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ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเร่ือง)/..... กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป

เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

อ้างถึง (ถ้ามี)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ........................................................................................................... (ถ้ามี)
๒. ..........................................................................................................
*ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ด้วยกระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่อง...(ชื่อเรื่อง)....มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเน้ือหาของอนุมาตรา..) เช่น (๑) เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นไปตาม (ระบุชื่อกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี)้ ท้ังนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพ้ืนฐาน
ของเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําส่ังที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้

ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา

ระบุสิ่งที่ดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องที่ได้
ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตาม
การดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานท่ีผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร
เพื่อใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป

2. เหตุผลความจําเป็น...

* ทุกส่วนราชการ ยกเว้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภท เรื่องท่ัวไป

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๒. เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ที่กําหนดให้ต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา
..)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการ

ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและกําหนดเวลาช้าสุดท่ีคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..... มีสาระสําคัญ ดังนี้
๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ ว่า ได้ดําเนินการมาแล้ว

อย่างไรและจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม่ รวมท้ังจะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด

๔.๓ ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ ให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ
(ถ้ ามี ) กรณีที่ มี กฎหมาย มติ คณะรั ฐมนตรี หรื อคํ า ส่ั ง ใด ๆ กํ าหนดให้ ต้ อง

ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ก่อนดําเนินการ ให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย

๖. ผลกระทบ
(ถ้า มี) ระบุผลกระทบของเรื่อง ท่ี มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

หรือด้านอ่ืน ๆ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา
(ถ้ามี) ระบุจํานวนเงินและแหล่งท่ีมาของเงินท่ีต้องการใช้ในเรื่องนี้ สําหรับกรณีขอใช้

งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้าม)ี ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้ง ให้สรุปสาระสําคัญของ

ความเห็นให้ชัดเจน เช่น ความเห็นของ สงป. และ สศช. เป็นต้น
๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองที่มีกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอืน่หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว เช่น หนังสือ

แจ้งผลการพิจารณา และรายงานการประชุม พร้อมเร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย หากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาก็ให้ระบุด้วย

๙. ข้อกฎหมาย...

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนี้
๙.๑ กฎหมาย

ระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ
๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี

ระบุช่ือเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันท่ีที่มีมติรวมท้ังสาระสําคัญ
ของมติคณะรัฐมนตรี

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
10.1 รับทราบผลการดําเนินงาน ...........................
10.๒ อนุมัติ/ เห็นชอบ เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..............
10.๓ มอบหมายให้ ..............................................
ระบุประเด็นท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ

หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจน
วา่จะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเร่ือง)/.... กระทรวงยุติธรรม

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป
เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

อ้างถึง (ถ้ามี)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ........................................................................................................... (ถ้ามี)

2. ร่าง............................................
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

(เฉพาะร่างพระราชบัญญัติ)
4. สรุปสาระสําคัญของร่าง........................
5. ตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติท่ีมีอยู่แล้ว
6. รายการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
7. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็น
8. หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากกฎหมาย
9. แผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบสาระสําคัญและกรอบระยะเวลาของร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าว
*ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ด้วยกระทรวงยุ ติธรรมขอเสนอเรื่ อ ง ...(ชื่ อ เรื่ อ ง )....มาเพื่ อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเน้ือหาของอนุมาตรา..) เช่น (๑) เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี) รวมทั้งเป็นไปตาม (ระบุชื่อ
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้) ท้ังนี้ เรือ่งดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องท่ีเสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐาน
ของเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี...

* ทุกส่วนราชการ ยกเว้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภท

เรื่องกฎหมาย (แบบยาว)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กําหนดให้ใช้ ตัวหนา

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
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-๒-

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําสั่งท่ีเก่ียวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีให้

สว่นราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

ท่ี เรื่อง วันท่ีมีมติ สาระสําคัญ
๑
๒
...

- คําสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา
ระบุส่ิงท่ีดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเร่ืองที่ได้

ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตาม
การดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานท่ีผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อใช้
เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป

๒. เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุ เห ตุ ผลความจํ า เ ป็ น ประ เ ด็ นปั ญหา สา เห ตุ ข้ อกํ าหนดตามกฎหมาย

มติคณะรัฐมนตรีท่ีระบุให้นําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
วา่ด้วยการเสนอเรื่องและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา..)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ ามี ) ระบุความเ ร่ งด่ วนของเ ร่ืองที่ เสนอ โดยเฉพาะวันที่ จะต้องดําเนินการ

ในเรื่องดังกล่าว และกําหนดเวลาช้าสดุท่ีคณะรัฐมนตรจีะต้องพจิารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..... มีสาระสําคัญ ดังนี้
- ระบุสาระข้อเท็จจริ งของเรื่ อง ระบุขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการเรื่ องน้ัน ๆ

ว่าสว่นราชการที่เสนอเรื่อง จะดําเนินการในเรื่องนัน้ ๆ ต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องเตรียมการเพ่ือ
รองรับอย่างไร ระยะเวลาเพยีงพอหรือไม่ ส่วนราชการอืน่ ๆ จะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด เป็นต้น

- ระบุข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
เช่น กฎหมายท่ีให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ

- ระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ

๕. รายงาน...

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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-๓-

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใดๆ
กรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี หรือคําส่ังใด ๆ กําหนดใหต้้องศึกษาวิเคราะหใ์นเรือ่งนี้

ก่อนดําเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา
ระบุจํานวนเงินและแหล่งที่มาของเงินที่ต้องการใช้ในเร่ืองน้ี สําหรับกรณีขอใช้

งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน

๗. ผลกระทบ
ระบุผลกระทบของเรื่องท่ีมีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการเมือง หรือด้านอื่น ๆ

๘. ความเห็นของคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสําคัญของ

ความเห็นให้ชัดเจน

หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสําคัญโดยย่อ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรือ่งท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าต้องได้ รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องมาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาและรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาก็ให้ระบุด้วย

๙. ข้อเสนอ...

หน่วยงาน
เห็นชอบ/
อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ ไม่แจ้งผล สาระสําคัญโดยย่อ

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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-๔-

๙. ข้อเสนอของส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๙.๑ ....................................................................................................
๙.๒ ....................................................................................................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น อนุมัติ หรือ

เห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีเป็นการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้
ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 9



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๑๕๗..............................

ท่ี นร ๐๔๐๓ (กร ๒) / วันท่ี ................................ .

เร่ือง ค(ชื่อเรื่องท่ีส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี)วามเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงยุติธรรม ขอเสนอเรื่อง...........(ชื่อเรื่อง)..........มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ/
พิจารณา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย และเห็นควรให้นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา
ต่อไป

(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : สามารถปรับถ้อยคําเพื่อระบุเหตุผลความจําเป็นเพ่ิมเติมที่เรื่องนี้ควรเสนอคณะรัฐมนตรีในบันทึก
ข้างต้นได้

วิศิษฏ์ ปยธ. พิจารณา/ผ่าน
วัลลภ รอง ปยธ. พิจารณา/ผ่าน
เรืองศักดิ์ อธิบดี พิจารณา/ผ่าน
เกิดโชค รองอธิบดี พิจารณา/ผ่าน
นรีลักษณ์ ผอ.กสป. เสนอ/ผ่าน
อานนท์ จนท. ร่าง/พิมพ์/ทาน

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเร่ือง)/..... กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป

เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง (ถ้ามี)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ฉบับแรกเสมอ)
๒. (ถ้ามี) *ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ด้วยกระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่อง...(ชื่อเรื่อง)....มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา..) เช่น (1) เรื่องท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้าน.....[(1) การเมือง การต่างประเทศ และความม่ันคง หรือ (2) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน หรือ (3) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ (4)
การลดความเหลื่อมล้ํา หรือ (5) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ

(6) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ท้ังนี้

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กํากับการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบให้นําเร่ือง

ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพ้ืนฐาน
ของเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําส่ังที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้

ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

1.3 ผลการ...

