
 
 

 

  



 
 

ค ำน ำ 
 

  ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ มุ่งให้การประสานงาน
ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการทั้งหลายเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น             
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือ ปคร. จึงท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการนั้น ๆ                  
ในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการที่จะท าให้ภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่อยู่ ใน                  
ความรับผิดชอบของส่วนราชการตนสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้การเสนอเรื่องหรือความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงการประสานงานกับรัฐมนตรี            
เพ่ือชี้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่รัฐสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานส่งเสริมการปฎิรูปกฎหมายและประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ส.ปคร.) กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติ   
และขั้นตอนของระบบงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด าเนินการ  เพ่ือให้ส่วนราชการด าเนินการ             
ตามแนวทางปฏิบัติและข้ันตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป 
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  คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินโดยรวมของประเทศผ่านกลไกการท างานของ
กระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งกลไกเหล่านี้จะต้องท างานประสาน สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีจึงมี 
ความซับซ้อน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และในหลายมิติ ทั้งมิติตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวง กรมต่าง ๆ และมิติเชิงพ้ืนที่ ของจังหวัดต่าง ๆ ดังนั้น 
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การท างานของคณะรัฐมนตรีประสบความส าเร็จบนเงื่อนไขของการท าให้กลไกภาครัฐ
ต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างประสานสอดคล้องไปด้วยกันอย่างราบรื่นคือ การประสานงานที่ดี              
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี               
ได้ตระหนักถึงปัจจัยส าคัญนี้จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบประสานงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี
มาอย่างต่อเนื่อง 

ในอดีตที่ผ่านมาการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการอยู่ภายใต้            
ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายหน่วยงานที่แตกต่างกัน เช่น ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ทั้งนี้ขึ้นกับระบบและวัฒนธรรม การบริหารงานภายในของส่วนราชการที่แตกต่างกัน 
นอกจากนั้น การประสานงานต่าง ๆ มุ่งเน้นเป็นรายเรื่อง ขาดความเชื่อมโยงในระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ท าให้การบูรณาการในภาพรวมของการปฏิบัติภารกิจด้านคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการยังไม่เกิดขึ้น             
รวมทั้งขาดระบบการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีที่ครบถ้วน  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการศึกษาระบบการประสานงานของหน่วยงาน     
ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการท างานของคณะรัฐมนตรี ทั้งจากบทเรียนของประเทศไทยและจากประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ระบบการประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพบว่าการก าหนดให้มีผู้ประสานงานที่เป็น
เหมือนศูนย์กลางที่ทราบข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการนั้น ๆ จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี เงื่อนไขที่จะท าให้ผู้ประสานงานสามารถเป็นศูนย์กลางที่มีข้อมูลทั้งหลายข้างต้น
ได้นั้น ผู้ประสานงานจะต้องท าหน้าที่เป็นประตูทางผ่าน (gateway) ระหว่างส่วนราชการกับคณะรัฐมนตรี          
ที่คัดกรองเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าออกระหว่างคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการของตน ซึ่งจากหลักการข้างต้นนี้     
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงก าหนดให้มีระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาขึ้น 

ระบบ ปคร. ได้เริ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2546 โดยมติคณะรัฐมนตรีและในปี 2548 ได้มีการส ารวจผล          
การปฏิบัติงาน ของ ปคร. ซึ่งพบว่า ระบบ ปคร. เป็นกลไกประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้การ



 
 ๒ 

ประสานภารกิจโดยเฉพาะในส่วนของคณะรัฐมนตรีด าเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ ปคร. ซึ่งได้แก่ ปคร. และผู้ช่วย ปคร. ต่างมีความเห็นตรงกันว่า เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ ปคร.          

เป็นระบบที่มีความชัดเจน สมควรที่จะมีการรองรับระบบ  ปคร. โดยกฎระเบียบซึ่งส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้มีแนวคิดที่จะยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ขึ้นอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้ระบบนี้              
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจึงได้จัดท า เอกสาร “แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี             
และรัฐสภา” ให้ ปคร. ทดลองใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนแล้วจึงประเมินผล            
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีต่อไป อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้มีข้อมูล            
ที่ครบถ้วนในการพัฒนา ระบบ ปคร. ให้เป็นรูปธรรมที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติในช่วงเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 
2550 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ด า เนินการสัมภาษณ์ ปคร. และผู้ช่วย ปคร.          
ของ กระทรวง 19 แห่ง หน่วยงานกลางในส านักนายกรัฐมนตรี 6 แห่ง รวมทั้งส านักงานเลขาธิการ              
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ปคร.                
ของส่วนราชการว่ามีรูปแบบ โครงสร้าง และการด าเนิน ภารกิจอย่างไร และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับ ปคร. โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนราชการทั้งหมดไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ              
ตามแนวทางดังกล่าว  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. .... และได้จัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบฯ ดังกล่าว   
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ปคร. ผู้ช่วย ปคร. และหัวหน้าส านักงาน
รัฐมนตรีเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งต่อมาส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าร่างระเบียบฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 และนายกรัฐมนตรีได้ ลงนาม         
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ .ศ. 2551 และประกาศ           
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 12 กันยายน 2551 

  



 
 ๓ 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภำ (ปคร.)                               

