งน่ำจะครอบคลุม
วัตถุประสงค์ทั้งหมดอยู่แล้ว จึงสมควรใช้ถ้อยค ำดังกล่ำวในกฎหมำยให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันทุกฉบับ  
กำรที่ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ. .... ใช้ถ้อยค ำ “เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเพื่อ ...” นั้น อำจมีวัตถุประสงค์เป็นกำรเฉพำะกรณี เท่ำนั้น ในกำรนี้ จึงไม่จ ำเป็นต้องน ำมำก ำหนดไว้ 
เป็นแบบกำรเขียนในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย 

กรณีที่  ๓ เห็นว่ำ มีกำรเขียนมำตรำรักษำกำรแตกต่ำงไปจำกแบบที่ก ำหนด 
ไว้ในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย กล่ำวคือ คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยจะใช้ถ้อยค ำ “ให้นำยกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง/ประธำน... 
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ... กับออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ เท่ำที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของตน” 

กำรที่ ร่ ำงพ ระรำชบั ญ ญั ติ บ ำงฉบั บ ใช้ ถ้ อยค ำ  เช่ น  “แล ะ ให้ รั ฐ ม น ต ร ี
แต่ละกระทรวงมีอ ำนำจแต่งตั้ งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศ  
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการของกระทรวงนั้น” หรือ “...ทั้งนี้ 
เท่าที่ เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน” หรือ “...และให้มีอ ำนำจออกประกำศกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน เห็นว่ำ กำรเขียนในลักษณะดังกล่ำว 
มีควำมหมำยไม่แตกต่ำงไปจำกถ้อยค ำที่ปรำกฏในแบบตำมคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย และถ้อยค ำในลักษณะ
ดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในกฎหมำยบำงฉบับเท่ำนั้น จึงไม่จ ำเป็นต้องน ำมำก ำหนดไว้เป็นแบบกำรเขียนใน 
คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย   

กรณีที่  ๔ มีกำรเขียนมำตรำรักษำกำรแตกต่ำงไปจำกแบบที่ก ำหนดไว้ใน 
คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย กล่ำวคือ คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยจะใช้ถ้อยค ำ “ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ ำนำจ... กับออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” กำรที่ร่ำงพระรำชบัญญัติบำงฉบับ
ใช้ถ้อยค ำ “ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงร่วมกันเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” นั้น เห็นว่ำ 
กำรเขียนในลักษณะดังกล่ำวมีควำมหมำยไม่แตกต่ำงไปจำกถ้อยค ำที่ปรำกฏในแบบตำมคู่มือแบบกำรร่ำง
กฎหมำย กล่ำวคือ กำรใช้อ ำนำจหรือกำรออกกฎจะต้องด ำเนินกำรร่วมกัน จึงไม่จ ำเป็นต้องน ำมำก ำหนดไว้เป็น
แบบกำรเขียนในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยอีก   

กรณีที่ ๕ มีกำรเขียนมำตรำรักษำกำรแตกต่ำงไปจำกแบบที ่ก ำหนดไว้ใน  
คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย กล่ำวคือ กรณีที่ผู้รักษำกำรเป็นประธำนศำลฎีกำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
 คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยจะเรียงล ำดับก ำหนดให้เรียงล ำดับนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก่อน แล้วจึงตำมด้วย



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๗ 

ประธำนศำลฎีกำตำมล ำดับ แต่โดยที่ฝ่ำยกิจกำรนิติบัญญัติ  (ปัจจุบันคือ กองหลักนิติบัญญัติ) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เคยให้ควำมเห็นไว้ในกำรตรวจสอบร่ำงพระรำชบัญญัติกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน  
พ.ศ. .... (เรื่องรับที่ ๒๓๒/๒๕๔๘) ว่ำ ในกรณีที่กฎหมำยฉบับหนึ่งจ ำเป็นต้องมีผู้รักษำกำรหลำยคนนั้น  
ส ำนักงำนฯ ได้วำงแนวทำงในกำรเรียงล ำดับต ำแหน่งผู้รักษำกำรกรณีที่ผู้รักษำกำรเป็นประธำนศำลฎีกำ 
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  โดยให้ เรียงล ำดับประธำนศำลฎีกำก่อน แล้วจึงตำมด้วยนำยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีตำมล ำดับ และต่อมำในกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติในดังกล่ำว 
ก็ได้มีกำรเขียนตำมแนวทำงควำมเห็นของฝ่ำยกิจกำรนิติบัญญัติ  

เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ แนวทำงกำรเขียนมำตรำรักษำกำรตำมควำมเห็นของ 
ฝ่ำยกิจกำรนิติบัญญัตินั้นใช้ส ำหรับกรณี ที่ ผู้ รักษำกำรเป็นประธำนศำลฎีกำเท่ำนั้น หำกเป็นกรณี 
ผู้รักษำกำรเป็นบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่ไม่ใช่ฝ่ำยบริหำร (ยกเว้นประธำนศำลฎีกำ) กับนำยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีร่วมกันรักษำกำร กำรเขียนมำตรำรักษำกำรกรณีนี้โดยหลักยังคงเป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดไว้ใน
คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย ดังที่ปรำกฏในร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
ในศำลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๐/๒๕๕๒)  อย่ำงไรก็ดี เห็นสมควรเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรเขียน
มำตรำรักษำกำรในเรื่องดังกล่ำวไว้ในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยด้วย 

 
(๒) การเขียนมาตรารักษาการที่ยังไม่มีการก าหนดไว้ในคู่มือแบบการร่างกฎหมาย 

 (๒.๑) กรณีมีผู้รักษาการคนเดียว ปรำกฏว่ำ มีกำรเขียนที่ยังไม่มีกำรก ำหนดไว้ใน
คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยทั้งหมด ๒ แบบ ดังต่อไปนี้ 

แบบท่ี ๑ 
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง...รักษำกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ... กับออก (กฎหมำยล ำดับรอง)... เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบมีอ ำนำจ ... และออก (กฎหมำยล ำดับรอง)...  

เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละกระทรวง 
(กฎหมำยล ำดับรอง) นั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
รูปแบบนี้ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้รัฐมนตรีผู้เดียว ไม่ว่ำจะเป็นนำยกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจ
แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรือมีอ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืนด้วย และก ำหนดให้มีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 
มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรือมีอ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืนโดยให้ด ำเนินกำรเฉพำะที่เกี่ยวกับ
อ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละกระทรวง 

 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๘ 

ตัวอย่าง 
ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๙๔/

๒๕๕๘) 
“มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้และยกเว้นค่ำธรรมเนียม และออกประกำศเพ่ือปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และ
ออกกฎกระทรวงกับประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ 
แต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได”้ 

เมื่อพิจำรณำกำรเขียนมำตรำรักษำกำรดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ กำรเขียน 
มำตรำรักษำกำรโดยก ำหนดให้มีรัฐมนตรีรักษำกำรตำมกฎหมำย และก ำหนดให้มีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยด้วยนั้น เป็นกำรก ำหนดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นเฉพำะกรณีเท่ำนั้น  
อย่ำงไรก็ดี ที่ผ่ำนมำกฎหมำยบำงฉบับก็ได้มีกำรเขียนมำตรำรักษำกำรในลักษณะนี้ เช่น มำตรำ ๕๑๐  
แห่งพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕  ในกำรนี้ จึงเห็นว่ำอำจไม่จ ำเป็นต้องก ำหนดเพ่ิมเติม 
แบบกำรเขียนดังกล่ำวไว้เป็นแบบในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย แต่อำจน ำมำก ำหนดเพ่ิมเติมไว้เป็นตัวอย่ำง 
ในข้อมูลเกี่ยวกับกำรเขียนมำตรำรักษำกำร 