* ทุกส่วนราชการ ยกเว้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภท เรื่องท่ัวไป

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กําหนดให้ใช้ ตัวหนา

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา
ระบุส่ิงท่ีดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องที่ได้

ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตาม
การดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร
เพื่อใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป

๒. เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ที่กําหนดให้ต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา
..)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการ

ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและกําหนดเวลาช้าสุดท่ีคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..... มีสาระสําคัญ ดังนี้
๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ ว่า ได้ดําเนินการมาแล้ว

อย่างไรและจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม่ รวมท้ังจะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด

๔.๓ ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ ให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ
(ถ้ ามี ) กรณีที่ มี กฎหมาย มติ คณะรั ฐมนตรี หรื อคํ า ส่ั ง ใด ๆ กํ าหนดให้ ต้ อง

ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ก่อนดําเนินการ ให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย

๖. ผลกระทบ
(ถ้า มี) ระบุผลกระทบของเรื่อง ท่ี มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

หรือด้านอ่ืน ๆ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา
(ถ้ามี) ระบุจํานวนเงินและแหล่งท่ีมาของเงินท่ีต้องการใช้ในเรื่องนี้ สําหรับกรณีขอใช้

งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน

-2-

๘. ความเห็นหรือ...

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้าม)ี ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้ง ให้สรุปสาระสําคัญของ

ความเห็นให้ชัดเจน เช่น ความเห็นของ สงป. และ สศช. เป็นต้น
๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองที่มีกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอืน่หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว เช่น หนังสือ

แจ้งผลการพิจารณา และรายงานการประชุม พร้อมเร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย หากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาก็ให้ระบุด้วย

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนี้
๙.๑ กฎหมาย

ระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ
๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี

ระบุช่ือเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันท่ีที่มีมติรวมท้ังสาระสําคัญ
ของมติคณะรัฐมนตรี

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
10.1 รับทราบผลการดําเนินงาน ...........................
10.๒ อนุมัติ/ เห็นชอบ เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..............
10.๓ มอบหมายให้ ..............................................
ระบุประเด็นท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ

หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจน
วา่จะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรทีราบ/พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

-3-

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเร่ือง)/.... กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป

เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง (ถ้ามี)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ฉบับแรกเสมอ)
2. ร่าง............................................
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

(เฉพาะร่างพระราชบัญญัติ)
4. สรุปสาระสําคัญของร่าง........................
5. ตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติท่ีมีอยู่แล้ว
6. รายการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
7. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็น
8. หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

จากกฎหมาย
9. แผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบสาระสําคัญและกรอบระยะเวลาของร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าว
*ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ด้วยกระทรวงยุติธรรมขอเสนอเร่ือง...(ชื่อเรื่อง)....มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้
เข้าข่ายท่ีจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเน้ือหาของอนุมาตรา..) (1) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าท่ีคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน....
[(1) การเมือง การต่างประเทศ และความม่ันคง หรือ (2) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน หรือ (3) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ (4) การลดความเหลื่อมล้ํา
หรือ (5) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ (6) การบริหารราชการ

แผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม) กํากับการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบให้นําเร่ืองดังกล่าวเสนอ

คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม...

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กําหนดให้ใช้ ตัวหนา

* ทุกส่วนราชการ ยกเว้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภท

เรื่องกฎหมาย (แบบยาว)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
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-๒-

๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเร่ืองที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นความเป็นมาของเร่ือง รวมทั้ง

ผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนแล้ว เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการหรือความเช่ือมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องท่ีจะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐาน

ของเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวข้อง

- มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ

ท่ี เรื่อง วันท่ีมีมติ สาระสําคัญ
๑
๒
...