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ใช้ภาษาอังกฤษว่า Cabinet and 

Parliamentary Liaison Officer (CPLO)   

ปคร. คือ ผู้แทนของส่วนราชการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่เป็น “ผู้ประสานงาน” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ มุ่งให้การประสานงาน          
ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) เป็นผู้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับส่วนราชการ ในการที่จะท าให้ภารกิจคณะรัฐมนตรี        
และรัฐสภาที่อยู่ในความรับผิดชอบสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปคร. มี 2 ประเภท คือ (1) ปคร. ของส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวง ส านักงานปลัด  
ส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ของ         
ส่วนราชการ โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แต่งตั้งจากข้าราชการประจ าผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 หรือข้าราชการ
ประจ าผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า (2) ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
โดยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งจากข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการ
ประจ า 

เมื่อรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
คัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ปคร. แล้วให้จัดท าหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าว   
ส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง              
ตัวบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ก็ให้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเช่นกัน ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ส่วนราชการไม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ปคร. บ่อยนัก เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของแต่ละหน่วยงานจะมีการท างานในลักษณะเป็นเครือข่าย            
การประสานงานในภารกิจของส่วนราชการของตนด้านงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึ่งจ า เป็นต้อง              
มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน              
ในภารกิจหลัก 2 ประการ คือ  

ภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี  
(๑) ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ           

และ ระยะเวลาที่ก าหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และระเบียบวาดว้ยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

(๒) ใหค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีแกเจ้าหน้าที่      
ของสวนราชการที่จัดท าเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

 



 
 ๔ 

 
(๓) ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดในการจัดท าความเห็นในเรื่องที่ส านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีไดขอความเห็นเพ่ือใหสามารถสงความเห็นไดทันตามก าหนดเวลา 
(๔) ประสานงานและติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ 

ตอคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมาย  
(๕) ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี        

ใหหนวยงานในสังกัดทราบ 
(๖) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ  
(๗) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามมติ 

คณะรัฐมนตรี  
(๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
(๙) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย  

ภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภำ 
(๑) ประสานงานในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา 
(๒) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของรางกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนอตอ          

รัฐสภา ในขั้นตอนตาง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือชี้แจงรางกฎหมาย ญัตติ กระทู ถาม และ เรื่องอ่ืน ๆ            
ที่อยูในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา  

(๓) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ในภารกิจของรัฐสภาตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย  
 

 



 
 ๕ 

กำรแต่งตั้งผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรฐัสภำ (ปคร.) และผู้ชว่ย ปคร.         
ของกระทรวงยุติธรรม 

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

กำรแต่งตั้งผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 217/2563 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2563 แต่งตั้ง นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี          
และรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ    
รัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

กำรแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม 

นายวัลลภ  นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม จึงแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม           
เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานอันเป็นการสนับสนุนภารกิจของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
ของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 

๑.  นางธาริณี  แสงสว่าง  
๒.  นายวรากร โสมนะพันธุ์  
๓. นายเสกสรร สุขแสง 
๔. นางสุภาภรณ์ ชมชัย  
๕. พันเอก ปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์  
๖. พันต ารวจตรี วรณัน ศรีล้ า 
๗. นายสิทธิ สุธีวงศ ์
๘. นายสายชล ยังรอด 
๙. ว่าที่ร้อยตรี พรินทร์ เพ็งสุวรรณ 
๑๐. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ทั้งนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของผูประสานงานซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความลับ            
มีความพร้อมตอการประสานงานดวยระบบเครือขายสารสนเทศ กระทรวงยุติธรรมจึงจัดใหมีกลุมผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อใหสามารถติดตอประสานงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว เน้นการใช้เทคโนโลยี          
ที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสาร และส่งต่อข้อมูลเพ่ือการประสานงานสู่ผู้ประสานงานและผู้ช่วย          
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม (ติดต่อประสานได้ที่กองกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร. 0 2141 5297 โทรสาร 0 2143 7770)   



 
 ๖ 

บทท่ี ๑ 
กระบวนงานที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตร ี

----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

ส่วนที่ ๑ แนวทำงปฏิบัติในกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  

1.1 ประเภทเรื่องท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา 4          

ได้ก าหนดให้การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอได เฉพาะเรื่องดังตอไปนี้  
(๑) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให เปนอ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให ต้องเสนอ 

คณะรัฐมนตรี  
(๒) รางพระราชบัญญัติรางพระราชก าหนด  
(๓) เรื่องท่ีต้องเสนอใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ  
(๔) รางพระราชกฤษฎีกา  
(๕) รางกฎกระทรวงเก่ียวกับนโยบายส าคัญท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  
(๖) รางระเบียบ รางข้อบังคับ หรือรางประกาศท่ีมีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป  
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือที่เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มี

ผลผูกพันรัฐบาลไทย  
(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน           

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เว้นแตโครงการลงทุนที่ก าหนดในแผนงาน             
ที่คณะรัฐมนตรีได มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแล้ว  

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ          
หรือประกาศตาม (๖)  

(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไป          
หรือจะมีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ  

(๑๑) เรื่องที่ต้องใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ได รับอนุมัติไว แล้วตามกฎหมาย          
ว่าด้วยงบประมาณรายจายประจ าปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม  

(๑๒) เรื่องท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลน าเสนอหรือมีค าสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี  
(๑๓) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี 

อย่างไรก็ดี ระเบียบวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘            
ได้แบ่งประเภทการเสนอเรื่อง ได้เป็น ๒ ประเภท คือ การเสนอเรื่องทั่วไป และการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งมี
รายละเอียดในการเสนอเรื่องที่แตกต่างกัน ดังนี้  