 
 
 
 

                                                           
๑๐ มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พลังงำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ควบคุม ส่งเสริมและติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของเลขำนุกำร  
และผู้ช่วยเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

   ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมมอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดคำ่ธรรมเนียมไมเ่กินอัตรำท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่ำธรรมเนียมกับก ำหนดกิจกำรอื่นกับออกประกำศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี ้

   ให้รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบมีอ ำนำจแต่งตั้ งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และออกประกำศเพื่อปฏิบัติกำร  
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

   กฎกระทรวงหรือประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๒๙ 

แบบท่ี ๒ 
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง...รักษำกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ... กับออก (กฎหมำยล ำดับรอง) เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่ง จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกัน

โดยค ำนึงถึง...ก็ได้ 
(กฎหมำยล ำดับรอง) นั้น เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
รูปแบบนี้ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้รัฐมนตรีผู้เดียว ไม่ว่ำจะเป็นนำยกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจ
แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรือมีอ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืนด้วย และในกรณีที่ให้อ ำนำจผู้รักษำกำร 
ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม ก ำหนดให้กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันได้ 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“ม ำต รำ  ๕   ให้ รั ฐ ม น ต รี ว่ ำก ำ รก ระท รว งวิ ท ย ำศ ำส ต ร์ 
และเทคโนโลยีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวง
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืน  
ทัง้นี้ เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

  กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่ง จะก ำหนดค่ำธรรมเนียม 
ให้แตกต่ำงกัน โดยค ำนึงถึงประเภท ชนิด ขนำด หรือระดับกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก ำเนิดรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์ สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ หรือกำกกัมมันตรังสีก็ได้ 

     กฎกระทรวงนั้ น เมื่ อได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว  
ให้ใช้บังคับได”้ 

พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 “มำตรำ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม 
ไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

  กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่ง อำจก ำหนดให้แตกต่ำงกัน 
โดยค ำนึงถึงประเภทและขนำดของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำตด้วยก็ได้ 

  กฎกระทรวงนั้ น เมื่ อได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว  
ให้ใช้บังคับได”้ 

 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๐ 

เมื่อพิจำรณำกำรเขียนมำตรำรักษำกำรดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ แนวทำงดังกล่ำว
แตกต่ำงไปจำกแนวทำงกำรเขียนมำตรำรักษำกำรของส ำนักงำนฯ กล่ำวคือ ที่ผ่ำนมำ กำรก ำหนดบทบัญญัติ 
ที่ให้อ ำนำจรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันนั้นจะน ำไปก ำหนดไว้ใน
บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของพระรำชบัญญัติ แต่โดยที่กำรก ำหนด
ถ้อยค ำดังกล่ำวไว้ในมำตรำรักษำกำรนั้นเป็นแนวทำงที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้วำงไว้ จึงต้องพิจำรณำว่ำ 
ส ำนักงำนฯ สมควรจะด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติก ำหนดไว้หรือไม่  อย่ำงไร  ในกำรนี้ 
จะได้กล่ำวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อที่ ๖ ปัญหำกำรก ำหนดมำตรำรักษำกำรในร่ำงพระรำชบัญญัติ 

(๒.๒) กรณีมีผู้รักษาการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ปรำกฏว่ำ มีกำรเขียนที่ยังไม่มีกำร
ก ำหนดไว้ในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยทั้งหมด ๔ แบบ ดังต่อไปนี้ 

แบบท่ี ๑  
มำตรำ ..  ให้ประธำน... และประธำน... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน 
 
รูปแบบนี้ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนซึ่งมิใช่ฝ่ำยบริหำร 

ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย เช่น ประธำนรัฐสภำ ประธำนศำลฎีกำ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัติ โดยมิได้ก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรือมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรอ่ืนด้วย  ทั้งนี้ ในกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติให้ด ำเนินกำรเฉพำะที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ 
ของผู้รักษำกำรแต่ละคนเท่ำนั้น  

ตัวอย่าง 
ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

ของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติและประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๕๐/๒๕๕๒) 

“มำตรำ ๗  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๑ 

“มำตรำ ๙  ให้ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ  ประธำนกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
และประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่
ของตน”” 

เมื่อพิจำรณำกำรเขียนมำตรำรักษำกำรดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ กำรเขียน 
มำตรำรักษำกำรในลักษณะนี้ เป็นรูปแบบทั่วไป ซึ่งที่ผ่ำนมำส ำนักงำนฯ ก็มีกำรเขียนมำตรำรักษำกำร 
ตำมแนวทำงนี้ในกฎหมำยหลำยฉบับ จึงเห็นควรก ำหนดเพ่ิมเติมไว้เป็นแบบในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย  
เพ่ือควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 

 
แบบท่ี ๒ 
มำตรำ ..  ให้ประธำน... และนำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รักษำกำร

ตำมพระรำชบัญญัตินี้  
 
รูปแบบนี้ ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำและนำยกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีร่วมกันรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ โดยมิได้ก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรือมีอ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืนด้วย   

อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้รักษำกำรเป็นบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนซึ่งมิใช่ฝ่ำยบริหำร 
(ยกเว้นประธำนศำลฎีกำ) กับนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีร่วมกันรักษำกำร กำรเขียนมำตรำรักษำกำร 
ให้เรียงล ำดับนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก่อน 

ตัวอย่าง 

ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๒/๒๕๕๘) 
“มำตรำ ๕  ให้ประธำนศำลฎีกำและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

ยุติธรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓/๒๕๕๙) 
“มำตรำ ๑๐  ให้ประธำนศำลฎีกำและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

ยุติธรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
เมื่อพิจำรณำกำรเขียนมำตรำรักษำกำรดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ กำรเขียน 

มำตรำรักษำกำรในลักษณะนี้ เป็นรูปแบบทั่วไป ซึ่งที่ผ่ำนมำส ำนักงำนฯ ก็มีกำรเขียนมำตรำรักษำกำร 
ตำมแนวทำงนี้ในกฎหมำยหลำยฉบับ จึงเห็นควรก ำหนดเพ่ิมเติมไว้เป็นแบบในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย  
เพ่ือควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 

 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๒ 

แบบท่ี ๓ 
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวง... และรัฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวง... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญั ตินี้  และให้ มีอ ำนำจ...  
กับออก (กฎหมำยล ำดับรอง) เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... มีอ ำนำจ... 
(กฎหมำยล ำดับรอง) นั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
รูปแบบนี้ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษำกำร

ตำมพระรำชบัญญัติ และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรอ่ืน  ทั้งนี้ ในกำรใช้อ ำนำจหรือกำรออกกฎโดยหลักจะต้องด ำเนินกำรร่วมกัน เว้นแต่บำงเรื่อง 
ที่ก ำหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลำยกระทรวงด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะ  

ตัวอย่าง 

ร่ำงพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๑๓/๒๕๕๒) 
  “มำตรำ ๕  ให้ รั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงกำรพั ฒนำสั งคม 

และควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   

  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่  และออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้น
ค่ำธรรมเนียม กับออกประกำศก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัวนำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   

  กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....  
(เรือ่งเสร็จที่ ๖๕๑/๒๕๕๓) 

“มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

  ให้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ ำนำจ 
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอำกร ค่ำธรรมเนียม 
และค่ำใช้จ่ำยไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งกำรลดหรือยกเว้นอำกร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้เป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย  และกำรออกประกำศตำมมำตรำ ๓๒  ให้ เป็ นอ ำนำจของรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทย” 

  กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได ้



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๓ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๖๘๐/๒๕๕๘) 

“มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ ำนำจออก
กฎกระทรวงและประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอำกร  
และค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งกำรลดหรือยกเว้นอำกรและค่ำธรรมเนียม 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้เป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย และกำรออกประกำศตำมมำตรำ ๔๒ ให้เป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว  
ให้ใช้บังคับได้”  

เมื่อพิจำรณำกำรเขียนมำตรำรักษำกำรดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ กำรเขียน 
มำตรำรักษำกำรในลักษณะนี้เป็นกำรก ำหนดให้ชัดเจนว่ำ กำรใช้อ ำนำจหรือกำรออกกฎของรัฐมนตรีผู้รักษำกำร
ร่วมกันในเรื่องใดบ้ำงที่จะต้องด ำเนินกำรร่วมกัน หรือด ำเนินกำรเฉพำะ จึงเห็นควรก ำหนดเพ่ิมเติมไว้เป็นแบบ
ในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย เพ่ือควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 

 
แบบท่ี ๔ 
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวง... และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่
ของตน 

ให้รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวง... มีอ ำนำจ...  
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... มีอ ำนำจ... 
(กฎหมำยล ำดับรอง) นั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 
รูปแบบนี้ใช้ส ำหรับกรณีก ำหนดให้รัฐมนตรีตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษำกำร

ตำมกฎหมำย โดยให้ด ำเนินกำรเฉพำะที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของผู้รักษำกำรแต่ละคนเท่ำนั้น และก ำหนดให้
ผู้รักษำกำรแต่ละคนมีอ ำนำจด ำเนินกำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืนไว้ 
เป็นกำรเฉพำะ  

ตัวอย่าง 

ร่ำงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๙/๒๕๕๘) 
“มำตรำ ๕  ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของตน และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ และให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม ค ำท่ำกำร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ไม่ เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติ กำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

  กฎกระทรวงนั้ น  เมื่ อได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว  
ให้ใช้บังคับได”้ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๔ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๕๙) 
“มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อ ำนำจหน้ำที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
มีอ ำนำจออกประกำศตำมมำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒  

  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  ยกเว้นหรือลด
ค่ำธรรมเนียม ก ำหนดพิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ และก ำหนดกิจกำรอ่ืน หรือออกประกำศและระเบียบ 
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

  กฎกระทรวง ประกำศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 

เมื่อพิจำรณำกำรเขียนมำตรำรักษำกำรดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ แนวทำงดังกล่ำว
เป็นแนวทำงที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและลดขั้นตอนในกำรพิจำรณำออกกฎหมำยล ำดับรอง  
กล่ำวคือ หำกไม่มีกำรก ำหนดไว้ชัดเจนว่ำ ผู้รักษำกำรคนใดมีอ ำนำจในกำรออกกฎหมำยล ำดับรองในเรื่องใด
ย่อมต้องด ำเนินกำรร่วมกัน ซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำในกรณีที่ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน 
ในหลักกำรของกฎหมำยล ำดับรองที่ไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได้ ซึ่งอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถออกกฎหมำย
ล ำดับรองนั้นได้หรือท ำให้กำรออกกฎหมำยล ำดับรองนั้นต้องล่ำช้ำออกไป  อย่ำงไรก็ดี กำรก ำหนดให้ผู้รักษำกำร
คนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจในกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวดังกล่ำวก็อำจถูกโต้แย้งถึง
ควำมเหมำะสม หำกกฎหมำยล ำดับรองนั้นมีหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของผู้รั กษำกำรคนอ่ืนด้วย   
ซึ่งประเด็นปัญหำนี้ จะได้กล่ำวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อที่  ๖ ปัญหำกำรก ำหนดมำตรำรักษำกำร 
ในร่ำงพระรำชบัญญัติ 

 

ทั้งนี้  รำยละเอียดกำรตรวจสอบแบบกำรเขียนมำตรำรักษำกำรตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ ปรำกฏตำมภำคผนวกท้ำยเอกสำรนี้ 
 

       ๖. ปัญหาการก าหนดมาตรารักษาการในร่างพระราชบัญญัติ 
 
(๑) การก าหนดในมาตรารักษาการเพื่อให้อ านาจรัฐมนตรีผู้รักษาการออกกฎกระทรวง

ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติให้แตกต่างกันได้ 
แนวทำงกำรเขียนมำตรำรักษำกำรของส ำนักงำนฯ ที่ผ่ำนมำจะก ำหนดบทบัญญัติ 

ที่ให้อ ำนำจรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันไว้ในบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม
ท้ำยพระรำชบัญญัติ โดยถือเป็นส่วนหนึ่ งของพระรำชบัญญั ติ  ซึ่ งกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนี ยม 
ไว้ท้ำยพระรำชบัญญัติเนื่องจำกอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นเรื่องที่มีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก หำกน ำมำเขียน  



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๕ 

ในแต่ละมำตรำแล้วจะท ำให้บทบัญญัติมีเนื้อหำยำวและไม่มีควำมต่อเนื่อง และหำกมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม  
ก็สำมำรถกระท ำได้โดยแยกออกจำกเนื้อหำในส่วนอ่ืน ตลอดจนท ำให้ผู้ ใช้กฎหมำยสำมำรถท ำควำมเข้ำใจ 
ในสำระของกฎหมำยได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลำท ำควำมเข้ำใจกับบทบัญญัติที่เป็นรำยละเอียด เมื่อบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอ ำนำจของรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันได้เป็นเรื่อง  
ที่เก่ียวข้องกับอัตรำค่ำธรรมเนียมจึงน ำมำก ำหนดรวมไว้ในที่เดียวกัน 

ตัวอย่าง 

พระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“มำตรำ ๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญำต ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บำท 
(๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำต  ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
(๓) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บำท 
(๔) กำรอนุญำตให้เปลี่ยนหรือ 
เพ่ิมลักษณะงำน นำยจ้ำง 
หรือท้องที่หรือสถำนที่ท ำงำน 
ที่ได้รับอนุญำต หรือเงื่อนไข 
ในกำรอนุญำต  ครั้งละ   ๕,๐๐๐ บำท 
(๕) กำรจ้ำงคนต่ำงด้ำวซึ่งมิใช่ 
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร รำยละ  ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๖) ค่ำยื่นค ำขอ ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บำท 

 
ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม จะก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน 

โดยค านึงถึงสาขาอาชีพหรือสาขาอาชีพและท้องที่ท างานของคนต่างด้าวก็ได้ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๖ 

พระรำชบัญญัติกำรมำตรฐำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“มำตรำ ๕   ให้ รั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมรักษำกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียม 
   

 
๑. ค ำขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๘  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
๒. ค ำขอรับใบรับรองตำมมำตรำ ๒๘  ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
 
๓. ค่ำตรวจสอบค ำขอรับใบอนุญำต  ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
  ตำมมำตรำ ๑๘ 

