
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรประกำศเรือ่งในรำชกิจจำนเุบกษำ 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

โดยที่ เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประกำศเรื่อง 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เพ่ือให้กำรประกำศเรื่องในรำชกิจจำนุเบกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้
โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประกำศเรื่อง 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประกำศเรื่องในรำชกิจจำนุเบกษำ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง”  หมำยควำมว่ำ  หน่วยงำนของรัฐไม่ว่ำจะเป็นส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  

องค์กำรมหำชน  หรือในรูปแบบอื่นใด  และไม่ว่ำจะเป็นองค์กรในฝ่ำยบริหำร  ฝ่ำยนิติบัญญัติ  ฝ่ำยตุลำกำร  
หรือเป็นองค์กรอิสระ  หรือองค์กรอัยกำร  และให้หมำยควำมรวมถึงองค์กร  คณะบุคคล  หรือบุคคล 
ที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ  ทั้งนี้  บรรดำที่มีเรื่องต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ   

“รำชกิจจำนุเบกษำ”  หมำยควำมว่ำ  หนังสือของทำงรำชกำรท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
รวบรวมและจัดท ำขึ้นโดยเฉพำะเพ่ือเป็นหลักฐำนและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบเกี่ยวกับพระรำชกิจ  
กฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก ำหนด  ประกำศ  ค ำสั่ง  หรือข้อมูลอื่นใดที่มีกฎหมำย  หรือกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย  หรือมีมติ
คณะรัฐมนตรีก ำหนดให้ต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ   

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลที่ได้สร้ำง  ส่ง  รับ  เก็บรักษำ  หรือประมวลผล
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

“อนุบัญญัติ”  หมำยควำมว่ำ  พระรำชกฤษฎีกำหรือกฎกระทรวง  และให้หมำยควำมรวมถึง
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมำยและมีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป 

ข้อ ๕ ให้เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



หมวด  ๑ 
กำรจดัท ำรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
 

ข้อ ๖ ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจัดท ำรำชกิจจำนุเบกษำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำอ่ำนและค้นหำได้โดยสะดวก 

เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนและตรวจสอบขอ้มูลควำมถกูต้องตรงกันกับขอ้มลู 
อิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่ง  ให้จัดท ำหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำเป็นรูปเล่มจ ำนวนหนึ่งด้วยเพ่ือเก็บรักษำไว้ 
ที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีและหอสมุดแห่งชำติตำมจ ำนวนที่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

รำชกิจจำนุเบกษำที่จัดท ำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่งหรือที่จัดท ำเป็นรูปเล่ม 
ตำมวรรคสองเป็นต้นฉบับที่ใช้อ้ำงอิงเป็นหลักฐำนของทำงรำชกำรได้เช่นเดียวกัน  เว้นแต่ในกรณีที่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่งมีข้อควำมไม่ตรงกับหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำตำมวรรคสอง  ให้ถือตำม
หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำตำมวรรคสอง 

ข้อ ๗ เรื่องที่ต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำมีดังต่อไปนี้ 
(๑) กฎหมำยและอนุบัญญัติ 
(๒) กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งที่มีกฎหมำยก ำหนดให้ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำหรือที่มีผลบังคับหรือกระทบต่อประชำชนและคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก ำหนดให้
ประกำศให้ประชำชนทรำบ 

(๓) เรื่องที่มีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำหรือที่มีกฎหมำยหรือ 
อนุบัญญัติก ำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 

(๔) เรื่องส ำคัญอื่นที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
ข้อ ๘ กำรจัดท ำรำชกิจจำนุเบกษำให้จัดท ำแยกเป็นประเภทต่ำง ๆ  ได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเภท  ก  ฉบับกฤษฎีกำ  เป็นกำรประกำศเกี่ยวกับกฎหมำย  อนุบัญญัติ  และเรื่องที่มี

ผลบังคับหรือผลกระทบต่อประชำชน   
(๒) ประเภท  ข  ฉบับทะเบียนฐำนันดร  เป็นกำรประกำศเกี่ยวกับพระบรมรำชโองกำร   