ประเภทกำรเสนอเรื่องท่ัวไป  
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องสรุปเรื่องให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 

(๑) เรื่องเดิม (ถ้ามี) 
(๒) เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๓) ความเร่งด่วนของเรื่อง (ถ้ามี) โดยระบุวันสุดท้ายที่จะต้องด าเนินการเรื่องนั้นไว้ด้วย 



 
 ๗ 

 
(๔) สาระส าคัญของเรื่องหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๕) ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
(๖) ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
(๗)  ในกรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งใด ๆ ก าหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์หรือ

ศึกษาในเรื่องนั้นก่อนด าเนินการ ให้เสนอรายงานการวิเคราะห์หรือการศึกษา พร้อมทั้งจัดท าผลสรุปเสนอมาด้วย 
(๘) ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินการ และท่ีมาแห่งเงินค่าใช้จ่าย 
(๙) รายละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ความเห็นชอบหรือมีมติ โดยให้

ระบุให้ชัดเจนและแยกเป็นข้อ ๆ ให้ครบถ้วน 
 

ประเภทกำรเสนอร่ำงกฎหมำย  
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้องด าเนินการตามรูปแบบการเสนอเรื่องทั่วไป จะต้องด าเนินการ

เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ  
(๒) จัดท าสรุปสาระส าคัญของหลักการในร่างพระราชบัญญัติ 
(๓) จัดท าตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้ว  
ให้น าความใน (2) และ (3) มาใช้บังคับกับการเสนอร่างกฎหมายอื่นที่มิใช่พระราชบัญญัติ

ด้วยโดยอนุโลม 

1.2 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอ

เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 
ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้ 

1. รับทราบแนวทางการจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยให้จัดประเภท
เรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นด้านต่างๆ   

1.1 ด้านการเมือง การต่างประเทศ และความม่ันคง 
1.2 ด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.3 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1.4 ด้านการลดความเหลื่อมล้ า 
1.5 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.6 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่  

ประชาชน 
1.7 ด้านอื่นๆ 

2. เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการจัดท าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ. 
2548 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง ระบุในหนังสือเสนอเรื่องให้ชัดเจนด้วยว่าเรื่องดังกล่าวสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติในด้านใด  



 
 ๘ 

ทั้งนี้ ในการจัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาด าเนินการให้
เป็นไปตามแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งในกรณีเรื่องใดสามารถระบุชัดเจนได้ว่าจะก่อให้เกิด
ผลดี สนองตอบความต้องการของสังคม หรือแก้ปัญหาของประชาชนในด้านใด อย่างไร ให้ระบุมาด้วย 

โดยที่การระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด มีความจัด
ประเภทที่ใกล้คียงกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑.3 ขั้นตอนกำรเสนอหนังสือเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

1.3.1 ขั้นตอนกำรเสนอหนังสือ (ทุกส่วนรำชกำร ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
ประกอบด้วย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติที่มกีำรก ำหนดในหนังสือ 

ฉบับเรียนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

1. ด้านความมั่นคง ด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง 

2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างรายได้และการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ด้านการลดความเหลื่อมล้ า 

5. ด้านการสร้างโอกาสและการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

 ด้านอื่น ๆ 



 
 ๙ 

• หัวหน้าส่วนราชการ เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/รอง ปยธ.ฉบับที่ (1)

• หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/รอง ปยธ. เรียน ปยธ.ฉบับที่ (2)

• ปยธ. เรียน รมว.ยธ.ฉบับที่ ๑

• รมว.ยธ. เรียน รองนายกรัฐมนตรีฉบับที่ ๒

• รองนายกรัฐมนตรี เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉบับที่ ๓

• รมว.ยธ. เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉบับที่ ๔

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 ๑๐ 

• หัวหน้าส่วนราชการ เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/รอง ปยธ.ฉบับที่ (1)

• หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/รอง ปยธ. เรียน ปยธ.ฉบับที่ (2)

• ปยธ. เรียน รมว.ยธ.ฉบับที่ ๑

• รมว.ยธ. เรียน นายกรัฐมนตรีฉบับที่ ๒

• รมว.ยธ. เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉบับที่ ๓

1.3.2 ขั้นตอนกำรเสนอหนังสือ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 ๑๑ 

1.4 กระบวนกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ประเภทเรื่องท่ัวไป และเรื่องกฎหมำย) 

กระบวนกำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี  
(ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมำยเหตุ  
1. ระยะเวลาในการด าเนินการเสนอเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

1.1 เร่ืองทั่วไป : ก่อนวันที่ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 15 วัน 
1.2 เร่ืองกฎหมาย : ก่อนวันที่ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 10 วัน 

2.  ผู้ช่วย ปคร. มีหนา้ที่ในการเร่งรัด ติดตาม ให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้ง ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและ
รูปแบบในการเสนอเรื่อง และรายงานผล  การด าเนินการต่อ ปคร. 

3.  ปคร. มีหน้าที่ติดตาม เร่งรัด การเสนอเรื่องของส่วนราชการในสังกัด ยธ. ให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด และรายงาน 
ปยธ. เพือ่โปรดทราบผลการด าเนินการ 

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

รองนำยกรัฐมนตรี 
(ก ำกับดูแล) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามในหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก ่
1. หนังสือน าเรียนรองนายกรัฐมนตรีท่ีก ากบัดูแลกระทรวงยุตธิรรม  
2. หนังสือน าเรียนเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

รมว.ยธ. 