- คําส่ังที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา
ระบุส่ิงท่ีดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องที่ได้

ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตาม
การดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานท่ีผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อใช้
เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป

๒. เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุ เห ตุผลความจํ า เ ป็น ประ เด็นปัญหา สา เหตุ ข้ อกํ าหนดตามกฎหมาย

มติคณะรัฐมนตรีท่ีระบุให้นําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของ
อนุมาตรา..)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ ามี ) ระบุความเ ร่ งด่ วนของเ ร่ืองที่ เสนอ โดยเฉพาะวันที่ จะต้ องดํ า เ นินการ

ในเรื่องดังกล่าว และกําหนดเวลาช้าสดุท่ีคณะรัฐมนตรจีะต้องพจิารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..... มีสาระสําคัญ ดังนี้
- ระบุสาระข้อเท็จจริ งของเรื่ อง ระบุขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการเรื่ องน้ัน ๆ

ว่าสว่นราชการที่เสนอเรื่อง จะดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปอย่างไร สว่นราชการที่เก่ียวข้องจะต้องเตรยีมการเพ่ือ
รองรับอย่างไร ระยะเวลาเพยีงพอหรือไม่ ส่วนราชการอืน่ ๆ จะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด เป็นต้น

- ระบุข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
เช่น กฎหมายท่ีให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ

- ระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ
๕. รายงานการ...

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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-๓-

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใดๆ
กรณีที่มีกฎหมาย มตคิณะรฐัมนตรี หรือคําส่ังใด ๆ กําหนดให้ตอ้งศึกษาวิเคราะหใ์นเรือ่งนี้

ก่อนดําเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา
ระบุจํานวนเงินและแหล่งที่มาของเงินที่ต้องการใช้ในเร่ืองน้ี สําหรับกรณีขอใช้

งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน

๗. ผลกระทบ
ระบุผลกระทบของเรื่องท่ีมีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการเมือง หรือด้านอื่น ๆ

๘. ความเห็นของคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสําคัญของ

ความเห็นให้ชัดเจน

หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสําคัญโดยย่อ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรือ่งท่ีเสนอคณะรัฐมนตรเีป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าต้องได้ รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องมาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา และรายงานการประชุมมาพร้อมเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วย หากยังไม่ได้รับแจ้งผล
การพิจารณาก็ให้ระบุด้วย

๙. ข้อเสนอ...

หน่วยงาน
เห็นชอบ/
อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ ไม่แจ้งผล สาระสําคัญโดยย่อ

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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-๔-

๙. ข้อเสนอของส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๙.๑ ....................................................................................................
๙.๒ ....................................................................................................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น อนุมัติ หรือ

เห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีเป็นการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้
ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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การเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี
(กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ)
การเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี
(กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ)
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หนังสือฉบับท่ี 1  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

หนังสือฉบับท่ี 2  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  กราบเรียน  นายกรัฐมนตรี 

หนังสือฉบับท่ี 3  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

   ปลัดกระทรวงยุติธรรม    รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

นายกรัฐมนตรี    

 เลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

การเสนอเรื่องเขา ครม. กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ วาที่รอยตรี พรินทร เพ็งสุวรรณ เบอรติดตอ ๐๘๑ ๙๐๙ ๑๑๓๐ , 0 2141 6432 

นางสาวทิวาทิพย แสนทวี เบอร์ติดต่อ 0๘๑ ๘๗๒ ๖๗๓๒ , 0 2141 ๖๔๓๐

 นางสาวประดับมุก จุลนวล เบอร์ติดต่อ 0๘๑ ๕๙๘ ๖๕๓๕ , 0 2141 ๖๔๓๐ 
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ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเร่ือง)/..... กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป

เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ........................................................................................................................(ถ้ามี)

2. ........................................................................................................................
*ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ด้วยกระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่อง...(ชื่อเรื่อง)....มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเน้ือหาของอนุมาตรา..) เช่น (1) เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี) รวมท้ังเป็นไปตาม (ระบุชื่อกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี)้ ท้ังนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพ้ืนฐาน
ของเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําส่ังที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้

ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา
ระบุส่ิงท่ีดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องที่ได้

ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตาม
การดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร
เพื่อใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป

๒. เหตุผล...

