
  

บทความเผยแพร่ความรู้ล าดับศักดิ์ของกฎหมายไทย ความหมายของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ลักษณะของ
กฎหมาย และประเภทของกฎหมาย เพ่ือให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและท าความรู้จักล าดับ
ศักดิ์ของกฎหมายไทย ระดับอนุบัญญัติหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า กฎหมายล าดับรอง ซ่ึงมิใช่ศัพท์ทางกฎหมายและไม่มี
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหรือรัฐธรรมนูญเลย แต่เป็นค าที่นักวิชาการได้น ามาใช้อธิบายถึงกฎหมายที่ออกโดย 
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง อันได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม และกฎ ระเบียบ
ข้อบังคบัต่าง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด และมีค่าบังคบัต ่ากว่าพระราชบัญญัติหรือ
พระราชก าหนด จึงสรุปได้ว่า “กฎหมายล าดับรอง” ได้แก่ บรรดากฎหมายซ่ึงองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองได้ตราขึน้โดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดฉบับใดฉบับหน่ึง ซ่ึงต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแม่บทน้ัน และไม่อาจจะ
มีบทก าหนดเป็นการตัดทอนหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ เว้นแต่กฎหมายแม่บทมีบทบัญญัติให้ตรากฎหมาย
ล าดบัรองมีบทก าหนดเช่นน้ันได้ และได้ก าหนดขอบเขตของเร่ืองไว้ 



 ก่อนทีจ่ะมาท าความรู้จกัล าดบัศักดิ์ของกฎหมายไทย  ขออธิบายความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ 
ประเภทของกฎหมาย พอสังเขป ดงันี ้

 1.  ความหมายของกฎหมาย 
  - กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ทีว่างระเบียบเพ่ือการอยู่ร่วมกนัในสังคม โดยมสีภาพบังคบัให้บุคคลกระท า
หรือไม่ให้กระท า เพ่ือก าหนดความประพฤตขิองบุคคลในรัฐ หากผู้ใด  ฝ่าฝืนจะมคีวามผดิและถูกลงโทษ  



 2. ความส าคญัของกฎหมาย 
     - กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสังคม 

     - เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการบริหารประเทศ 

     - เป็นตวัก าหนดความส าคญัของตวับุคคล 

     - เป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย   ในสังคม 



 3. ลกัษณะของกฎหมาย 
      - กฎหมายเป็นค าส่ังหรือข้อบังคบัที่เกดิจากรัฏฐาธิปัตย์ ก าหนดขึน้จากคณะบุคคลทีม่อี านาจสูงสุดในรัฐ 

      - เป็นค าส่ังหรือข้อบังคบัที่ใช้ได้ทั่วไปในประเทศน้ัน ๆ 

      - เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไป 

      - กฎหมายต้องมีสภาพบังคบั คือ ต้องมีการก าหนดความผดิ 



 4. ระบบกฎหมายโลก 
        4.1  ระบบ Common Law คือกฎหมายที่ไม่ได้บัญญตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ค าพพิากษาของศาล 
หรือจารีตประเพณี  

             - กลุ่มประเทศทีใ่ช้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฯลฯ 

      4.2  ระบบ Civil Law หรือระบบประมวลกฎหมาย บัญญตัไิว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร กฎหมายจะถูกตรา
ขึน้โดยฝ่ายนิตบัิญญตั ิส่วนศาลจะเป็นผู้ใช้กฎหมาย  

             - กลุ่มประเทศทีใ่ช้ ได้แก่ ฝร่ังเศส เยอรมนั ญีปุ่่น ไทย ฯลฯ 



 5. ประเภทของกฎหมาย 
      5.1 กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน  