ปยธ. 

ปคร. 

รอง ปยธ. (ก ำกับดูแล) 

อธิบด ี

หน่วยงำน (เจ้ำของเรื่อง) 

ผู้ช่วย ปคร. 



 
 ๑๒ 

กระบวนกำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ  
2. ระยะเวลาในการด าเนินการเสนอเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

1.1 เร่ืองทั่วไป : ก่อนวันที่ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 15 วัน 
1.2 เร่ืองกฎหมาย : ก่อนวันที่ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 10 วัน 

2.  ผู้ช่วย ปคร. มีหนา้ที่ในการเร่งรัด ติดตาม ให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้ง ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและ
รูปแบบในการเสนอเรื่อง และรายงานผล  การด าเนินการต่อ ปคร. 

3.  ปคร. มีหน้าที่ติดตาม เร่งรัด การเสนอเรื่องของส่วนราชการในสังกัด ยธ. ให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด และรายงาน 
ปยธ. เพือ่โปรดทราบผลการด าเนินการ 

นำยกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามในหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก ่
1. หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตร ี 
2. หนังสือน าเรียนเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

รมว.ยธ. 

ปยธ. 

ปคร. 

รอง ปยธ. (ก ำกับดูแล) 

อธิบด ี

หน่วยงำน (เจ้ำของเรื่อง) 

ผู้ช่วย ปคร. 



 
 ๑๓ 

1.5 แบบหนังสือในกำรจัดท ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

1.5.1 แบบหนังสือรองนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : เลขหนังสือจะต้องเป็นเลขของส านักงานรองนากรัฐมนตรี (ปัจจุบันใช้ นร 0403 (กร 2)/...) 



 
 ๑๔ 

1.5.2 แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (เรื่องท่ัวไป) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๖ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๗ 

1.5.3 แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (เรื่องกฎหมำย) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• หัวหน้าส่วนราชการ เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/รอง ปยธ.ฉบับที่ 1

• หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/รอง ปยธ. เรียน ปยธ.ฉบับท่ี 2

• ปยธ. เรียน รมว.ยธ.ฉบับที่ 3

• รมว.ยธ. เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉบับที่ 4

 
ส่วนที ่2 แนวทำงปฏิบัติในกำรเสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องที่ส่วนราชการได้เสนอมานั้น           
ต้องอาศัยข้อมูลทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลในเรื่องของงบประมาณ           
และข้อมูลในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้ งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ                  
ส่วนราชการอ่ืน หรือผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน ซึ่งก่อนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหนังสือสอบถามความเห็นไปยังส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ดังนั้น นอกจากภารกิจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว กระทรวงยุติธรรมจึงมีหน้าที่ในการเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนกำรหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
  
 

2.2 โครงสร้ำงหนังสือ (แนวทำงปฏิบัติของส ำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม) 

2.2.1 หนังสือฉบับปลัดกระทรวงยุติธรรมเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(1) เรื่องเดิม เกริ่นน า โดยกล่าวถึงความเป็นมาในการตอบความเห็น 
(2) ข้อเท็จจริง กล่าวถึง สาระส าคัญของเรื่อง 
(3) ข้อพิจารณา กล่าวถึง เหตุผลในการเห็นด้วย/เห็นชอบ หรือไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นชอบ 

อาจเรียงล าดับจากเหตุไปผลหรือผลไปเหตุก็ได้ รวมทั้งข้อสังเกตของส่วนราชการที่ให้ความเห็น 

2.2.2 หนังสือฉบับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
(1) ย่อหน้าแรก เกริ่นน า 
(2) ย่อหน้าที่สอง กล่าวถึง เหตุผลในการเห็นด้วย/เห็นชอบ หรือไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นชอบ 

อาจเรียงล าดับจากเหตุไปผลหรือผลไปเหตุก็ได้ รวมทั้งข้อสังเกตของส่วนราชการที่ให้ความเห็น 

 

 

 

 

 



 
 

2.3 กระบวนกำรเสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 

กระบวนงานการเสนอความเห็นเพือ่ประกอบการ

พจิารณาของคณะรฐัมนตร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องออก เรื่องเข้า 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

รมว.ยธ. 

 ฉบับ

จรงิ 
กก.ส

ป.ยธ. 

สร.ยธ. 

1 วัน 

1 วัน 
ส ำเน

ำ กม.สป.

ยธ. 

ปยธ. ปยธ. ส าเนาส่ง ปคร.  

ปคร. 

รอง ปยธ. ที่ก ำกับดูแล 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3 วัน ผู้ช่วย ปคร. 

หมำยเหตุ 

๑. ผู้ช่วย ปคร. มีหน้าที่ในการประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การด าเนินการ
เสนอเรื่องของหน่วยงาน 
๒. กม. สป. สรุปผล เสนอ ปคร. เพื่อน าเรียน ปยธ. เพื่อโปรดทราบ 

 ผอ./หัวหน้า อธิบด ี

จนท. 



