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1. วัตถุประสงค 

 

 แมวาพระราชบัญญัติจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับแลว แตการ

ปฏิบัติงานในดานกฎหมายของสํานักกฎหมายก็ยังไมไดส้ินสุดลง กลาวคือ นิติกรของสํานัก

กฎหมายยังคงมีหนาที่ในการเสนอกฎหมายอนุบัญญัติตางๆ ใหมีผลบังคับใช เพ่ือใหการ

ดําเนินการในกระบวนการจัดเก็บภาษีเปนไปตามนโยบายในการบริหารการจัดเก็บภาษีของรัฐและ

อยูภายใตขอบอํานาจตามกฎหมายแมบท 
 กฎหมายอนุบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองที่มีความสําคัญตอนโยบายในการบริหาร

การจัดเก็บภาษีท่ีสําคัญ มีอยูดวยกัน 2 ประเภท ไดแก ประกาศกระทรวงการคลัง  และ

กฎกระทรวง อีกท้ังยังมีปริมาณคอนขางมากเมื่อเทียบกับกฎหมายลําดับรองอ่ืนๆ ดังน้ัน ในการ

ยกรางประกาศกระทรวงการคลังและกฎกระทรวง จึงเปนเร่ืองท่ีผูรางและนําเสนอประกาศใหมีผล

บังคับใช จะตองเขาใจขอบเขตเน้ือหา และความเช่ือมโยงกับอํานาจตามกฎหมายแมบท ประกอบ

กับจะตองมีความรูในทางเทคนิคเก่ียวกับการรางกฎหมายอนุบัญญัติในเร่ืองน้ันๆ และมีความรู

เก่ียวกับรูปแบบและขั้นตอนในการนําเสนอเปนอยางดี ทั้งน้ี ก็เพ่ือใหการดําเนินการออกกฎหมาย

อนุบัญญัติเปนไปดวยความรวดเร็ว ทันตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีเน้ือหาสาระ

ถูกตองตามกฎหมายแมบท ครบถวน ตามนโยบายของรัฐ สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร

การจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 คูมือการออกกฎหมายอนุบัญญัติฉบับน้ี จึงไดสรุปรายละเอียด วิธีการและขั้นตอน

การเสนอกฎหมายอนุบัญญัติทั้งในสวนของประกาศกระทรวงการคลังและกฎกระทรวงซ่ึงตอง

ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการออกกฎหมาย         

อนุบัญญัติ ซ่ึงจะอํานวยประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของกรมสรรพสามิตตอไป  
 

2. ขอบเขต 

 

 กฎหมายอนุบัญญัติมีผลใชบังคับกับผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ผูประกอบ

กิจการสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 
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3. คําจํากัดความ 
 

 อนุบัญญัติ หมายความวา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง 
 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 เปนการกําหนดนโยบายภาษีของรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการ โดย    

สํานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักเพ่ือเสนอรางกฎหมายใหเปนไปตาม

นโยบายดังกลาว 
 
 

5. ขั้นตอนในการออกอนุบัญญัติ 
 

 1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติมประกาศ

กระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง ตามหลักการท่ีกรมสรรพสามิตมอบหมาย โดยนําหลักการดังกลาว

มาตรวจสอบกับอํานาจตามกฎหมายแมบท ศึกษาสาระสําคัญและรายละเอียดท่ีตองกําหนดใน

เน้ือหาของประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง 
 2. จัดทําเอกสารเสนอประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง ดังน้ี 
      2.1 รางประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง 
      2.2 ตารางเปรียบเทียบประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงกับประกาศ

กระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงที่เสนอ 
      2.3 บันทึกวิเคราะหสรุปประกอบการเสนอรางประกาศกระทรวงการคลัง/

กฎกระทรวง ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังน้ี   
           (1) ความเปนมา  
    - นโยบายที่เปนเหตุผลในการออกประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง 
    - สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการจัดเก็บภาษี 
   (2) เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
    - เหตุใดจึงตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
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   (3) ความเรงดวนของเร่ือง 
    - มีความจําเปนเรงดวนของนโยบายหรือสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นหรือไม 
อยางไร 
   (4) สาระสําคัญหรือขอเท็จจริง 
    - ประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงที่เสนอมีสาระสําคัญและ

รายละเอียดอยางไร 
   (5) ประเด็นท่ีตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
        - สรุปประเด็นท่ีตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนรายประเด็น      

อยางชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
   (6) รายละเอียดท่ีประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
        - สรุปประเด็นที่ขออนุมัติเปนรายประเด็นอยางชัดเจน เพ่ือความถูกตอง

ในการกําหนดรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อประโยชนในการออกประกาศ

กระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงขึ้นใชบังคับ 
   (7) วิ เคราะหสรุปในการเสนอรางกฎหมายอนุ บัญญัติ  คือการสรุป

รายละเอียดตางๆอยางส้ัน กระชับ และไดใจความ ดังน้ี 
    - เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอรางกฎหมายอนุบัญญัติ 
    - มีความเก่ียวของกับกฎหมายอ่ืนหรือไมอยางไร   
    - มีความเก่ียวของกับการใชกฎหมายโดยสวนราชการตางๆ ที่เปน          