พระรำชกิจ  และกิจกำรเกี่ยวกับพระรำชส ำนัก   
(๓) ประเภท  ค  ฉบับทะเบียนกำรค้ำ  เป็นกำรประกำศเรื่องเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วน  บริษัทจ ำกัด  

และบริษัทมหำชนจ ำกัด   
(๔) ประเภท  ง  ฉบับประกำศและงำนทั่วไป  เป็นกำรประกำศเรื่องอื่น ๆ   รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ

กำรล้มละลำย   
ให้เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประกำศรำยละเอียดและตัวอย่ำงเกี่ยวกับเรื่องที่จะลงประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำแต่ละประเภทให้ประชำชนทรำบ   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



ในกรณีจ ำเป็น  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะจัดให้มีประเภทอื่นเพ่ิมขึ้นหรื อฉบับพิเศษ 
ตำมที่เห็นสมควรก็ได้ 

หมวด  ๒ 
กำรส่ง  กำรแก้ไข  และกำรถอนเรื่องที่สง่ไปประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 
 

ข้อ ๙ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องหน่วยงำนใดมีเรื่องที่ต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ถ้ำเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น  ให้ส่งเรื่องพร้อมทั้งเอกสำรแนบ  (ถ้ำมี)  ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประสงค์ 
จะให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน  เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อำจส่งล่วงหน้ำได้ 
ให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องประสำนกับส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ  ไป 

ในกรณีเรื่องที่ส่งมำประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นเรื่องที่ต้องมีลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจ  
ในกำรท ำเรื่องนั้น  ให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องส่งเอกสำรที่เป็นต้นฉบับที่มีลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจดังกล่ำว
ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพร้อมกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่งด้วย 

กำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตำมลักษณะ  รูปแบบ  ขนำด  วิธีกำร  
และหลักเกณฑ์ที่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

ข้อ ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้มีควำมสมบูรณ์และเกิดควำมสะดวก 
แก่ประชำชน  หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องหน่วยงำนใดประสงค์จะส่งเรื่องมำประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ให้ส่งเรื่องพร้อมทั้งเอกสำรแนบ  (ถ้ำมี)  ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีตำมข้อ  ๙ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเรื่องที่ส่งมำประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วน
หรือไม่สมบูรณ์  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  หรือสมบูรณ์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ถ้ำพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้ว  หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
ไม่ด ำเนินกำรแก้ไข  ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องที่จะขอถอนเรื่องคืน  แต่ต้องกระท ำก่อนที่
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๑๒ เมื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องที่จะประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
จำกหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว  ให้ด ำเนินกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
โดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ำกว่ำเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  เว้นแต่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรประกำศ
ภำยหลังก ำหนดเวลำดังกล่ำวหรือหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องก ำหนดวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ไว้เป็นกำรเฉพำะ  ทั้งนี้  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีระบบในกำรสืบค้นจำกประเภท  ลักษณะ   
ชื่อของข้อมูล  เนื้อเรื่อง  ควำมเกี่ยวข้อง  หรือเรื่องอื่น ๆ  ที่จะท ำให้สะดวกและรวดเร็วในกำรค้นหำด้วย   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๑๓ ให้เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรก ำหนดเรื่องต่ำง ๆ  ตำมข้อ  ๘  วรรคสอง  
และข้อ  ๙  วรรคสำม  ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยย่ีสิบวนันับแตว่ันที่ระเบียบนีใ้ช้บังคับ  และด ำเนินกำร
ชี้แจงให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบให้แล้วเสร็จภำยในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ในระหว่ำงระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง  หำกเรื่องที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องส่งมำประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำไม่ถูกต้องตำมที่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนดตำมข้อ  ๙  วรรคสำม  ให้เป็นหน้ำที่
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีที่จะด ำเนนิกำรปรบัปรงุให้ถูกต้องแล้วด ำเนนิกำรตอ่ไป  ในกรณีเช่นนัน้  
ระยะเวลำเจ็ดวันตำมข้อ  ๑๒  ให้ขยำยเป็นสิบสี่วัน 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  31  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕66 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖


