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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

ค าน า 
 

          ตัวบทกฎหมายเป็นหัวใจส าคัญส าหรับนักกฎหมาย ซึ่งเป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดของกฎหมายจะ
ประกอบไปด้วยบทนิยาม ค าแปล เลขมาตรา อยู่ภายในบทบัญญัติของตัวบทกฎหมายนั้นๆ 
 ศูนย์วิชาการงานคดี โดยกลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสืบค้นกฎหมาย
เพ่ือน ามาปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการสืบค้นตัวบทกฎหมายขึ้น โดยคู่มือฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการสืบค้น
จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซ ต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตลอดจนการสืบค้นที่ห้องสมุดศาลฎีกา นอกจากนี้ วิธีการสืบตัวบทกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นั้น เรายังได้อธิบายถึงลักษณะของกฎหมายที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลักษณะรูปเล่ม ประเภทราช
กิจจานุเบกษา และเหตุผลในการประกาศใช้ เพื่อให้ท่านได้ทราบอีกด้วย 
 ศูนย์วิชาการงานคดี หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านพอสมควร และหากท่านเห็นว่ามี
ประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งที่ กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย ศูนย์
วิชาการงานคดี 
 
 
 
 

กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย  
                                                                                              ศูนย์วิชาการงานคดี 

                             มิถุนายน 2556 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

สารบัญ 
   หน้า 

 
การสืบค้นตัวบทกฎหมาย            ๕ 
๑.  ราชกิจจานุเบกษา            ๕ 
 ๑.๑  ลักษณะของเรื่องที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา        ๖ 
 ๑.๒  ลักษณะรูปเล่มของราชกิจจานุเบกษา         ๖ 

๑.๓  การประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา        ๗ 
๑.๔  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา          ๗ 
๑.๕  เหตุผลในการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา         ๙ 

 
๒.  การสืบค้นตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ของราชกิจจานุเบกษา    ๑๑ 

๒.๑  กรณีการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด      ๑๒ 
๒.๒  กรณีการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา        ๑๓ 
 ๒.๒.๑  ค้นหาจากชื่อเรื่อง (เท่าท่ีทราบ)       ๑๔ 

  ๒.๒.๒  ค้นหาจากประเภทราชกิจจานุเบกษา      ๑๕ 
  ๒.๒.๓  ค้นหาจากเล่ม ตอน        ๑๖ 
  ๒.๒.๔  ค้นหาจากการก าหนดช่วงเวลาที่ประกาศในราชกิจานุเบกษา    ๑๗ 
  ๒.๒.๕  ค้นหาจากชนิดของเรื่อง        ๑๘ 
 ๒.๓ เทคนิคในการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา       ๑๙ 
 ๒.๔  การบันทึกข้อมูลและการสั่งพิมพ์ข้อมูล       ๒๐ 
 
๓.  การสืบค้นราชกิจจานุกเบกษา ในห้องสมุดศาลฎีกา      ๒๑ 
 ๓.๑  การเข้าใช้บริการสืบค้นตัวบทกฎหมายในห้องสมุดศาลฎีกา     ๒๒ 
  ๓.๑.๑   การค้นหาชื่อกฎหมายจากแฟ้มดัชนีกฎหมาย     ๒๒ 
  ๓.๑.๒  การค้นหาชื่อกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ศูนย์วิชาการงานคดี  
   ผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Lib)     ๒๓ 
  ๓.๑.๓   วิธีการใช้งานแฟ้มตัวบทกฎหมายในห้องสมุดศาลฎีกา    ๒๗ 
   ๓.๑.๓.๑  เมื่อมีการประกาศกฎหมายใหม่ ให้ยกเลิกกฎหมายเก่า  ๒๘ 
   ๓.๑.๓.๒  เมื่อมีกฎหมายใหม่ให้ใช้ข้อความใหม่ แทน ข้อความเดิมใน 
     กฎหมายเก่า       ๓๐ 
   ๓.๑.๓.๓  เมื่อมีกฎหมายใหม่ให้เพ่ิมเติมข้อความใหม่ ในข้อความเดิมของ 
     กฎหมายเก่า       ๓๓ 
   ๓.๑.๓.๔ ในกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาออกมาแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด  ๓๕ 
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 สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

 
๔.  การสืบค้นตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๓๗ 
 ๔.๑ การสืบค้นตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site)  
  ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ๓๗ 
 ๔.๒  เทคนิคในการสืบค้นกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site)  
  ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ๔๔ 
 ๔.๓ การบันทึกข้อมูลและการสั่งพิมพ์ข้อมูล       ๔๕ 
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ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 
 