 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 3 แนวทำงปฏิบัติในกรณีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยให้กระทรวงยุติธรรมเป็น
หน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจำรณำร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กรณีที่นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจำรณำร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนมี
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี ตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ซึ่งแนวทำงปฏิบัติก็จะมี           
ลักษณะเช่นเดียวกับแนวทำงปฏิบัติในกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  (ให้ถือว่ำกระทรวงยุติธรรม คือ 
หน่วยงำนที่เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

การเสนอเรือ่งกรณีนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรี
มอบหมายใหก้ระทรวงยตุธิรรมเป็นหนว่ยงานหลกัรบัขอ้สงัเกต

และขอ้เสนอแนะไปพจิารณา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอง ปยธ. ที่ก ำกับดูแล 
 

รองนายกรัฐมนตร ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

เรื่องออก 

เรื่องเข้า 

สร.ยธ. รมว.ยธ. รมว.ยธ. 

ปคร. 

ปยธ. ปยธ. 

ผู้ช่วย ปคร. 

กระบวนการทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน   
นับแต่ ยธ. ไดร้ับหนังสือหรือตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด 

 หมำยเหตุ 

๑. ผู้ช่วย ปคร. มีหน้าที่ในการประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การด าเนินการ
เสนอเรื่องของหน่วยงาน 
๒. กม. สป. สรุปผล เสนอ ปคร. เพื่อน าเรียน ปยธ. เพื่อโปรดทราบไป 

ผอ./หัวหน้า อธิบด ี

จนท. 



 
 

ส่วนที่ ๔ แนวทำงปฏิบัติในกำรส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี กำรเสนอควำมเห็น และกำรส่งข้อมูลเพิ่มเติม            
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี (กำรส่งเรื่องทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2562 และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                 
ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2563 ก าหนดวิธีการน าส่งข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ งเริ่มใช้                
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีวิธีการ กล่าวคือ เมื่อการด าเนินการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว แยกเป็น 
2 กรณี ดังนี ้

4.1 กรณีเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องสแกนหนังสือทั้งชุด 
(PDF/Word) ทาง email : academic@moj.go.th ส่งให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้ง
โทรศัพท์แจ้ง โดยส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรมจะส่งหนังสือชุดดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต่อไป เมื่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับ e-mail แล้ว จะแจ้งเจ้าของเรื่องทราบอีกครั้งหนึ่ง 

4.2 กรณีเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ รมว.ยธ. ลงนามในหนังสือเสนอ
ความเห็นดังกล่าว สร. จะสแกนหนังสือเสนอความเห็นให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้รับ e-mail แล้ว ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมจะแจ้งเจ้าของเรื่องทราบ โดยประทับตรา 
“สร. สแกนหนังสือส่ง สลค. แล้ว” พร้อมกับลงลายมือชื่อก ากับอีกครั้งหนึ่ง 
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บทที่ ๒ 
กระบวนงำนที่เกี่ยวกบัรัฐสภำ 

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

กระบวนกำรตอบกระทู้ถำม 

กระบวนกำรตอบกระทู้ถำม ถือเป็นการประสานงานด้านนิติบัญญัติด้านหนึ่งที่มีความส าคัญ
ยิ่งทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่ งฝ่ายนิติบัญญัติจะใช้กระบวนการตอบกระทู้ถามในการ
ตรวจสอบติดตามการท างานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอให้ทราบถึงความหมาย ประเภทและ
ลักษณะต้องห้ามของกระทู้ และขั้นตอนการด าเนินงานของกระทู้ถามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ควำมหมำย 

กระทู้ถำม คือ ค าถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ สภาตั้ งขึ้น เพ่ือถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายของงานในหน้าที่  โดยต้องระบุว่าจะให้ตอบ ใน             
ราชกิจจานุเบกษาหรือให้ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ซึ่งการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนั้นเป็นวิธีการควบคุมการท างานของรัฐบาลอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยถือว่า   
เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่        
จะไม่ตอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของ
แผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ส่วนที่ 2 ประเภท และลักษณะต้องห้ำมของกระทู้ถำม 
กระทู้ถำม สามารถแบ่งประเภทได้ตามการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้ดังนี ้

2.1 กำรประชุมของสภำผู้แทนรำษฎร มีประเภทของกระทู้ถาม จ านวน 3 ประเภท คือ กระทู้
ถามสดด้วยวาจา กระทู้ถามท่ัวไป และกระทู้ถามแยกเฉพาะ 

2.2 กำรประชุมของวุฒิสภำ มีประเภทของกระทู้ถาม จ านวน 2 ประเภท คือ กระทู้ถามเป็น
หนังสือ และกระทู้ถามด้วยวาจา 

กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก 
(๓) เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ 
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เป็นการให้ออกความเห็น 
(๖) เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) เป็นเรื่องที่ไม่มีส าระสาคัญ 
(๘) เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด เว้นแต่ที่เก่ียวกับการงานในหน้าที่ราชการ 



 
 

กระทู้ถามที่เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือเป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับ  
กระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อนนั้น จะตั้งกระทู้ถามข้ึนใหม่ได้ในเมื่อสาระสาคัญต่างกันหรือพฤติการณ์ในขณะที่มี
กระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทู้ถามครั้งก่อน 
 
ส่วนที่ 3 กระทู้ถำมกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร  

3.1 เรื่องท่ัวไป 
3.1.1 กระทู้ถาม คือ ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่           

โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ และจะถอนกระทู้ถามเม่ือใดก็ได้ 
3.1.2 การตั้งกระทู้ถาม ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามมีอิสระ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือ

ความครอบง าใด ๆ ซ่ึงกระทู้ถามแต่ละกระทู้ให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว 
3.1.3 การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ไม่เกินสามกระทู้และกระทู้ถาม

