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คู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานในกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมอย่างชัดเจน มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการณ์
2. ขอบเขต
คู่มือ การตรวจพิจ ารณาร่า งกฎหมายที่อ ยู่ใ นอานาจหน้า ที่ข องกระทรวงคมนาคมครอบคลุม ตั้ง แต่
ขั้น ตอนกองกฎหมาย สานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับร่างกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของร่ าง
กฎหมาย ประสานงานกับ หน่ว ยงานเจ้า ของเรื ่อ งเพื ่อ ขอความเห็น เพิ ่ม เติม และหากผู ้ร ับ ผิด ชอบ
ตรวจสอบแล้ว สามารถจั ดท าความเห็ นได้ ผู้ รั บผิ ดชอบเสนอเรื่ องให้ ผู้ อ านวยการกองกฎหมายเพื่ อเสนอ
ปลัดกระทรวงคมนาคมและหรือรองปลัดกระทรวงคมนาคมนาเสนอรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาอนุมัติในหลักการของร่างกฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมต่อไป
3. คาจากัดความ
“กฎหมาย” หมายความว่า กฎที่สถาบันหรือผู้มีอานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอัน
เป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกาหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ
“พระราชบัญญัต”ิ (พ.ร.บ.) หมายความว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคาแนะนา
และความยินยอมของรัฐสภา
“พระราชกาหนด” (พ.ร.ก.) หมายความว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัย
อานาจบริหารให้ใช้บังคับ เช่น พระราชบัญญัติในกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
“พระราชกฤษฎีกา” (พ.ร.ฎ.) หมายความว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัย
อานาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกาหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
“กฎกระทรวง” หมายความว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอันเป็ น
กฎหมายแม่บทออกมาเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ
“ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง” หมายความว่า กฎหมายปลีกย่อยประเภทที่เป็นเรื่อง ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ
ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการภายใน
“หนังสือบริคณห์สนธิ” หมายความว่า เอกสารก่อตั้งบริษัทจากัด ซึ่งผู้เริ่มก่อการบริษัทจานวนตั้งแต่ 7 คนขึ้น
ไป เข้าชื่อกันจัดทาขึ้นตามข้อกาหนดของกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจากัด
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการกองกฎหมายมีหน้าที่กากับดูแลให้แต่ละกลุ่มงานในกองกฎหมาย ได้แก่ นิติกรในกลุ่ม
งานกฎหมายที่ 1 ถึง 4 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่
กระทรวงคมนาคม รวมถึงข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวในกองกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องและดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดในเวลาอันสมควร
4.2 นิติกรผู้รับผิดชอบมีหน้าที่รับ ร่างกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดทาความเห็นและนาเสนอผู้มีอานาจลงนามเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
หลักการของร่างกฎหมายต่อไป

-25. Work Flow (กระบวนงาน)
ชื่อกระบวนการ : การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม
ข้อกาหนดที่สาคัญ : กฎหมายของหน่วยงานในสังกัดมีความถูกต้อง ทันสมัย และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของงานร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับที่เสนอ
รองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง และหรือนาเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
กระบวนงาน

รับร่างกฎหมาย

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ร่างกฎหมาย

ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อขอความเห็น
เพิ่มเติม

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปรับ
เรื่องจากหน่วยงานในสังกัด
แล้วส่งให้กลุ่มงานกฎหมายที่
รับผิดชอบพิจารณา

5 วัน

5 วัน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)

ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาร่ า ง
กฎหมายด้านการขนส่งทางบก
ทางราง ทางน้า ทางอากาศ
และโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
ท า ง ห ล ว ง ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม
2. กลุ่มงานกฎหมายที่
ดาเนินการได้ถูกต้อง ทันสมัย
รับผิดชอบพิจารณาตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก
อานาจในการเสนอร่างกฎหมาย ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง
รวมถึงรูปแบบการเสนอร่าง
กระทรวงคมนาคม
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

- หัวหน้างานธุรการ กม.

3. กลุ่มงานกฎหมายประสาน
กับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบร่าง
กฎหมายเพื่อ ขอความเห็ นใน
ประเด็ น ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ขอ
เอกสารเพิ่มเติม

นิติกรกลุ่มงานกฎหมายที่
รับผิดชอบตามกรอบอานาจของ
กลุ่มงาน

4. กลุ่มงานกฎหมายจั ดทา
ความเห็นแล้วตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ร ว ม ถึ ง เ ส น อ แ น ะ ใ น ร่ าง
กฎหมายแล้วเสนอผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

นิติกรกลุ่มงานกฎหมายที่
รับผิดชอบตามอานาจหน้าที่
ของกลุ่มงาน

5. กองกฎหมายเสนอเรื่องให้
ปลั ด กระทรวงคมนาคม
รองปลั ดกระทรวงคมนาคม
เพื่อนาเสนอรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
ลงนามถึ งส านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติในหลักการ

- หั ว หน้ า กลุ่ ม งานกฎหมายที่
รั บ ผิ ด ชอบตามกรอบอ านาจ
ของกลุ่มงาน
- ผู้อานวยการกองกฎหมาย
- ปลัดกระทรวงคมนาคม
- รองปลัดกระทรวงคมนาคม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม

-หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายที่
รับผิดชอบตามกรอบอานาจ
ของกลุ่มงาน
-นิติกรกลุ่มงานกฎหมายที่
รับผิดชอบตามกรอบอานาจของ
กลุ่มงาน

Yes
No

จัดทาความเห็น
และตรวจสอบความถูกต้อง

Yes
ปลัดกระทรวงคมนาคม
และหรือรองปลัดกระทรวงคมนาคม
เสนอรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรี

5 วัน

10 วัน

-36. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปรับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณกลาง พร้อมทั้งลงทะเบียนหนังสือรับ และ
ส่งให้กลุ่มงานกฎหมายที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดาเนินการ
6.2 กลุ่ มงานกฎหมายต่าง ๆ ที่รั บ ผิ ดชอบโดยทั่ว ๆ ไปพิจารณาตรวจสอบอานาจในการเสนอร่า ง
กฎหมายรวมถึงรูปแบบการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
6.3 กลุ่มงานกฎหมายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หากเห็นว่าต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมจากเรื่องที่ได้รับมาใน
เบื้ องต้น ให้ป ระสานกับหน่ว ยงานที่รั บผิ ดชอบร่างกฎหมายเพื่อขอความเห็ นในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงขอ
เอกสารเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วว่าควรได้รับข้อมูลนอกเหนือจากเรื่องที่ได้เสนอจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
6.4 กลุ่มงานกฎหมายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบจัดทาความเห็นโดยได้ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะในร่างกฎหมาย (หากมี) และเสนอผู้อานวยการกองกฎหมาย
6.5 ผู้อานวยการกองกฎหมายพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบตามที่กลุ่มงานกฎหมายเสนอ
6.6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดาเนินการออกเลขหนังสือภายในลงทะเบียนหนังสือส่ง และส่งหนังสือไปยั ง
ปลัดกระทรวงคมนาคม และ/หรือรองปลัดกระทรวงคมนาคม ตามกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ
6.7 ปลัดกระทรวงคมนาคม และ/หรือ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นาเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนามใน
หนังสือถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6.8 กลุ่มงานกฎหมายนาหนังสือที่ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปออกเลข
หนังสือภายนอกส่งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการของร่าง
กฎหมายเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-47. มาตรฐานคุณภาพงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม
7.1 ตรวจสอบว่างานที่เสนอมาได้มีการศึกษาเอกสารข้อมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เหตุผลความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความเห็นเป็นไปตามกระบวนการยก
ร่างกฎหมายฯ
7.2 ตรวจสอบและกลั่นกรองการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกร่างกฎหมายฯ เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน
7.3 ร่างฯ ที่นาเสนอได้รับความเห็นชอบจาก รปค./ปกค. และหรือนาเสนอ รวค. โดยเฉลี่ยร้อยละ 80
7.4 ร่างฯ ที่นาเสนอได้รับความเห็นชอบจาก รปค./ปกค. และหรือนาเสนอ รวค. โดยไม่มีข้อแก้ไขใน
สาระสาคัญ โดยเฉลี่ยร้อยละ 70
8. ระบบติดตามประเมินผล
การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม ของกองกฎหมาย จะมีการจัด
ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อนามาปรับแก้กฎหมายให้ได้กฎหมายที่สมบูรณ์ สามารถนามาใช้บังคับได้อย่างมีมาตรฐาน
9. เอกสารอ้างอิง
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
- พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
- พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 2464
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515
10. แบบฟอร์มที่ใช้
กระบวนงานพิจารณาทางกฎหมายมีแบบฟอร์มที่ใช้คือ ใบกากับเรื่อง เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับ
นิติกร
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กฎ ระเบียบ/คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
๔.
5.

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521
7. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
8. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556
9. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
10. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
11. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ขนส่ง จากัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
14. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๕. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๗. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕34
๑๘. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534
19. พระราชบัญญัติการจานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547
21. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘
22. พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐
23. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
24. พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. ๒๔๔๕)
25. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
26. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทาผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553
27. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
28. พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
29. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
30. พระราชกาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
31. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
32. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
33. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 2464
33. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515
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รายชื่อผู้จัดทา
กลุ่มงานกฎหมายที่ 1 กองกฎหมาย
1. นางสาวศิรินทรรัตน์ กังสวิวัฒน์ นิติกรชานาญการพิเศษ
2. นางสาวนฤมล จันทราชโลธร นิติกรชานาญการ
3. นายศุภกิจ คงหนู นิติกรปฏิบัติการ