      5.2 กฎหมายสารบัญญัติและวธีิสบัญญตั ิ



6. ล าดบัศักดิ์ของกฎหมายไทย  



 6.1  รัฐธรรมนูญ 
         *  รัฐธรรมนูญ : กฎหมายสูงสุดในการจดัการปกครองรัฐ  

         *  พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ : กฎหมายทีต่ราขึน้ในรูปแบบพระราชบัญญตั ิ 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บัญญตัใิห้มขีึน้อกีรูปแบบหน่ึงในระบบบทกฎหมายไทย เพ่ือขยายความ
ของรัฐธรรมนูญบางมาตราให้มคีวามกระจ่างแจ้ง ชัดเจนและสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 



 6.2  พระราชบัญญัต ิ
         *  พระราชบัญญัต ิ: กฎหมายที่พระมหากษัตริย์   ตราขึน้โดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา  

         *  พระราชบัญญตัมิบีทกฎหมายทีใ่ช้บังคบัอยู่เป็นประจ าตามปกต ิเพ่ือวางระเบียบบังคบั 
ความประพฤตขิองบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ เป็นบทบัญญตัแิห่งกฎหมายทีม่ฐีานะสูงกว่า 
บทกฎหมายอ่ืน ๆ 



 6.3  ประมวลกฎหมาย 
                    *  ประมวลกฎหมาย : กฎหมายทีจ่ดัไว้เป็นหมวดหมู่ รวมเร่ืองทีเ่กีย่วข้องเข้าไว้ด้วยกนั  
เพ่ือง่ายต่อการใช้อ้างองิ และการแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายต้องตราเป็น พ.ร.บ. 
          *  ประมวลกฎหมายที่ส าคญั ได้แก่  
              - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
              - ประมวลกฎหมายอาญา 
              - ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 
              - ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 
              - ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
              - ประมวลรัษฎากร   



 6.4  พระราชก าหนด 
           * พระราชก าหนด คือ กฎหมายที่ตราขึน้โดยพระมหากษัตริย์ โดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี 
หรือเป็นกฎหมายที่ตราขึน้โดยฝ่ายบริหารในสถานการณ์อนัมีความจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐแล้วแต่
ก าหนดไว้ในกฎหมายแม่บทของแต่ละประเทศ พระราชก าหนดมอี านาจบังคบัเช่นเดยีวพระราชบัญญัตอินัตรา
ขึน้โดยฝ่ายนิติบัญญตัิ  

          * พระราชก าหนด มรีะยะเวลาจ ากดัถ้าผ่านสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วต้องน าเข้าพจิารณาในรัฐสภา
โดยไม่ชักช้า   



 6.5  พระราชกฤษฎกีา 
           *  พระราชกฤษฎกีา : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทางตราขึน้โดยอาศัยอ านาจ 
ตามรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญตั ิหรือพระราชก าหนด  เพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดนิ โดยค าแนะน า 
ของคณะรัฐมนตรี  
          *  เน้ือหา 
              -  ก าหนดวนัเร่ิมต้นบังคบัใช้พระราชบัญญัติ 
              -  ก าหนดสถานที่ กจิการ หรือส่ิงของที่พระราชบัญญตัิจะบังคบัใช้ 
              -  ก าหนดสถานที ่กจิการ บุคคลหรือส่ิงของทีพ่ระราชบัญญตัจิะยกเว้นไม่บังคบัใช้ 
              -  ก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการจัดบริหารราชการแผ่นดนิ  



 6.6  กฎกระทรวง 
           *  กฎกระทรวง : เป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรประเภทหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตราขึน้โดยอาศัยอ านาจ ตามบทบัญญตัิแห่งพระราชบัญญตัิ หรือแห่งกฎหมายที่มี
ฐานะเสมอกนั   
         *  เน้ือหา 
             -  ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต 
             -  ก าหนดแบบค าขอ แบบค าร้อง และแบบใบอนุญาต 
             -  ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการย่ืนอุทธรณ์ วธีิพจิารณาอุทธรณ์ค าส่ังคณะกรรมการตามกฎหมาย 
 