* เฉพาะ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประเภท เรื่องท่ัวไป

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
20



-2-

๒. เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ที่กําหนดให้ต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา..)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการ

ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและกําหนดเวลาช้าสุดท่ีคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..... มีสาระสําคัญ ดังนี้
๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ ว่า ได้ดําเนินการมาแล้ว

อย่างไรและจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม่ รวมท้ังจะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด

๔.๓ ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ ให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ
(ถ้ ามี ) กรณีที่ มี กฎหมาย มติ คณะรั ฐมนตรี หรื อคํ า ส่ั ง ใด ๆ กํ าหนดให้ ต้ อง

ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ก่อนดําเนินการ ให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย

๖. ผลกระทบ
(ถ้า มี) ระบุผลกระทบของเรื่อง ท่ี มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

หรือด้านอ่ืน ๆ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา
(ถ้ามี) ระบุจํานวนเงินและแหล่งท่ีมาของเงินท่ีต้องการใช้ในเรื่องนี้ สําหรับกรณีขอใช้

งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้าม)ี ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้ง ให้สรุปสาระสําคัญของ

ความเห็นให้ชัดเจน เช่น ความเห็นของ สงป. และ สศช. เป็นต้น
๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองที่มีกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอืน่หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้ง

ผลการพิจารณา และรายงานการประชุมมาพร้อมเร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย หากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาก็ให้ระบุด้วย

๙. ข้อกฎหมาย...

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนี้
๙.๑ กฎหมาย

ระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ
๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี

ระบุช่ือเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันท่ีที่มีมติรวมท้ังสาระสําคัญ
ของมติคณะรัฐมนตรี

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
10.1 รับทราบผลการดําเนินงาน ...........................
10.๒ อนุมัติ/ เห็นชอบ เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..............
10.๓ มอบหมายให้ ..............................................
ระบุประเด็นท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ

หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจน
วา่จะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี
ทราบ/พิจารณา ต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
22



ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเร่ือง)/..... กระทรวงยุติธรรม

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป
เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง (ถ้ามี)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ........................................................................................................................(ถ้ามี)
2. ........................................................................................................................
*ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ด้วยกระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่อง...(ชื่อเรื่อง)....มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเน้ือหาของอนุมาตรา..) เช่น (1) เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตร)ี รวมทั้งเป็นไปตาม (ระบุชื่อกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี)้ ท้ังนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องท่ีเสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐาน
ของเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําสั่งท่ีเก่ียวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีให้

สว่นราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

ท่ี เรื่อง วันท่ีมีมติ สาระสําคัญ
๑
๒
...

- คําสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๓ ผลการดําเนินการ...

* เฉพาะ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประเภท เรื่องกฎหมาย (แบบยาว)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผา่นมา
ระบุส่ิงท่ีดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเร่ืองที่ได้

ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตาม
การดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานท่ีผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อใช้
เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป

๒. เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุ เห ตุ ผลความจํ า เ ป็ น ประ เ ด็ นปั ญหา สา เห ตุ ข้ อกํ าหนดตามกฎหมาย

มติคณะรัฐมนตรีท่ีระบุให้นําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
วา่ด้วยการเสนอเรื่องและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา..)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ ามี ) ระบุความเ ร่ งด่ วนของเ ร่ืองที่ เสนอ โดยเฉพาะวันที่ จะต้องดําเนินการ

ในเรื่องดังกล่าว และกําหนดเวลาช้าสดุท่ีคณะรัฐมนตรจีะต้องพจิารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..... มีสาระสําคัญ ดังนี้
- ระบุสาระข้อเท็จจริ งของเรื่ อง ระบุขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการเรื่ องน้ัน ๆ

ว่าสว่นราชการที่เสนอเรื่อง จะดําเนินการในเรื่องนัน้ ๆ ต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องเตรียมการเพ่ือ
รองรับอย่างไร ระยะเวลาเพยีงพอหรือไม่ ส่วนราชการอืน่ ๆ จะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด เป็นต้น

- ระบุข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
เช่น กฎหมายท่ีให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ

- ระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ
๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใดๆ

กรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี หรือคําส่ังใด ๆ กําหนดใหต้้องศึกษาวิเคราะหใ์นเรือ่งนี้
ก่อนดําเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา
ระบุจํานวนเงินและแหล่งที่มาของเงินที่ต้องการใช้ในเร่ืองน้ี สําหรับกรณีขอใช้

งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน

๗. ผลกระทบ
ระบุผลกระทบของเรื่องท่ีมีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการเมือง หรือด้านอื่น ๆ

๘. ความเห็น...

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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-๓-

๘. ความเห็นของคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสําคัญของ

ความเห็นให้ชัดเจน

หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสําคัญโดยย่อ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรือ่งท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าต้องได้ รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องมาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาและรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาก็ให้ระบุด้วย

๙. ข้อเสนอ...

หน่วยงาน
เห็นชอบ/
อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ ไม่แจ้งผล สาระสําคัญโดยย่อ

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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-๔-

๙. ข้อเสนอของส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๙.๑ ....................................................................................................
๙.๒ ....................................................................................................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น อนุมัติ หรือ

เห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีเป็นการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้
ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบเสนอเร่ืองดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี
ทราบ/พิจารณา ต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเร่ือง)/..... กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป

เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง (ถ้ามี)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ฉบับแรกเสมอ)
๒. (ถ้ามี) *ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ด้วยกระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่อง...(ชื่อเรื่อง)....มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา..) (1) เร่ืองที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตร)ี รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้าน.....[(1) การเมือง การต่างประเทศ และความม่ันคง หรือ (2) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน หรือ (3) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ (4)
การลดความเหลื่อมล้ํา หรือ (5) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ

(6) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ท้ังนี้

นายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอ

คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพ้ืนฐาน
ของเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําส่ังที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้

ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

1.3 ผลการ...

* เฉพาะ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภท เรื่องท่ัวไป

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กําหนดให้ใช้ ตัวหนา

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา
ระบุส่ิงท่ีดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องที่ได้

ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตาม
การดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร
เพื่อใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป

๒. เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ที่กําหนดให้ต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา..)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการ

ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและกําหนดเวลาช้าสุดท่ีคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..... มีสาระสําคัญ ดังนี้
๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ ว่า ได้ดําเนินการมาแล้ว

อย่างไรและจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม่ รวมท้ังจะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด

๔.๓ ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ ให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ
(ถ้ ามี ) กรณีที่ มี กฎหมาย มติ คณะรั ฐมนตรี หรื อคํ า ส่ั ง ใด ๆ กํ าหนดให้ ต้ อง

ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ก่อนดําเนินการ ให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย

๖. ผลกระทบ
(ถ้า มี) ระบุผลกระทบของเรื่อง ท่ี มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

หรือด้านอ่ืน ๆ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา
(ถ้ามี) ระบุจํานวนเงินและแหล่งท่ีมาของเงินท่ีต้องการใช้ในเรื่องนี้ สําหรับกรณีขอใช้

งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน

-2-

๘. ความเห็นหรือ...