๔. ค่ำตรวจสอบค ำขอรับใบรับรอง   ครั้งละ ๔๐,๐๐๐ บำท 
  ตำมมำตรำ ๒๘ 

๕. ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๘   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
๖. ใบรับรองตำมมำตรำ ๒๘   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
๗. ใบแทนใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๘  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
๘. ใบแทนใบรับรองตำมมำตรำ ๒๘  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
๙. กำรต่ออำยุใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๘ หรือใบรับรองตำมมำตรำ ๒๘ ครั้งละกึ่ง 
  หนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตหรือใบรับรองนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
 

ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน 
โดยค านึงถึงขนาด ลักษณะ หรือสาขาของการตรวจสอบและรับรองก็ได้ 

 
พระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มำตรำ ๖   ให้ รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ ยวและกีฬำและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งนำยทะเบียน 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก ำหนด
กิจกำรอื่นหรือออกประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้” 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๗ 

อัตรำค่ำธรรมเนียม 
   

 
(๑)  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงภำพยนตร์ ฉบับละ ๒๕,๐๐๐ บำท 
(๒)  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้เช่ำ ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บำท 
 แลกเปลี่ยน หรือจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 
(๓)  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรร้ำนวีดิทัศน์ ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บำท 
(๔)  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้เช่ำ ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บำท 
 แลกเปลี่ยน หรือจ ำหน่ำยวีดิทัศน์ 
(๕)  กำรอนุญำตให้สร้ำงภำพยนตร์ต่ำงประเทศ เรื่องละ   ๕,๐๐๐ บำท 
(๖)  กำรตรวจพิจำรณำภำพยนตร์หรือวีดิทัศน์ นำทีละ       ๕๐ บำท 
   เศษของนำทีให้ปัดทิ้ง 
(๗)  กำรตรวจพิจำรณำสื่อโฆษณำ เรื่องละ      ๒๐๐ บำท 
(๘)  ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ        ๕๐ บำท 
 
(๙)  กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บำท 
 กิจกำรโรงภำพยนตร์ 
(๑๐) กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้เช่ำ ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บำท 
 แลกเปลี่ยน หรือจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 
(๑๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บำท 
 กิจกำรร้ำนวีดิทัศน์ 
(๑๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้เช่ำ ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บำท 
 แลกเปลี่ยน หรือจ ำหน่ำยวีดิทัศน์ 
 
ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน

โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของโรงภาพยนตร์ ร้านวีดิทัศน์หรือของสถานที่ประกอบกิจการ
ใหเ้ช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ก็ได้ 

 

แต่โดยที่ในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดี ที่  
๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
กำรออกกฎกระทรวงเพ่ือก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ซึ่งเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติอยู่แล้ว และการบัญญัติอ านาจดังกล่าวไว้ในมาตราผู้รักษาการ 
จะท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งอยู่ตอนท้าย  
ของร่างพระราชบัญญัติให้แตกต่างกันได้ จึงมีมติให้น ำควำมในอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๘ 

มำก ำหนดไว้ในมำตรำรักษำกำร โดยให้เพ่ิมควำมว่ำ “กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคสอง รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยจะก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดยค ำนึงถึงขนำดหรือลักษณะของหอพักก็ได้” 
เป็นวรรคสำมของมำตรำ ๕  ซึ่งต่อมำได้มีกฎหมำยหลำยฉบับที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ก ำหนดรำยละเอียดในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมไว้ในมำตรำรักษำกำร ได้แก่   
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. ....๑๑ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....  

ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ร่างท่ีผ่านความเห็นชอบของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่งคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจออก 
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
     ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และออก 
กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำ 
ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม 
กับออกประกำศก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว 
นำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
     กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่งคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจออก 
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
     ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และออก 
กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำ 
ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม 
กับออกประกำศก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัว 
นำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
     กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคสอง 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะก ำหนด 
อัตรำค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดยค ำนึงถึง 
ขนำดหรือลักษณะของหอพักก็ได้ 
     กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 
 
 

                                                           
๑๑ คณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ ในวงงำนของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ,  

ประมวลแบบของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ, ๒๕๕๘, น. ๙-๑๑ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๓๙ 

ต่อมำ ในกำรตรวจพิจำรณ ำร่ ำงกฎหมำยของส ำนั กงำนฯ  ก็ ได้ มี ก ำรเขี ยน 
มำตรำรักษำกำรตำมแนวทำงของสภำนิติบัญญัติดังกล่ำว เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
(เรื่องเสร็จที่ ๙๖๖/๒๕๕๘) และร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๙๙๙/๒๕๕๘) 

ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำว่ำ ในกำรบัญญัติมำตรำรักษำกำรนั้น  
สมควรก ำหนดให้อ ำนำจรัฐมนตรีผู้รักษำกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ
ให้แตกต่ำงกันได้ในมำตรำรักษำกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติตำมแนวทำงของสภำนิติ บัญญัติแห่งชำติ 
หรือสมควรก ำหนดไว้ในส่วนท้ำยของบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ 

กองหลักนิติบัญญัติพิจำรณำประเด็นดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำ กำรก ำหนดให้อ ำนำจ 
รัฐมนตรีผู้รักษำกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันได้ไว้ในมำตรำรักษำกำร 
ของร่ำงพระรำชบัญญัติตำมแนวทำงที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติก ำหนดนั้นมีควำมหมำยไม่แตกต่ำงจำก 
กำรที่ก ำหนดไว้ในอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติตำมแนวทำงกำรเขียนเดิมของส ำนักงำนฯ   
อย่ำงไรก็ดี  เมื่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้วำงแนวทำงกำรเขียนในเรื่องนี้ เสียใหม่ และส ำนักงำนฯ  
ก็ได้ใช้แนวทำงนี้ในกำรเขียนบทบัญญัติมำตรำรักษำกำรในร่ำงพระรำชบัญญัติ หลำยฉบับ จึงสมควรน ำ 
แนวทำงกำรเขียนดังกล่ำวมำก ำหนดเพิ่มเติมไว้เป็นแบบในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยต่อไป  

(๒) การก าหนดมาตรารักษาการในร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีบทเฉพาะกาล 
ส ำนักงำนฯ ได้วำงหลักในกำรบัญญัติมำตรำรักษำกำรในร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ว่ำ โดยหลักย่อมถือว่ำเป็นบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมบัญญัติแทนที่บทบัญญัติเดิม 
ในกฎหมำยฉบับที่ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ ในกฎหมำยแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเองมีบทบัญญัติ 
เป็นเอกเทศซึ่งก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดด้วย กฎหมำยฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น  
ก็ต้องมีบทบัญญัติมำตรำผู้รักษำกำรเช่นเดียวกัน๑๒ 

ในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ ที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๘ 
เพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ได้มีสมำชิก 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (นำยมนตรี  ศรีเอ่ียมสะอำด) อภิปรำยให้เพ่ิมมำตรำรักษำกำรโดยเพ่ิมควำมดังนี้ 
“มำตรำ ๕ ให้ประธำนศำลฎีกำรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” เป็นมำตรำรักษำกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว  ในกำรนี้  รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ  เครืองำม) ในฐำนะผู้น ำเสนอหลักกำรและเหตุผล  
ของร่ำงพระรำชบัญญัติได้ชี้แจงว่ำ รูปแบบของร่ำงพระรำชบัญญัติที่ตรวจพิจำรณำโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ยึดหลักกำรว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติใดที่จะต้องมีกำรปฏิบัติหรือด ำเนินกำรใดต่อไป
โดยเกรงว่ำอำจจะไม่มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยจึงต้องตั้งผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยไว้เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย หรือมีผู้รับผิดชอบในกำรตอบกระทู้ถำมในสภำ แต่ร่ำงพระรำชบัญญัติใดที่แก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติ
ฉบับเดิมที่มีผู้รักษำกำรแล้ว กำรปฏิบัติกำรก ำกับดูแลคือผู้รักษำกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติเดิมจึงไม่มี  
มำตรำรักษำกำร  ดังนั้น ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