 6.7  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั ค าส่ังของกระทรวง 
 * เป็นกฎหมายที่อาศัยอ านาจตามกฎหมายต่าง ๆ           

 * ก าหนดรายละเอยีดที่เกีย่วข้องกบัปัญหาทางเทคนิค 

 * ก าหนดระยะเวลาการบังคบัใช้บทบัญญัติของกฎหมาย  



 6.8  ข้อบัญญัติท้องถิน่ 
         *  ข้อบัญญัตท้ิองถิ่น : เป็นกฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
              -  กฎหมายทีต่ราโดยกรุงเทพมหานคร เรียกว่า ข้อบัญญตักิรุงเทพมหานคร 
              -  กฎหมายที่ตราโดยเมืองพทัยา เรียกว่า ข้อบัญญตัิเมืองพทัยา 
              -  กฎหมายที่ตราโดยเทศบาล เรียกว่า ข้อบัญญัตเิทศบาล 
              -  กฎหมายที่ตราโดยองค์การบริหารส่วนจังหวดั เรียกว่า ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวดั 
              -  กฎหมายที่ตราโดยองค์การบริหารส่วนต าบล เรียกว่า ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล   



 หมายเหตุ 
 หากเป็นกรณทีีก่ฎหมายแม่บทได้บัญญตัใิห้อ านาจอธิบดอีอกกฎหมายล าดบัรองได้แต่มไิด้ระบุว่าให้
ออกเป็นค าส่ังกรม ประกาศกรม ระเบียบกรม หรือข้อบังคบักรม  ไว้แต่ประการใดหรือเป็นกรณีที่กฎหมายแม่บท
น้ัน ๆ มิได้บัญญตัิให้อ านาจไว้ แต่อธิบดใีช้อ านาจทางบริหารแทนกรณีเช่นนีต้้องพจิารณาจากเน้ือหาและ
วตัถุประสงค์ทีจ่ะให้มผีลบังคบั โดยจะต้องแยกพจิารณาเป็น 2 ประเด็น โดยอาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ ดงันี ้ 
 1.  กรณีเป็นลกัษณะส่ังการ (หนังสือส่ังการ) แบ่งออกไปเป็น 3 ชนิด 
      1.1 ค าส่ัง คือ บรรดาข้อความทีผู้่บังคบับัญชาส่ังการให้ปฏิบัตโิดยชอบด้วยกฎหมาย 
      1.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความทีผู้่มอี านาจหน้าทีไ่ด้วางไว้ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย 
หรือไม่กไ็ด้ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบัติงานเป็นการประจ า 
      1.3 ข้อบังคบั คือ บรรดาข้อความทีผู้่มอี านาจหน้าทีก่ าหนดให้ใช้ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย 
ที่บัญญตัิให้กระท าได้   
  



 2. กรณีเป็นลกัษณะประชาสัมพนัธ์ (หนังสือประชาสัมพนัธ์) แบ่งออกไปเป็น 3 ชนิด  

     2.1  ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

     2.2  แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกจิการของทางราชการ
หรือเหตุการณ์หรือกรณใีด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทัว่กนั 

     2.3  ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ  

 ดงัน้ัน จงึสรุปเป็นหลกัได้ 2 นัย ว่ากฎหมายล าดบัรองทีอ่อกโดยอ านาจอธิบดจีะต้องออกมาในรูปแบบ
ของประกาศกรม ค าส่ังกรม ระเบียบกรม หรืออ่ืน ๆ อย่างไรน้ัน จะต้องพจิารณาจากเน้ือหา วตัถุประสงค์ 
 ความมุ่งหมายและบริบทของเร่ืองน้ัน ๆ ว่าต้องการให้บุคคลภายนอกรับทราบและมผีลผูกพกัหรือประสงค์จะให้
บุคคลภายในหรือเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด ทั้งนี ้เพ่ือให้กฎหมายล าดบัรองที่ออกมา
สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย และถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการทีก่ าหนดไว้   