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้าม)ี ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้ง ให้สรุปสาระสําคัญของ

ความเห็นให้ชัดเจน เช่น ความเห็นของ สงป. และ สศช. เป็นต้น
๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองที่มีกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอืน่หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้ง

ผลการพิจารณา และรายงานการประชุมมาพร้อมเร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย หากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาก็ให้ระบุด้วย

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนี้
๙.๑ กฎหมาย

ระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ
๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี

ระบุช่ือเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันท่ีที่มีมติรวมท้ังสาระสําคัญ
ของมติคณะรัฐมนตรี

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
10.1 รับทราบผลการดําเนินงาน ...........................
10.๒ อนุมัติ/ เห็นชอบ เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..............
10.๓ มอบหมายให้ ..............................................
ระบุประเด็นท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ

หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจน
วา่จะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรทีราบ/พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

-3-

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเรื่อง)/..... กระทรวงยุติธรรม

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป
เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง (ถ้ามี)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ฉบับแรกเสมอ)
2. ร่าง............................................
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

(เฉพาะร่างพระราชบัญญัติ)
4. สรุปสาระสําคัญของร่าง........................
5. ตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติท่ีมีอยู่แล้ว
6. รายการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
7. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็น
8. หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากกฎหมาย
9. แผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบสาระสําคัญและกรอบระยะเวลาของร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าว
*ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ด้วยกระทรวงยุ ติธรรมขอเสนอเรื่ อ ง ...(ชื่ อ เรื่ อ ง )....มาเพื่ อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา..) (1) เรื่องท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี) รวมท้ังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติในด้าน.....[(1) การเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง หรือ (2) การสร้างรายได้และการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน หรือ (3) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
(4) การลดความเหล่ือมลํ้า หรือ (5) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หรือ (6) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ท้ังนี้

นายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอ

คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม...

* เฉพาะ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภท

เรื่องกฎหมาย (แบบยาว)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กําหนดให้ใช้ ตัวหนา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กําหนดให้ใช้ ตัวหนา

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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-๒-

๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องท่ีเสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐาน
ของเรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําสั่งท่ีเก่ียวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีให้

สว่นราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

ท่ี เรื่อง วันท่ีมีมติ สาระสําคัญ
๑
๒
...

- คําสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา
ระบุส่ิงท่ีดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเร่ืองที่ได้

ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตาม
การดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานท่ีผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อใช้
เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป

๒. เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุ เห ตุ ผลความจํ า เ ป็ น ประ เ ด็ นปั ญหา สา เห ตุ ข้ อกํ าหนดตามกฎหมาย

มติคณะรัฐมนตรีท่ีระบุให้นําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
วา่ด้วยการเสนอเรื่องและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (..ระบุอนุมาตราและเนื้อหาของอนุมาตรา..)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ ามี ) ระบุความเ ร่ งด่ วนของเ ร่ืองที่ เสนอ โดยเฉพาะวันที่ จะต้องดําเนินการ

ในเรื่องดังกล่าว และกําหนดเวลาช้าสดุท่ีคณะรัฐมนตรจีะต้องพจิารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ

๔. สาระสําคัญหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เรื่อง ....(ชื่อเรื่อง)..... มีสาระสําคัญ ดังนี้
- ระบุสาระข้อเท็จจริ งของเรื่ อง ระบุขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการเรื่ องน้ัน ๆ

ว่าสว่นราชการที่เสนอเรื่อง จะดําเนินการในเรื่องนัน้ ๆ ต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องเตรียมการเพ่ือ
รองรับอย่างไร ระยะเวลาเพยีงพอหรือไม่ ส่วนราชการอืน่ ๆ จะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด เป็นต้น

- ระบุข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
เช่น กฎหมายท่ีให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ

- ระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ ๕. รายงานการ...

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 31



-๓-

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใดๆ
กรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี หรือคําส่ังใด ๆ กําหนดใหต้้องศึกษาวิเคราะหใ์นเรือ่งนี้

ก่อนดําเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา
ระบุจํานวนเงินและแหล่งที่มาของเงินที่ต้องการใช้ในเร่ืองน้ี สําหรับกรณีขอใช้

งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน

๗. ผลกระทบ
ระบุผลกระทบของเรื่องท่ีมีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการเมือง หรือด้านอื่น ๆ

๘. ความเห็นของคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสําคัญของ

ความเห็นให้ชัดเจน

หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสําคัญโดยย่อ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรือ่งท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าต้องได้ รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องมาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาและรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาก็ให้ระบุด้วย

๙. ข้อเสนอ...

หน่วยงาน
เห็นชอบ/
อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ ไม่แจ้งผล สาระสําคัญโดยย่อ

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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๙. ข้อเสนอของส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๙.๑ ....................................................................................................
๙.๒ ....................................................................................................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น อนุมัติ หรือ

เห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีเป็นการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้
ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 33



การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรี 

การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรี 
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หนังสือฉบับท่ี 1  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

หนังสือฉบับที่ ๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ปลัดกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 เลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

การเสนอความเห็นเขา ครม.

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีพรินทร ์ เพ็งสุวรรณ เบอร์ติดต่อ ๐๘๑ ๙๐๙ ๑๑๓๐ , 0 2141 6432 
นางสาวทิวาทิพย แสนทวี เบอร์ติดต่อ 0๘๑ ๘๗๒ ๖๗๓๒ , 0 2141 ๖๔๓๐

  นางสาวประดับมุก จุลนวล เบอร์ติดต่อ 0๘๑ ๕๙๘ ๖๕๓๕ , 0 2141 ๖๔๓๐ 
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ท่ี ยธ (เลขประจําของเจ้าของเร่ือง)/.... กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

ว/ด/ป

เรื่อง (ชื่อเรื่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ........................................................................................................... (ถ้ามี)
๒. ..........................................................................................................
*ไม่ต้องระบุจํานวนของเอกสารที่ส่งมาด้วย*

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็น
ในส่วน ท่ี เกี่ ยวข้องกับ เรื่ อ ง ...........(ชื่ อ เรื่ อ ง )............. เพื่ อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า/ดังนี้ (ระบุรายละเอียดความเห็น)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

โทร. ....เบอร์โทรศัพท์มือถือ... (ชื่อเจ้าของเรื่อง)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบุอีเมลที่เป็นของราชการเท่านั้น เช่น ...@moj.go.th)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

แบบหนังสือเสนอความเห็น ต่อ ครม.
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การเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี กรณีเจ้าของเรื�อง
(ทุกส่วนราชการ ยกเว้น DSI) 

แผนผังการเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี

หนังสือภายนอก รมว.ยธ. เรียน ร.นรม.
(เรื�องทั�วไป)

หนังสือภายนอก รมว.ยธ. เรียน ร.นรม.
(เรื�องกฎหมาย)
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การเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี กรณีเจ้าของเรื�อง
(ทุกส่วนราชการ ยกเว้น DSI) (ต่อ) 

หนังสือภายนอก 
รมว.ยธ. เรียน ลธ.ครม.

(เรื�องทั�วไป)

หนังสือภายนอก 
รมว.ยธ. เรียน ลธ.ครม.

(เรื�องกฎหมาย)

หนังสือบันทึกข้อความ 
ร.นรม. เรียน ลธ.ครม..
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การเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี กรณีเจ้าของเรื�อง
(เฉพาะกรณี DSI) 

แผนผังการเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี

หนังสือภายนอก รมว.ยธ. เรียน นรม.
(เรื�องทั�วไป)

หนังสือภายนอก รมว.ยธ. เรียน นรม.
(เรื�องกฎหมาย)

หนังสือภายนอก รมว.ยธ. เรียน ลธ.ครม.
(เรื�องทั�วไป)

หนังสือภายนอก รมว.ยธ. เรียน ลธ.ครม.
(เรื�องกฎหมาย)
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การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรี

แผนผังการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

แบบฟอร์มการเสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรี
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ตัวอย่างหนังสือเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี

ตัวอย่างการเสนอความความเห็น
ของกระทรวงยุติธรรม

ตัวอย่างการเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี 
กรณีกระทรวงยุติธรรมเป�นเจ้าของเรื�อง
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