                                                           
๑๒ โปรดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข้ำงต้น, น. ๒๑๗ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๐ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม พ.ศ ๒๕๔๓ ที่มีประธำนศำลฎีกำเป็นผู้
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องตรำมำตรำรักษำกำรซ้ ำอีก  อย่ำงไรก็ดี ที่ประชุมได้มีมติ
มติเห็นชอบให้เพ่ิมมำตรำ ๕ ขึ้นใหม่ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้วางแบบการบัญญัติมาตรารักษาการไว้ว่า 
หากร่างพระราชบัญญั ติฉบับแก้ ไข เพิ่ ม เติม  “มีบทเฉพาะกาลหรือบทบัญญั ติ เอกเทศ” แล้ว  
จะต้องมีมาตรารักษาการไว้ด้วย  ทั้งนี้ เพื่อก าหนดให้มีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ๑๓ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ร่างท่ีผ่านความเห็นชอบของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

     มำตรำ ๔  ให้กรรมกำรข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม 
ตำม (๒) (๓) และ (๔) ของมำตรำ ๑๘ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงด ำรงต ำแหนง่อยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งใหม่ 
หรือครบวำระ แล้วแต่กรณี 
 
     (ไม่มีบทบัญญัติก ำหนดให้มีผู้รักษำกำรตำม
กฎหมำย) 
 

     มำตรำ ๔  ให้กรรมกำรข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม 
ตำม (๒) (๓) และ (๔) ของมำตรำ ๑๘ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งใหม่ 
หรือครบวำระ แล้วแต่กรณี  
 
     มำตรำ ๕  ให้ประธำนศำลฎีกำรักษำกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
ต่อมำในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่  ๒๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี  ที่  

๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งแลพำณิชย์  
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (แก้ ไขบทบัญญัติ เกี่ยวกับกำรค้ ำประกันและจ ำนอง) ได้มีสมำชิกอภิปรำยว่ำ  
แม้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะไม่ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีภาระต้องด าเนินการตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ถ้าหากบทเฉพาะกาลที่มีอยู่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งหมด 
จะต้องมีรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้กฎหมายใช้บังคับได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพต่อไป   นอกจำกนี้  กำรเพ่ิมให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์เป็นผู้รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องกำรค้ ำประกันและจ ำนอง) (หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเป็นผู้เสนอ)  
ซึ่งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้พิจำรณำและมีมติให้ควำมเห็นชอบไปแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่ม
มาตรา ๑๐ เป็นมาตรารักษาการ โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทเฉพาะกาล๑๔ 

                                                           
๑๓ โปรดูเชิงอรรถท่ี ๑๑, ข้ำงต้น, น. ๘ 
๑๔ โปรดูเชิงอรรถท่ี ๑๑, ข้ำงต้น, น. ๕-๖ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๑ 

- ร่ ำ งพ ระรำช บั ญ ญั ติ แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ป ระ ม วล กฎ ห ม ำย แ พ่ งแล ะพ ำณิ ช ย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับกำรค้ ำประกันและจ ำนอง) 

ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ร่างท่ีผ่านความเห็นชอบของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     มำตรำ ๘  ข้อตกลงใดท่ีได้ท ำข้ึนระหว่ำง 
วันที่พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล 
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่ 
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ 
ต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
     มำตรำ ๙  ในกรณีที่เจ้ำหนี้กระท ำกำรใด ๆ  
ระหว่ำงวันที่พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่ 
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อันมีผลเป็นกำรลด 
จ ำนวนหนี้ที่มีกำรค้ ำประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย 
ค่ำสินไหมทดแทน หรือค่ำภำระติดพันอันเป็น 
อุปกรณ์แห่งหนี้รำยนั้น ให้เจ้ำหนี้มีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ค้ ำประกันทรำบถึงกำรลดหนี้ดังกล่ำวภำยใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และให้ผู้ค้ ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจำกกำร 
ค้ ำประกันตำมเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมำตรำ ๖๙๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ 
พำณิชย์ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
 
     (ไม่มีบทบัญญัติก ำหนดให้มีผู้รักษำกำรตำม
กฎหมำย) 
 

     มำตรำ ๘  ข้อตกลงใดท่ีได้ท ำข้ึนระหว่ำง 
วันที่พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล 
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่ 
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ 
ต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
     มำตรำ ๙  ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่กระท ำกำรใด ๆ 
ระหว่ำงวันที่พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม  
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อันมีผลเป็นกำรลด
จ ำนวนหนี้ที่มีกำรค้ ำประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย 
ค่ำสินไหมทดแทน หรือค่ำภำระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้รำยนั้น ให้เจ้ำหนี้มีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ค้ ำประกันทรำบถึงกำรลดหนี้ดังกล่ำวภำยใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และให้ผู้ค้ ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจำกกำร 
ค้ ำประกันตำมเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมำตรำ ๖๙๑
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ 
พำณิชย์ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
 
     มำตรำ ๑๐  ให้รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง 
พำณิชย์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 
 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๒ 

นอกจำกนี้ ในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่  
๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
และกำรก่อกำรร้ำย  (ฉบั บที่  ..) พ .ศ . ... . ที่ ป ระชุมก็ ได้ มี มติ เห็ นชอบให้ เพ่ิ มมำตรำ ๙  ขึ้ น ใหม่ 
เป็นมำตรำรักษำกำรของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้๑๕ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรก่อกำรร้ำย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ร่างท่ีผ่านความเห็นชอบของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

     มำตรำ ๘  ให้ถือว่ำประกำศรำยชื่อบุคคล 
ที่ถูกก ำหนดตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติ 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกำศ 
ได้แล้ว ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นประกำศรำยชื่อบุคคลที่ถูกก ำหนดตำม 
มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ 
กำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระรำชบัญญัตินี้ 
 
     (ไม่มีบทบัญญัติก ำหนดให้มีผู้รักษำกำรตำม 
กฎหมำย) 
 

     มำตรำ ๘  ให้ถือว่ำประกำศรำยชื่อบุคคล 
ที่ถูกก ำหนดมำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ 
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกำศไว้แล้ว ก่อนวันที่ 
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกำศรำยชื่อ 
บุคคลที่ถูกก ำหนดมำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ 
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
 
     มำตรำ ๙  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำม 
พระรำชบัญญัตินี้ 

 
ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำว่ำ กรณีร่ำงพระรำชบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ที่มีบทเฉพำะกำล แต่บทเฉพาะกาลนั้นมิได้มีเนื้อหาเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นต้องมีมำตรำรักษำกำรด้วยหรือไม่  