ทั่วไปไม่เกินสามกระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามทั่วไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจ านวนมากหรือมีกระทู้ถาม
ทั่วไปที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว จะบรรจุกระทู้ถามทั่วไปเกินกว่านี้ก็ได้ 

3.1.4 นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพ่ือตอบกระทู้ถามใน
เรื่องนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ท าให้ไม่อาจตอบกระทู้ แต่ต้องแจ้งเหตุจ าเป็นนั้นเป็น
หนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนหรือในวันประชุมสภาและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด ในกรณีท่ีมีการ
มอบหมายให้รัฐมนตรีอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้ถามจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถาม 

3.1.5 กระทู้ถามตกไป เมื่อ 
(๑) ถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุม 
(๒) สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง 
(๓) คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 
(๔) สภาสิ้นอายุ หรือสภาถูกยุบ 

3.2 ประเภทของกระทู้ 
3.2.1 กระทู้ถำมสดด้วยวำจำ 

 3.2.1.1 การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนมีสิทธิตั้ง
กระทู้ถามได้ครั้งละหนึ่งกระทู้ในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และต้องมีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเรื่องส าคัญท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน 
(๒) เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
(๓) เป็นเรื่องเร่งด่วน 

ให้เป็นอ านาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาหรือไม่ 
 3.2.1.2 ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัย

แล้วเกินจ านวนสามกระทู้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจับสลากให้เหลือเพียงสามกระทู้ ในจ านวนสามกระทู้นี้            
หากปรากฏว่ามีกระทู้ถามที่เป็นเรื่องท านองเดียวกัน ให้กระทู้ถามท่ีถูกจับสลากขึ้นมาในล าดับหลังตกไป 



 
 

 3.2.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจาแต่ละกระทู้ให้ถามได้เรื่องละไม่เกินสามครั้งและต้อง
ถามตอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาสามสิบนาที เว้นแต่ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามสดด้วยวาจา          
น้อยกว่าสามกระทู้ ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายในเวลาหกสิบนาที 

 

3.2.2 กระทู้ถำมท่ัวไป 
 3.2.2.1 การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา

ผู้แทนราษฎร โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย และระบุว่าจะให้ตอบในที่ประชุมสภาหรือ             
ในราชกิจจานุเบกษา ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ ถามรับรองว่า
ถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็น
ส่วนหนึ่งต่างหาก 

 3.2.2.2 กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา ให้บรรจุ เข้าระเบียบวาระการประชุม           
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

 3.2.2.3 กระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร       
แจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม เพ่ือด าเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งไปยัง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้วให้ส่งราชกิจจานุเบกษาที่มีค าตอบกระทู้ถาม         
มาเพ่ือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถตอบ
ภายในก าหนดเวลาให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด เพ่ือประธานสภา
ผู้แทนราษฎร แจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

 

กระบวนกำรตอบกระทูท้ั่วไป (ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ปคร. 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กม.สป.ยธ. 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กม.สป.ยธ. ด าเนินการ
ตรวจสอบการประกาศฯ 
และน าเรียน รมว.ยธ. 
เพื่อแจ้งการประกาศฯ 
ไปยังประธาน ส.ส. 

รมว.ยธ. 

เรื่องเข้า 

ประมวลข้อมูล / จัดท าร่างค าตอบ 

ผู้ช่วย ปคร. ติดตาม เร่งรัด            
การด าเนินการ 

(ภายในระยะเวลาที่ก าหนด/ไม่เกิน ๗ วัน) 

ประธาน ส.ส. 

เรื่องออก 

จัดส่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

รายงาน ปยธ. เพื่อโปรด
ทราบ 

 



 
 

3.2.3 กระทู้ถำมแยกเฉพำะ 
3.2.3.1 กระทู้ถามที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะพ้ืนที่ เฉพาะบุคคล หรือสมาชิกระบุว่า

ให้ตอบในห้องกระทู้ถาม ให้ถือเป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะ ประธานสภาผู้แทนราษฎร อาจก าหนดให้มีการถามและการ
ตอบในห้องกระทู้ถามก็ได้ การตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามแยกเฉพาะ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยัน
รับรองไว้ในกระทู้ถามแยกเฉพาะก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

3.2.3.2 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีห้องกระทู้ถามในบริเวณสภา เพ่ือให้มีการถาม
และการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้โดยสะดวก 

3.2.3.3 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ เพ่ือมาตอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หากนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบภายในก าหนดเวลาให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือและให้ก าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด 
เพ่ือประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

3.2.3.4 ให้บรรจุกระทู้ถามแยกเฉพาะ เข้าระเบียบวาระการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ตามล าดับก่อนหลังที่ได้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยก
เฉพาะที่ยังไม่ได้ตอบหรือที่ยังไม่ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุดสมัย
ประชุม ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบในราช
กิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน 

3.2.3.5 เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามให้ประธานสั่งให้ด าเนินการถามและตอบ
กระทู้ถามแยกเฉพาะในห้องกระทู้ถาม ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทน ราษฎรที่
ประธานสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม 

3.2.3.6 ในการประชุมครั้งหนึ่งให้มีกระทู้ถามแยกเฉพาะตามจ านวนที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรก าหนด กระทู้ถามแยกเฉพาะแต่ละกระทู้ต้องถามและตอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลายี่สิบนาที 

กระบวนกำรตอบกระทู้ถำมแยกเฉพำะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ปคร. 

กม.สป.ยธ. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ตอบในห้องคู่ขนานประชุมสภา รมว.ยธ. 

เรื่องเข้า 

ประมวลข้อมูล / จัดท าร่างค าตอบ 

ผู้ช่วย ปคร. ติดตาม  
เร่งรัดการด าเนินการ 

(ภายในระยะเวลาที่ก าหนด/ไม่เกิน ๗ วัน) 

ประธาน ส.ส. 

เรื่องออก 

จัดส่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

รายงาน ปยธ. เพื่อโปรด
ทราบ 



 
 

 
ส่วนที่ 4 กระทู้ถำมกำรประชุมวุฒสิภำ  

4.1 เรื่องท่ัวไป 
4.1.1 สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อ้างประกอบกระทู้ถาม ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้จะมิได้ยืนยัน
รับรองไว้ในกระทู้ถามก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบ ก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก และผู้
ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามเม่ือใดก็ได้ 

4.1.2 กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว และในการประชุม
วุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ  มิให้ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกันถามเกินหนึ่งกระทู้ เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกอ่ืนเหลืออยู่ 

4.1.3 ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องนั้นเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไม่อยู่ โดยมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ หรือติดราชการส าคัญ จะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ
แจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามเรื่องนั้น และให้ก าหนดด้วยว่าจะ
ตอบได้เมื่อใด หรือจะมอบหมายให้รัฐมนตรีอ่ืนเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุม
วุฒิสภาหรือแจ้งเหตุจ าเป็นนั้นเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาก่อนหรือในวันประชุมวุฒิสภาในเรื่องดังกล่าว 

4.1.4 นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถาม ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยัง
ไม่ควรเปิดเผย เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 

4.1.5 ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือได้ไม่เกินสามกระทู้ และ
กระทู้ถามด้วยวาจาไม่เกินสามกระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามเป็นหนังสือรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจ านวนมาก 
หรือมีกระทู้ถามเป็นหนังสือหรือกระทู้ถามด้วยวาจาที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว ประธานวุฒิสภาจะบรรจุ
กระทู้ถามเกินกว่านี้ก็ได้ การถามและการตอบกระทู้ถามในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดระยะเวลา
ไม่เกินสองชั่วโมง 

4.1.6 กระทู้ถามใดที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรียังมิได้ตอบ ให้เป็นอันตกไปเมื่อคณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 

4.2 ประเภทของกระทู้ 
4.2.1 กระทู้ถำมเป็นหนังสือ 

 4.2.1.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภา โดย
มีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย และแสดงความประสงค์ด้วยว่าจะให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
หรือจะให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

 4.2.1.2 กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมวุฒิสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งไป หากประธานวุฒิสภาไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภาได้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ที่ประชุมวุฒิสภาและผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
โดยเร็ว 



 
 

4.2.1.3 เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ผู้ตั้ง
กระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็น และประธานของ
ที่ประชุมอนุญาตในการซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าท่ีจ าเป็น 

 4.2.1.4 กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ทั้งที่ได้รับการบรรจุและยังไม่ได้รับการ
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภารวบรวมแจ้ง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

 4.2.1.5 กระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา ประธานวุฒิสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเพ่ือด าเนินการตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และ
เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้ว ให้ส่งราชกิจจานุเบกษาที่มีค าตอบกระทู้ถามมาเพ่ือให้ประธานวุฒิสภา
แจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่สามารถตอบภายในก าหนดเวลาให้แจ้งเหตุขัดข้อง
เป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาภายในก าหนดเวลา และให้ก าหนดด้วยว่าจะตอบได้เมื่อใด แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าว และให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

 

กระบวนกำรตอบกระทูท้ั่วไป (ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ปคร. 

กม.สป.ยธ. 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กม.สป.ยธ. ด าเนินการ
ตรวจสอบการประกาศฯ 
และน าเรียน รมว.ยธ. 
เพื่อแจ้งการประกาศฯ 
ไปยังประธาน ส.ส. 

รมว.ยธ. 

เรื่องเข้า 

ประมวลข้อมูล / จัดท าร่างค าตอบ 

ผู้ช่วย ปคร. ติดตาม เร่งรัด            
การด าเนินการ 

(ภายในระยะเวลาที่ก าหนด/ไม่เกิน ๗ วัน) 

ประธาน ส.ว. 

เรื่องออก 

จัดส่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

รายงาน ปยธ. เพื่อโปรด
ทราบ 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 



 
 

 
4.2.2 กระทู้ถำมด้วยวำจำ 

4.2.2.1 กระทู้ถามด้วยวาจา ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด อันได้แก่ ๑) เป็นเรื่อง
ฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ๒) เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม สิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรง และ ๓) เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

4.2.2.2 สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้ครั้งละหนึ่งกระทู้ในวันประชุม
วุฒิสภา          ที่มีวาระกระทู้ถาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ต้องแสดงความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาตาม
ระเบียบที่ประธานวุฒิสภาก าหนด และระบุชื่อเรื่องที่จะถาม ลักษณะของกระทู้ถาม พร้อมระบุว่าจะถามนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้ใด 

