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พระราชกฤษฎีกา 

วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  ตลอดจน

การประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓/๑  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  และรัฐมนตรีวาการทบวง  ในฐานะ
บังคับบัญชากระทรวงหรือทบวง  และในฐานะเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ   
และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ในฐานะบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือในฐานะเปนผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

“กฎกระทรวง”  หมายความรวมถึงกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  กฎทบวง  กฎ ก.พ.  และกฎที่
เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมฐีานะเชนเดียวกับกฎกระทรวง 

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอได  เฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) เรื่องที่กฎหมายกําหนดให เปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
(๒) รางพระราชบัญญัติ  รางพระราชกําหนด 
(๓) เรื่องที่ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 
(๔) รางพระราชกฤษฎีกา 
(๕) รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๖) รางระเบียบ  รางขอบังคับ  หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป 
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มีผล

ผูกพันรัฐบาลไทย 
(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ ท่ีมีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เวนแตโครงการลงทุนที่กําหนดในแผนงาน
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแลว 

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  ขอบังคับ  
หรือประกาศตาม  (๖) 

(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือจะ
มีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ 
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(๑๑) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลวตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

(๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลนําเสนอหรือมีคําสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูออกคําสั่งหรือมีมติตาม  (๑๒)  หรือ  (๑๓)   

พนจากตําแหนง  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมคําสั่งหรือมติท่ีมีลักษณะเปนการกําหนด
หลักเกณฑในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีเขาบริหารราชการชุดใหม
พิจารณายืนยันหรือยกเลิกภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งคณะบุคคลประกอบดวยรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของและบุคคลอื่น
ท่ีมีความรูความชํานาญในเรื่องที่จะพิจารณา  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องใดกอนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได 

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔ ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีเจาสังกัด
เปนผูลงนามเสนอเรื่อง  เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีคณะกรรมการใดมีนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงเปนประธานกรรมการของคณะกรรมการนั้น  
ใหนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
หรือทบวง  แลวแตกรณี  ในฐานะประธานกรรมการ  เปนผูลงนามเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีได 

(๒) ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐผูเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนองคกรอิสระที่ไมอยูในกํากับ
ของราชการฝายบริหาร ใหหัวหนาองคกรอิสระนั้นเปนผูลงนามเสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี 

(๓) ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่ไมอยูใน
กํากับของราชการฝายบริหารประสงคจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  ใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูลง
นามเสนอ 

การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง  ใหสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการตอไป 
มาตรา ๗ เรื่องที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔  (๑)  (๓)   (๗)   (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  

และเรื่องที่ผานการกลั่นกรองของคณะบุคคลตามมาตรา  ๕  แลว  ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนเรื่องที่เปน
ภารกิจปกติหรือมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนแลว  คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายเปนการทั่วไปให
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ  ใหความเห็นชอบ  หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี 
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ก็ได  ในกรณีเชนนั้น  ใหถือวาการอนุมัติ  ความเห็นชอบหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เปนมติของคณะรัฐมนตรี 

ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรุปเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งเพื่อแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ๆ 

มาตรา ๘ การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกติใหดําเนินการไดเมื่อมีรัฐมนตรีเขารวม
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคณะรัฐมนตรีท้ังหมดที่มีอยู 

ในกรณีจําเปนเพื่อเปนการรักษาประโยชนสําคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน  หรือเพ่ือประโยชน
ในการรักษาความลับ  นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรี
เห็นสมควรเพื่อมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได   และเมื่อมีการประชุมเปนกรณีปกติให
นายกรัฐมนตรีแจงใหท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการโดยเชิญรัฐมนตรีมารวมประชุม  ณ  สถานที่ท่ีกําหนด  
หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งผูรวมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันไดแมจะมิไดอยูในสถานที่เดียวกันก็ได  ท้ังนี้  
ตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๙ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติตามมาตรา    ๘  วรรคหนึ่ง  สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองจัดสงวาระการประชุมพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี  เวนแตกรณีมีความจําเปนเรงดวน  
นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติใหเสนอโดยไมตองสงวาระการประชุมลวงหนาก็ได  แตในกรณีท่ีเปนเรื่องที่มี
ผลใหมีการอนุมัติงบประมาณ  นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติดังกลาวไดตอเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและมีความ
จําเปนเพื่อรักษาประโยชนสําคัญของประเทศหรือประชาชน 

การสงวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ  จะสงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 
มาตรา ๑๐ ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องกําหนด

ประเด็นที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  ใหความเห็นชอบ  หรือมีมติในเรื่องใดใหชัดเจน   
ถาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  ใหความเห็นชอบ  หรือมีมติในเรื่องที่เสนอ  ใหถือวามติของคณะรัฐมนตรี
มีผลผูกพันเฉพาะหลักการแหงประเด็นที่เสนอ  เวนแตมติของคณะรัฐมนตรีจะระบุไวชัดเจนถึง
รายละเอียดที่อนุมัติ  เห็นชอบ   หรือมีมติ   
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การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดตามขอเสนอของหนวยงานของรัฐใด  ไมเปนเหตุใหผูเสนอ
เรื่องและหนวยงานของรัฐไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  หลักเกณฑหรือวิธีการใดที่ตองปฏิบัติ
ตามปกติ  เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง 

มาตรา ๑๑ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแลว  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนาที่
ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  เพ่ือรายงานใหคณะรัฐมนตรี
ทราบเปนระยะ ๆ  หรือในกรณีจําเปนจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นก็ได 

มาตรา ๑๒ หลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่อง การดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี   
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการดําเนินการอื่นใด  อันจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ทุกครั้งที่คณะรัฐมนตรีชุดใหมเขารับหนาที่  ใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  รวบรวมมติของคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดิมที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการ  หรือขาราชการ ท่ีออกโดยมิไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายใด  พรอมดวยขอเสนอแนะวาสมควร
คงคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นตอไปหรือไม    เพียงใด  และนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการหรือดําเนินการตอไปภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายตอรัฐสภา 

มาตรา ๑๔ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  และมติของ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  การบริหารราชการ  และขาราชการ   ท่ีมีผล
บังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  พรอมกับขอเสนอแนะวาคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดควรยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับแนวทางตามพระราช
กฤษฎีกานี้  โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๕ ความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๑  ใหใชบังคับเมื่อมีการแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๖ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา  ๑๒  
แหงพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  
๒๕๓๑   และที่แกไขเพิ่มเติม  มาใชบังคับโดยอนโุลม  ท้ังนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกานี้ 

 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

มาตรา ๑๗ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ เนื่องดวยในปจจุบัน  คณะรัฐมนตรี 
มีภารกิจที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการ  และมีเร่ืองที่สวนราชการหรือหนวยงานตาง  ๆ  นําเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนจํานวนมาก  เพื่อเปนการลดภารกิจและจํานวนเรื่องที่จะนําเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งเพื่อใหการแกไขปญหาในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเพื่อประโยชน 
ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวการณ  สมควรกําหนดหลักเกณฑและ 
แนวทางการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีและการประชุมของคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว  
และโดยที่มาตรา  ๓/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  บัญญัติใหการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการ 
เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน  ที่จะเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และเพื่อมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  ใหกระทําโดยตราพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 