กองหลักนิติบัญญัติพิจำรณำประเด็นดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำ โดยหลักกำรก ำหนดบทบัญญัติ 
มำตรำรักษำกำรในกรณีที่ เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่ตรำขึ้นเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติเดิมนั้น  
ย่อมถือว่ำบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมบัญญัติ เข้ำไปแทนที่บทบัญญัติเดิมในพระรำชบัญญัติฉบับที่ถูกแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยอัตโนมัติ  ผู้ รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติที่ถูกแก้ ไขเพ่ิมเติมจึงไม่ต้องด ำเนินกำรใด ๆ  
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นอีก เว้นแต่ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีบทบัญญัติเป็นเอกเทศ 
ซึ่งก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น  
ต้องมีบทบัญญัติมำตรำผู้รักษำกำรด้วย   

                                                           
๑๕ โปรดูเชิงอรรถท่ี ๑๑, ข้ำงต้น, น. ๗ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๓ 

ในกรณีที่ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมมีบทเฉพำะกำลซึ่งเป็นบทบัญญัติของ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเอง กรณีก็มีควำมจ ำเป็นต้องมีมำตรำรักษำกำรเพ่ือก ำหนด 
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นด้วย ทั้งนี้ ตำมแนวทำงในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย๑๖  
ดังนั้น ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีบทเฉพาะกาล แม้ว่าบทเฉพาะกาลนั้นจะมิได้
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีภาระต้องด าเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
ก็สมควรต้องมีมาตรารักษาการด้วย  ในกำรนี้ จึงเห็นว่ำ กำรที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้วำงแบบในเรื่อง
ดังกล่ำวจึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของส ำนักงำน ฯ ที่ปรำกฏอยู่ในคู่มือแบบ  
กำรร่ำงกฎหมำยแล้ว  อย่ำงไรก็ดี เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้นว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่มีบทเฉพำะกำลจะต้องมีมำตรำรักษำกำรเสมอ แม้ว่ำบทเฉพำะกำลนั้นจะมิได้ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรมีภำระ 
ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเพ่ิมขึ้น จึงสมควรน ำรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวมำก ำหนดไว้ในคู่มือแบบ 
กำรร่ำงกฎหมำยเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 

(๓) การก าหนดให้ผู้รักษาการแต่ละคนมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎ  
หรืออ านาจด าเนินการอ่ืนไว้เป็นการเฉพาะในมาตรารักษาการ 

ในกำรตรวจสอบร่ำงพระรำชบัญญัติที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกส ำนักงำนฯ พบว่ำ  
มีร่ำงพระรำชบัญญัติบำงฉบับที่ก ำหนดให้มีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัติ และก ำหนดให้ผู้รักษำกำรแต่ละคนมีอ ำนำจด ำเนินกำรเฉพำะที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ 
ของตน โดยก ำหนดให้ผู้รักษำกำรแต่ละคนมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืน 
ไว้เป็นกำรเฉพำะ  

 
มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวง... และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่
ของตน 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... มีอ ำนำจ...  
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง... มีอ ำนำจ... 
(กฎหมำยล ำดับรอง) นั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 

ตัวอย่าง 

ร่ำงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๙/๒๕๕๘) 
“มำตรำ ๕  ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของตน และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ และให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม ค ำท่ำกำร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ไม่ เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติ กำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

  กฎกระทรวงนั้ น  เมื่ อได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว 
ให้ใช้บังคับได”้ 

                                                           
๑๖ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๑, ข้ำงต้น, น. ๒๒๘ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๔ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๕๙) 
“มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
มีอ ำนำจออกประกำศตำมมำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒  

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  ยกเว้นหรือลด
ค่ำธรรมเนียม ก ำหนดพิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ และก ำหนดกิจกำรอ่ืน หรือออกประกำศ และระเบียบ 
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวง ประกำศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้” 

 

แนวทำงดังกล่ำวเป็นแนวทำงที่ก ำหนดขึ้นในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
คนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๒) ได้ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน แต่ให้
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและลดขั้นตอนในกำรพิจำรณำ
ออกกฎหมำยล ำดับรอง กล่ำวคือ หำกไม่มีกำรก ำหนดไว้ชัดเจนว่ำ ผู้รักษำกำรคนใดมีอ ำนำจในกำรออก
กฎหมำยล ำดับรองในเรื่องใดย่อมต้องด ำเนินกำรร่วมกัน ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติเห็นชอบในหลักกำรดังกล่ำว โดยเห็นควรให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยคนเข้ำเมือง
ร่วมกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และเห็นควรให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง 
เนื่องจำกกำรเสนอร่ำงกฎกระทรวงให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยลงนำม  
มีกระบวนกำรที่ต้องเสนอผ่ำนกรรมกำรร่ำงกฎหมำยของทั้งสองหน่วยงำน หำกหน่วยงำนมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน
ในหลักกำรของกฎหมำยล ำดับรองที่ไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกันได้ ซึ่งอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถออกกฎหมำย
ล ำดับรองนั้นได้หรือท ำให้กำรออกกฎหมำยล ำดับรองนั้นต้องล่ำช้ำออกไป  อย่ำงไรก็ดี กระทรวงมหำดไทยเห็นว่ำ 
กำรก ำหนดให้ผู้รักษำกำรคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจในกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว
ดังกล่ำวขัดกับหลักกำรในเรื่องกำรให้รัฐมนตรีรักษำกำรร่วมกัน เนื่องจำกภำรกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงภำยใน แนวนโยบำยแห่งรัฐและพันธกรณีระหว่ำงประเทศซึ่งกระทรวงมหำดไทย  
เป็นผู้รับผิดชอบภำรกิจดังกล่ำว 

ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำว่ำ กำรบัญญัติมำตรำรักษำกำร 
ในกรณีที่มีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยให้ผู้รักษำกำรแต่ละคนมีอ ำนำจด ำเนินกำร
เฉพำะที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน สมควรก ำหนดให้ผู้รักษำกำรคนใดคนหนึ่งหรือแต่ละคนมีอ ำนำจแต่งตั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืนไว้เป็นกำรเฉพำะหรือไม ่อย่ำงไร  



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๕ 

กองหลักนิติบัญญัติได้พิจำรณำประเด็นดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ กำรใช้ถ้อยค ำ  
“ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน” นั้นยังไม่ชัดเจนว่ำรัฐมนตรีผู้รักษำกำรคนใดมีอ ำนำจหรือออกกฎ 
ในเรื่องใดบ้ำง กำรบัญญัติมำตรำรักษำกำรโดยก ำหนดให้ผู้รักษำกำรคนใดคนหนึ่งหรือแต่ละคนมีอ ำนำจแต่งตั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎ หรืออ ำนำจด ำเนินกำรอ่ืนไว้เป็นกำรเฉพำะย่อมเป็นกำรก ำหนดให้ชัดเจนว่ำ 
รัฐมนตรีผู้รักษำกำรแต่ละคนมีอ ำนำจหรือออกกฎในเรื่องใด ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  อย่ำงไรก็ดี กำรก ำหนดบทบัญญัติในลักษณะดังกล่ำวเป็นเรื่องที่ 
มีควำมละเอียดอ่อน ผู้ร่ำงจึงต้องทรำบนโยบำยของฝ่ำยบริหำรที่ชัดเจนแน่นอน รวมทั้งต้องพิจำรณำถึง  
ภำรกิจของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียดรอบคอบเสียก่อน จึงจะสำมำรถก ำหนดบทบัญญัติดังกล่ำว 
ให้เป็นกำรถูกต้องเหมำะสม และไม่มีปัญหำกำรโต้แย้งในทำงปฏิบัติได ้

(๔) การใช้ถ้อยค า “หน้าที่และอ านาจ” ในมาตรารักษาการ 
โดยที่ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้ใช้ถ้อยค ำ “หน้ำที่และอ ำนำจ”  