4.2.2.3 ในการประชุมวุฒิสภาครั้งใดมีกระทู้ถามที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยแล้วว่าเป็น
กระทู้ถามด้วยวาจาเกินจ านวนสามกระทู้ ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากให้เหลือเพียงสามกระทู้ หากปรากฏว่ามี
กระทู้ถามท่ีเป็นเรื่องท านองเดียวกัน ให้กระทู้ถามท่ีถูกจับสลากขึ้นมาในล าดับหลังตกไป 

4.2.2.4 การถามและการตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ให้มี
ก าหนดเวลาไม่เกินหกสิบนาที 

4.2.2.5 กระทู้ถามด้วยวาจาแต่ละกระทู้ ให้ถามด้วยวาจาได้เรื่องละไม่ เกินสามครั้ง         
และต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลายี่สิบนาที เว้นแต่ในการประชุมครั้งใดมีกระทู้ถามด้วยวาจา
น้อยกว่าสามกระทู้ ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายในเวลาหกสิบนาที 

4.2.2.6 ในระหว่างการถามกระทู้ถามด้วยวาจา หากประธานของที่ประชุมวินิจฉัยว่า
ค าถาม          ข้อใดเข้าลักษณะต้องห้าม ให้ประธานของที่ประชุมมีอ านาจสั่งให้เปลี่ยนแปลงค าถามได้ 

 

กระบวนกำรตอบกระทู้ถำมแยกเฉพำะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

รมว.ยธ. 

เรื่องเข้า 

ประมวลข้อมูล / จัดท าร่างค าตอบ 

ผู้ช่วย ปคร. ติดตาม  
เร่งรัดการด าเนินการ 

(ภายในระยะเวลาที่ก าหนด/ไม่เกิน ๗ วัน) 

ประธาน ส.ส. 

เรื่องออก 

จัดส่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

รายงาน ปยธ. เพื่อโปรด
ทราบ 

 

ตอบในห้องคู่ขนานประชุมสภา 

ปคร. 

กม.สป.ยธ. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 
 

ส่วนที ่5 กระบวนกำรตอบข้อหำรือ 

เมื่อสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องการปรึกษาหารือปัญหาเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใดในที่ประชุม ประธานของที่ประชุมดังกล่าวอาจอนุญาตให้สมาชิก
ปรึกษาหารือได้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ประธานของที่ประชุมดั งกล่าวจะส่ง
เรื่องมาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงภายใน 30 วัน ตามข้อ 24 ของข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 และข้อ 18 ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 

 

 

กระบวนกำรตอบข้อหำรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ประธาน ส.ส. 

เรื่องออก 

จัดส่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

รายงาน ปยธ. เพื่อโปรด
ทราบ 

 

เรื่องเข้า 

รมว.ยธ. 

ปคร. 

ผู้ช่วย ปคร. ติดตาม  
เร่งรัดการด าเนินการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ประมวลข้อมูล / จัดท าร่างค าตอบ 

กม.สป.ยธ. 



 
 

บทท่ี ๓ 
แนวทำงกำรเสนอควำมเห็น ตอบข้อหำรือ กระทูถำม  

และเรื่องอื่น ๆ ที่อยใูนอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงยุติธรรม 

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
โดยที่มีหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ขอให้กระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็น ตอบข้อหารือ   

กระทูถาม และเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยูในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นจ านวนมากเช่นในเรื่องแนวทาง        
การก่อสร้างและย้ายเรือนจ า การลากิจของนักโทษ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดติดตามตัว (EM)         
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนยุติธรรม การคุ้มครองพยาน พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 
เกณฑ์ก าหนดคดีพิเศษ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมได้เสนอความเห็น ตอบข้อหารือ กระทูถาม ดังกล่าว แต่โดยที่หลายเรื่องเป็นการด าเนินการ  
ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด ของกระทรวงยุติธรรมเชื่อมโยงกัน หรือมีลักษณะในท านองเดียวกัน 
ดังนั้น เพ่ือให้การเสนอความเห็น ตอบข้อหารือ กระทูถามของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงเห็นควรให้มีการรวบรวมความเห็น การตอบ         
ข้อหารือ กระทถูาม และเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยูในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ในการประชุมผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมเห็นว่า การเสนอความเห็น การตอบข้อหารือ 
หรือการตอบกระทู้ เป็นเรื่องที่มีระยะเวลาในการด าเนินการและมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จึงเห็นควร
รวบรวมความเห็นหรือค าตอบข้อหารือหรือกระทู้ไว้เป็นข้อมูลกลาง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการใน
กรณีเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าตัวอย่างประเด็น เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ช่วย ปคร. จัดท า
ข้อมูลกลางเป็นชุดค าตอบของกระทรวงยุติธรรม และส่งมายังฝ่ายเลขานุการเพ่ือรวบรวมไว้ใช้ประโยชน์เป็นชุด
ค าตอบของกระทรวงยุติธรรมต่อไป จึงขอให้ผู้ช่วย ปคร. ส่งข้อมูลดังกล่าวซึ่งด าเนินการในห้วงรัฐบาลปัจจุบัน
ไปยังฝ่ายเลขานุการ กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรวบรวม 
และประมวลผลน าไปใช้ประโยชน์ตามอ านาจหน้าที่ของ ปคร.   โดยที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการและ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม รวบรวมความเห็นและค าตอบข้อหารือ ค าตอบกระทู้ รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ 
ที่อยูในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรมและจัดท าเป็นข้อมูลกลางเป็นชุดค าตอบของ
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้การเสนอความเห็นของกระทรวงยุติธรรมไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