ผูรักษาการตามกฎหมายอ่ืนหรือไมอยางไร 
    - มีการขอขอมูลหรือความเห็นจากสวนราชการหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ

หรือไมอยางไร 
    - ประโยชนของรางประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงท่ีเสนอ 
    - สิทธิและหนาที่ของบุคคลท่ีอยูภายใตบังคับของรางกฎหมายอนุบัญญัติ

ท่ีเสนอ 
    - มาตรการควบคุมการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ตางๆ 
    - วิเคราะหวามีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเงิน และงบประมาณ หรือไม 

อยางไร 
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   (8) สรุปสาระสําคัญของรางประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงพรอมท้ัง

เหตุผลและความจําเปนที่ตองออกกฎหมายอนุบัญญัติ 
  2.4 สรุปคําเสนอรางประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงเพ่ือเสนอตอท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี 
 3. จัดทําบันทึกภายในเพ่ือเสนอรางประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง          

โดยจัดทําหนังสือ ดังน้ี 
  3.1 หนังสือของสวนกฎหมายและระเบียบ เสนอตอผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
    3.2 หนังสือของผูอํานวยการสํานักกฎหมาย เสนอตออธิบดีกรมสรรพสามิต 
    3.3 หนังสือของอธิบดีกรมสรรพสามิต เสนอตอกระทรวงการคลัง 
 4. จัดทําหนังสือของกระทรวงการคลัง เสนอตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
  4.1 สาระสําคัญของหนังสือ 
      (1) เร่ืองเดิม (ถามี) 
      (2) เหตุผลและความจําเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
      (3) ความเรงดวนของเร่ือง (ถามี) โดยระบุวันสุดทายที่จะตองดําเนินการเร่ือง

น้ันไวดวย 
   (4) สาระสําคัญของเร่ืองหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
      (5) ประเด็นของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
      (6) ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหนวยงานอ่ืน (ถามี) 
      (7) ในกรณีมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังใดๆ กําหนดใหตองมีการ

วิเคราะหหรือศึกษาในเร่ืองน้ันกอนดําเนินการ ใหจัดทํารายงานการวิเคราะหและสรุปแนบดวย 
   (8) คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการถามี และท่ีมาแหงเงินคาใชจาย 
   (9) รายละเอียดที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ใหความเห็นชอบ         

หรือมีมติ     
    4.2 เอกสารประกอบหนังสือ 
      (1) รางประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง 
      (2) ตารางเปรียบเทียบประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงกับราง

ประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงใหมท่ีเสนอ (ถามีการเปรียบเทียบ) 
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   (3) บันทึกวิเคราะหสรุป 
      (4) สรุปคําเสนอรางท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
      (5) เอกสารประกอบอ่ืนที่จําเปน 
 5. นําเร่ืองที่จัดทําเสนอคณะรัฐมนตรี ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพ่ือใหอนุมัติ   

ในหลักการ  และจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับรางประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงที่เสนอให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรสามิตหรือผูแทน เพ่ือเตรียมช้ีแจงตอท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี 
 6. จัดทําประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง    

การคลังลงนาม และบันทึกเสนอลงนาม 
 7. จัดทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงประกาศกระทรวงการคลัง/

กฎกระทรวงฉบับที่ลงนาม เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 8. จัดทําหนังสือเวียนใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ทราบถึงการออกประกาศ

กระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงฉบับดังกลาว 
 
แผนผังข้ันตอนการข้ันตอนการเสนอประกาศกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง 

 
กรม

สรรพสามิต 

กระทรวง 
การคลัง 

สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

 

    

 

    

     

     

 

เสนอรางกฎหมาย 

รัฐมนตรี 

ลงนาม 
แจงใหรัฐมนตรี

ลงนาม 

ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

 ใหความเห็นชอบ  เสนอเร่ืองให ครม. อนุมัติหลักการ  ตรวจพิจารณา 

สงประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา 

แจงเวียนหนวยงาน 

ที่เกีย่วของ 



คูมือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การออกกฎหมาย 
อนุบัญญัติเพ่ือรองรับ 

นโยบายภาษี 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-03-002

การแกไขคร้ังท่ี : 

วันท่ีเริ่มใช :  28 กันยายน 2552 

สํานักกฏหมาย หนาที่ : 6จาก 6

 

 

6. เอกสารอางอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 6.3 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 

 6.4 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

 6.5 พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 
 6.6 ระเบียบ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  

7. แบบฟอรมท่ีใช 
‐ 

 

8. เอกสารบันทึก 
 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

กฎหมายอนุบัญญัติเพ่ือ

รองรับนโยบายภาษี 
สํานักกฎหมาย 
สวนกฎหมาย

และระเบียบ 

สํานักกฎหมาย

สวนกฎหมายและ

ระเบียบ 

 

จะมีผล

ใชบังคับ

เร่ือยไป

จนกวา    

จะมีการ

ยกเลิก 

จัดเก็บเปนราย

ฉบับตามลําดับ

การใชบังคับ 