แทน “อ ำนำจหน้ำที่” ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้มีบันทึกข้อควำม  เรื่อง กำรใช้ถ้อยค ำ  
“หน้ำที่และอ ำนำจ” ในร่ำงกฎหมำยเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน 
๒๕๖๐ โดยก ำหนดให้กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของส ำนักงำนฯ ให้ใช้ค ำว่ำ “หน้ำที่และอ ำนำจ”  
แทนค ำว่ำ “อ ำนำจหน้ำที่” ในร่ำงกฎหมำยทุกระดับ ไม่ว่ำจะเป็นระดับพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยล ำดับรอง 
ส ำหรับในบำงกรณีอำจมีหน้ำที่เพียงอย่ำงเดียวโดยไม่มีอ ำนำจตำมมำด้วย แต่เมื่อใดก็ตำม ถ้ำกฎหมำย 
ให้อ ำนำจต้องเขียน “หน้ำที่และอ ำนำจ” เสมอ 

ในกำรตรวจสอบร่ำงพระรำชบัญญัติที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกส ำนักงำนฯ พบว่ำ  
มีกำรใช้ถ้อยค ำ “หน้ำที่และอ ำนำจ” ในมำตรำรักษำกำร ๒ กรณี ดังนี้ 

ถ้อยค า “หน้าที่และอ านาจ” ในส่วนของอ านาจของผู้รักษาการในการด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรกำรแก้ไขบ ำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“ม ำ ต ร ำ  ๔   ใ ห ้ร ัฐ ม น ต ร ีว ่ำ ก ำ ร ก ร ะ ท ร ว ง ย ุต ิธ ร ร ม ร ัก ษ ำ ก ำ ร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี ้ และให้มีหน้าที่และอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศเพ่ือปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วให้ใช้บังคับได้” 

ถ้อยค า “หน้าที่และอ านาจ” ในส่วนของก าหนดให้ มีการด าเนินการเฉพาะ 
ที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีแต่ละคนเท่านั้น 

ตัวอย่าง 

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. …. (เรื่องเสร็จที่ ๓/๒๕๖๑) 
“มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

สำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๖ 

  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมีอ านาจแต่งตั้ งเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขกับออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม  และประกำศ 
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

  กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้

ร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๖/๒๕๖๑) 
“มำตรำ ๒๒  ให้ประธำนศำลฎีกำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
และตำมประมวลกฎหมำยยำเสพติดท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของตน 

  ให้ประธำนศำลฎีกำโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำมีอ ำนำจ
ออกข้อบังคับ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมีอ านาจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม มีอ ำนำจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศ เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้และตำมประมวล
กฎหมำยยำเสพติดท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของตน 

  ข้อบังคับ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได”้ 

ร่ ำ งพ ระรำชบั ญ ญั ติ ม ำตรก ำรติ ด ต ำม ท รัพ ย์ สิ น ของรั ฐคื น จ ำกกำร เอ ำไป 
โดยมิชอบ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๑/๒๕๖๑) 

“มำตรำ ๖  ให้ประธำนศำลฎีกำ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และอัยกำร
สูงสุดรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้ประธำนศำลฎีกำมีอ านาจออกข้อก ำหนด ประธำนกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบหรือประกำศ และอัยกำรสูงสุดมีอ ำนำจออกระเบียบหรือประกำศ  
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของตน 

  ข้อก ำหนด ระเบียบ และประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว  
ให้ใช้บังคับได”้ 

ในกำรนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำว่ำ ถ้อยค ำที่ให้อ ำนำจผู้รักษำกำรในกำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยใน เรื่ อ งต่ ำง ๆ  เช่ น  แต่ งตั้ งพนั ก งำน เจ้ ำหน้ ำที่  ห รือออกกฎหมำยล ำดั บ รองนั้ น  
ซึ่งเดิมตำมที่ปรำกฏในคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำยจะใช้ค ำว่ำ “มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง/ทบวง... รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ...กับออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้” จะต้องใช้ถ้อยค ำเป็น “มำตรำ ..  ให้นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง/ทบวง... 
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีหน้าที่และอ านาจ ...กับออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้” ด้วยหรือไม่ ดังที่ปรำกฏตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรกำรแก้ไขบ ำบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยำวชนที่กระท ำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๗ 

กองหลักนิติบัญญัติ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ แม้ว่ำกำรก ำหนดอ ำนำจผู้ รักษำกำร 
ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในเรื่องต่ำง ๆ เช่น แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือออกกฎหมำยล ำดับรองนั้น 
จะเป็นกรณีที่กฎหมำยให้อ ำนำจแก่ผู้รักษำกำร ซ่ึงเลขำธิกำรฯ ได้ให้แนวทำงว่ำเมื่อใดที่กฎหมำยให้อ ำนำจ 
ต้องเขียน “หน้ำที่และอ ำนำจ” เสมอ ก็ตำม แต่กรณีดังกล่ำวเห็นได้ว่ำเป็นกรณีที่ผู้รักษำกำรมี  “อ ำนำจ”  
เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น โดยไม่ได้มี “หน้ำที่” อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดติดตำมมำด้วย  ในกำรนี้ จึงเห็นควรคงไว้ตำม
รปูแบบเดิม ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทำงที่ส ำนักงำนฯ ได้ตรวจพิจำรณำในร่ำงพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. …. (เรื่องเสร็จที่ ๓/๒๕๖๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๖๒ ๖ /๒๕ ๖ ๑ ) และร่ ำงพ ระรำชบัญ ญั ติ ม ำตรกำรติ ดตำมทรัพ ย์ สิ น ของรัฐคื น จำ กกำรเอำไป 
โดยมิชอบ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๑/๒๕๖๑) 

(๕) หลักเกณฑ์ในการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
จำกกำรตรวจสอบพระรำชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันปรำกฏว่ำ กฎหมำยที่

ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรมีจ ำนวนมำกถึง ๑๕๓๑๗ ฉบับ ซึ่งเป็นจ ำนวนที่ค่อนข้ำงสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยในต ำแหน่งอ่ืน ซึ่งกองหลักนิติบัญญัติเห็นว่ำ กำรก ำหนดให้
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนั้นเนื่องมำจำกเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๑) กฎหมำยฉบับนั้ น เป็นกฎหมำยที่ มี เนื้ อหำสำระเกี่ ยวเนื่ องกับภำรกิจของ 
หลำยกระทรวง จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร เนื่องจำกเห็นว่ำนำยกรัฐมนตรี  
เป็นผู้ควบคุมก ำกับดูแลและบังคับบัญชำสูงสุดของฝ่ำยบริหำรทุกกระทรวง เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. .... ซึ่งมีหน่วยงำนที่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหลำยหน่วยงำน  
เช่น ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กองทัพเรือ กรมศุลกำกร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (กองบังคับกำรต ำรวจน้ ำ) 
กรมเจ้ำท่ำ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  

๒) กฎหมำยฉบับนั้นเป็นกฎหมำยที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ขึ้นตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรีหรืออยู่ในกำรก ำกับดูแลหรือบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรีโดยตรง เช่น พระรำชบัญญัติ 
กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มีส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
เป็นผู้ รับผิดชอบ ซึ่ งส ำนักงำนต ำรวจแห่ งชำติอยู่ ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี ตำมที่บัญญัติ 
ไว้ในพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
หรือพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรี และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเป็นส่วนรำชกำรที่อยู่ในบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีตำมพระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

เมื่อพิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรในกฎหมำย 
ที่ผ่ำนมำแล้วจะเห็นได้ว่ำ หำกภำรกิจที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้นเกี่ยวข้องกับนำยกรัฐมนตรีโดยตรง  
ย่อมมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย  อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ 
กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนจ ำนวนมำก จะถือว่ำเป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือไม่ 
                                                           

  
๑๗ ดัชนีกฎหมำยไทยจ ำแนกตำมผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย.ฝ่ำยข้อมูลกฎหมำย กองกฎหมำยไทย  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, มีนำคม ๒๕๖๑, น. ๑-๘ 



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๘ 

ที่ต้องก ำหนดให้ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเป็นนำยกรัฐมนตรี  ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงมีประเด็นพิจำรณำว่ำ  
กำรก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนั้นสมควรมีหลักเกณฑ์อย่ำงไรเพ่ือมิให้กำร
ก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยมีจ ำนวนมำกเกินไป 

(๖) ผู้รับผิดชอบการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อรัฐสภา ในกรณีที่ เป็น 
ร่างกฎหมายหรือเป็นกฎหมายที่ ไม่ มีผู้ รักษาการ หรือกฎหมายที่บุคคลอ่ืนที่ ไม่ ใช่ฝ่ ายบริหาร 
เป็นผู้รักษาการ 

ดังที่ ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ แม้มำตรำรักษำกำรจะเป็นบทบัญญัติหลักของกฎหมำย 
ระดับพระรำชบัญญัติ แต่อำจไม่จ ำเป็นต้องก ำหนดให้มีบทบัญญัติมำตรำรักษำกำรในพระรำชบัญญัติเสมอไป 
ขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นในกำรใช้บังคับกฎหมำยและกำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยของพระรำชบัญญัติแต่ละฉบับ   
ในกรณีที่เป็นกฎหมำยที่วำงหลักทั่วไป โดยไม่ได้ก ำหนดภำระแก่ฝ่ำยบริหำรที่จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้
กฎหมำยนั้นเกิดผลในทำงปฏิบัติ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และประมวลกฎหมำยอำญำ  
หรือกฎหมำยที่บัญญัติหลักกำรทั่วไปโดยก ำหนดว่ำ ถ้ำมีกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้นจะต้องตรำเป็น
กฎหมำยเฉพำะขึ้นมำอีกฉบับหนึ่ง เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ.  ๒๕๓๐  
หรือในกรณีที่เป็นพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยหรือพระรำชบัญญัติยกเลิกที่ไม่มีกรณีที่จะต้อง
ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยอีกต่อไป ก็ไม่จ ำเป็นต้องมีบทบัญญัติผู้รักษำกำร  

ประเด็นปัญหำที่ต้องพิจำรณำคือ ในกรณีที่กฎหมำยนั้นเป็นเพียงร่ำงกฎหมำยหรือเป็น
กฎหมำยที่ไม่มีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
โดยเฉพำะกำรตรวจสอบหรือควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมวิถีทำงรัฐธรรมนูญ เช่น กำรตั้งกระทู้ถำม 
หรือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 

กองหลักนิติบัญญัติได้ตรวจสอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว ปรำกฏว่ำ  
ในเรื่องนี้ ที่ ปรึกษำในกำรร่ำงกฎหมำย  (นำยเรอเน่  กียอง) ได้ เคยให้ควำมเห็น ไว้ ในบันทึก เรื่อง  
ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รักษำกำรตำมกฎหมำย (เรื่องเสร็จที่ ๓๕/๒๔๗๙) ว่ำ นำยกรัฐมนตรีในฐำนะที่เป็นประมุข 
ในคณะรัฐบำลเป็นผู้ที่สมควรมีอ ำนำจให้ค ำอธิบำยหรือค ำตอบ หรือก ำหนดให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งตอบแทนตน
เหตุผลก็คือร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นยังคงเป็นร่ำงอยู่ จึงไม่อำจกล่ำวได้ว่ำรัฐมนตรีคนใดจะเป็นผู้รักษำกำรตำม
บทบัญญัติของกฎหมำย ซึ่งยังมิได้ผ่ำนสภำหรือยังมิได้ใช้บังคับ ไม่มีใครรู้ได้ว่ำในที่สุดรัฐมนตรีคนใดจะเป็ น 
ผู้รักษำกำรในเมื่อร่ำงนั้นประกำศใช้เป็นกฎหมำยแล้ว มีบ่อย  ๆ ที่ร่ำงเดิมได้ระบุให้รัฐมนตรีคนหนึ่ ง 
เป็น “ผู้รักษำกำร” แล้วในที่สุดได้เปลี่ยนไปเป็นรัฐมนตรีคนอ่ืน  

ส ำหรับป ระมวลกฎหมำยทั่ ว  ๆ  ไป เป็ น งำนฝ่ ำยร่ ำงกฎหมำย  ซึ่ ง โดยปกติ 
มีคณะผู้ร่ำงกฎหมำยหลำยคณะเป็นผู้ด ำเนินงำน คณะผู้ร่ำงกฎหมำยต่ำงท ำกำรติดต่อกับรัฐบำลทั้งสิ้น  
ในกรณี เช่นนี้จึงไม่อำจกล่ำวได้ว่ำ มีรัฐมนตรีคนใดโดยเฉพำะเป็นผู้รักษำกำรตำมประมวลกฎหมำย  
ประมวลกฎหมำยเป็นเรื่องนโยบำยทั่ วไป  และเมื่ อนำยกรัฐมนตรี เองหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ ง  
ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้ก ำหนดตัวโดยตรงหรือโดยปริยำย เพ่ือกำรนั้นอำจให้ค ำตอบในหลักกำรส ำหรับค ำถำมใด ๆ  
อันเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติได้  



 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “มาตรารักษาการ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
  
 

๔๙ 

เมื่อพิจำรณำแนวทำงกำรให้ควำมเห็นดังกล่ำวแล้ว จึงเห็นได้ว่ำ ผู้ รับผิดชอบ 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยต่อรัฐสภำ ในกรณีที่เป็นร่ำงกฎหมำยหรือเป็นกฎหมำยที่ไม่มีผู้รักษำกำร 
คือ นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยโดยตรงหรือโดยปริยำย 

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รักษำกำรนั้น 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยบัญญัติให้ผู้ที่จะถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจหรือถูกตั้งกระทู้ถำม ได้แก่ 
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเรื่องนั้น  ประกอบกับข้อบังคับ 
กำรประชุมสภำผู้ แทนรำษฎรได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน กำรตั้ งกระทู้ ถำมซึ่ งก ำหนดให้ 
ผู้ตั้งกระทู้ถำมต้องระบุชื่อเรื่องที่จะถำมพร้อมระบุวัตถุประสงค์ว่ำจะถำมนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดด้วย 
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจซึ่งก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องเข้ำร่วม
ประชุมสภำเพ่ือชี้แจงด้วยตนเอง  ดังนั้น กองหลักนิติบัญญัติจึงมีควำมเห็นว่ำ กรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ 
บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รักษำกำร กำรตรวจสอบหรือควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมวิถีทำง
รัฐธรรมนูญ เช่น กำรตั้งกระทู้ถำม หรือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ย่อมไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ ซึ่งอำจส่งผลท ำให้
กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยไม่สำมำรถเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร  

 
    
























































































































































