          ตัวบทกฎหมายเป็นหัวใจส าคัญส าหรับนักกฎหมาย ซึ่งเป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดของกฎหมาย
ประกอบไปด้วยบทนิยาม ค าแปล เลขมาตรา อยู่ภายในบทบัญญัติของตัวบทกฎหมายนั้นๆ 
 
 การสืบค้นตัวบทกฎหมาย สามารถสืบค้นได้หลายวิธี ได้แก่  

๑. ราชกิจจานุเบกษา 
๒. การสืบค้นจากเว็บไซต ์(Web site) ของราชกิจจานุเบกษา  
๓. การสืบค้นราชกิจจานุกเบกษา ในห้องสมุดศาลฎีกา 
๔. การสืบค้นจากเว็บไซต ์(Web site) ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

 
  ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Government 
Gazette) เป็นหนังสือรวบรวมค าประกาศของทางราชการ อยู่ในความรับผิดชอบของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่รับผิดชอบจัดพิมพ์ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดู 
และสั่งพิมพ์เอกสารบนอินเทอร์เน็ตได้ทุกเรื่องและตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ 
 
 ราชกิจจานุเบกษา มี ๔ ประเภท คือ 

๑) ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา  เป็นประกาศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา พระบรมราชโองการที่เป็นกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งของหน่วยงานหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นอนุบัญญัติ ประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด และเรื่องที่ประชาชนทั่วไปควรได้
รับทราบ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค าพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ค าพิพากษาของศาลปกครองอันถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ใช้
อักษรย่อ ก ระบุไว้หลังเลขเรียงล าดับตอนที่ เช่น เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑ ก วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

๒) ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร  เป็นการประกาศเก่ียวกับการสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์ 
รายชื่อผู้ที่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญราชการ หรือยศ รายชื่อผู้ถูกเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือถูกถอดยศ และรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราต่างประเทศ  หมายก าหนดการ พระราชพิธีต่างๆ และข่าวใน
พระราชส านัก ใช้อักษรย่อ ข ระบุไว้หลังเลขเรียงล าดับตอนที่ เช่น เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑ ข วันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๖ 

๓) ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า เป็นการประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท
จ ากัด และบริษัทมหาชน จ ากัด การเปลี่ยนแปลงและการเพิกถอนทางทะเบียน ใช้อักษรย่อ ค ระบุไว้หลังเลข
เรียงล าดับตอนที่ เช่น เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑ ค วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

การสืบค้นตัวบทกฎหมาย 

๑. ราชกิจจานุเบกษา 
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๔) ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป เป็นการประกาศเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน
ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ใช้อักษรย่อ ง ระบุไว้หลังเลขเรียงล าดับตอนที่ เช่น เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ 
๑ ง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
ส าหรับราชกิจจานุเบกษาแต่ละประเภท อาจก าหนดออกตอนพิเศษตามความจ าเป็น เช่น      

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑ ง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้น 
 

 ๑.๑ ลักษณะของเรื่องที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เรื่องที่จะน าลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาได้ จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้ 
 ๑) กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา                 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓)  เรื่องส าคัญท่ีสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 
๑.๒ ลักษณะรูปเล่มของราชกิจจานุเบกษา 
ราชกิจจานุเบกษา จะขึ้นล าดับเล่มใหม่ทุกปี และเริ่มตอนที่ ๑ ในช่วงต้นเดือนมกราคม ราชกิจจา

นุเบกษานี้มีแบบการจัดพิมพ์ที่เป็นมาตรฐาน คือ กว้าง ๑๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๑ เซนติเมตร ปกสีขาวมีตรา
ครุฑสีด าอยู่บนปก  

 

 
 

ภาพที่ ๑ รูปถ่ายหน้าปกราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, ฉบับทะเบียนฐานันดร,  
และฉบับประกาศและงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 

ฉบับกฤษฎกีา                       ฉบับทะเบียนฐานนัดร ฉบับประกาศและงานทั่วไป ฉบับประกาศและงานทั่วไป 

 เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑ ก       วนัที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖   เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ข      วนัที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖   เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ง   วันที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๖   เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๑ ง  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
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ซึ่งการพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาจะแบ่งออกเป็น ๒ แผนก คือ  
๑) แผนกราชกิจจานุเบกษา จะรวบรวมเรื่องที่ทางราชการต้องการประกาศให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องได้ทราบ ประกอบด้วย ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระเบียบ หมายก าหนดการ แถลงการณ์ ฯลฯ 
๒) แผนกกฤษฎีกา จะรวบรวมเรื่องของทางราชการที่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย หรือเสมือน

กฎหมายได้ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎส านัก
นายกรัฐมนตรี กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ฯลฯ 

การจัดพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาแต่ละตอน มีจ านวนหน้าไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่
ปรากฏในช่วงนั้นๆ ในกรณีที่ข้อความในราชกิจจานุเบกษาเกิดความผิดพลาดไปจากความเป็นจริง จะมีใบแก้
ค าผิดไว้ท้ายตอนต่อไป เรียกว่า “แก้ค าผิด” 

 
๑.๓ การประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไวใ้นมาตรา ๙๐ ว่า 
“ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย

ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือถือเสมือนว่าได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป” 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือส าคัญของทางราชการในการใช้เป็นสื่อระหว่างรัฐกับประชาชน โดยท า
ให้ประชาชนได้รับทราบและได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและเรื่องส าคัญต่างๆ ของชาติ จึง
มีประโยชน์และมีคุณค่าสูงยิ่งในการศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะฉบับย้อนหลังเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและอ้างอิงได้
ในทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติบุคคล ฯลฯ หากศึกษา
ค้นคว้าทั้งระบบจะท าให้เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติทุกด้านในแต่ละยุคสมัย 

 
๑.๔ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น การที่จะพิจารณาดูว่ากฎหมาย

แต่ละฉบับมีผลบังคับใช้เมือ่ใดนั้น สามารถดูได้ดังนี้ 
๑) ในหน้าแรกของกฎหมายแต่ละฉบับ ด้านมุมขวาบนจะบอกถึงวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๒) ให้ดูที่มาตรา ๒ หรือข้อ ๒ ของกฎหมายแต่ละฉบับจะกล่าวถึงวันบังคับใช้กฎหมาย  เช่น 

“พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” หมายความว่า จะ
ให้ไว้ ณ วันที่ใดก็ตาม แต่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากลงประกาศ (ถ้ายังไม่ได้ลงประกาศก็ยังบังคับใช้
ไม่ได)้ 

ตัวอย่าง 
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๒ 

บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”  
และด้านมุมขวาบนของพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ดังนั้น พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย คือ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ รายละเอียดดังภาพที่ ๒ 



ห น้ า  | ๘ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 
ภาพที่ ๒ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑.๕ เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย 
กฎหมายทุกฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะระบุถึงเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายในหน้า

สุดท้ายของกฎหมายแต่ละฉบับเสมอ 
ตัวอย่าง 
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ระบุถึงเหตุผล

ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  ว่า “เนื่องจากปัจจุบันการก าหนดเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่เด็ก
กระท าความผิดทางอาญายังไม่เหมาะสม และยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์อายุของเด็กที่ก าหนดในกฎหมายหลาย
ฉบับของไทย และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ของสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการศึกษาทาง
การแพทย์แสดงให้เห็นว่า เด็กที่มีอายุระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปี มีพัฒนาการด้านความคิดสติปัญญาและ
จริยธรรมยังไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และไม่สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของ
ตนได้ ประกอบกับได้มีการศึกษาสถิติในการกระท าความผิดของเด็กช่วงวัยต่างๆ ปรากฏว่า เด็กที่มีอายุ
ระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปี มีสถิติการกระท าความผิดน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ กฎหมายของไทยหลายฉบับ
ก าหนดเกณฑ์อายุเด็กไว้ที่อายุสิบห้าปี เช่น มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 
๒๕๒๖ ก าหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยต้องท าบัตรประจ าตัวประชาชนเมื่อมีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์ มาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็น
ลูกจ้าง และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ
จ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก แสดง
ให้เห็นว่าเด็กอายุสิบห้าปีกฎหมายยอมรับว่าเริ่มก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีความสามารถรับผิดชอบได้ ประกอบ
กับเด็กช่วงอายุดังกล่าวยังอยู่ในวัยเรียน สมควรได้รับโอกาสเพ่ือบ าบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าจะมา
รับโทษทางอาญา ในขณะเดียวกันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ของสหประชาชาติ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ได้ก าหนดเกณฑ์อายุเด็กไว้ที่อายุต่ า
กว่าสิบแปดปี สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือก าหนดเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระท า
ความผิดอาญาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” รายละเอียดตามภาพที่ ๓ 
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ภาพที่ ๓ เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย 
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 ๑) ท่านสามารถเข้าสู่ระบบสืบค้นราชกิจจานุเบกษาได้ โดยคลิกที่เมนู “ราชกิจจานุเบกษา” บนหน้า
เว็บไซต์ศูนย์วิชาการงานคดี หรือไปที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ
หลักข้ึนมาให้ ดังภาพที ่๔ 

 
ภาพที่ ๔ หน้าจอหลักเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

 
 ๒. คลิกท่ี “ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา” ระบบจะแสดงหน้าจอหลักขึ้นมาให้ ดังภาพที ่๕ 

 
ภาพที่ ๕ หน้าจอประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา 

 

๒. การสืบค้นตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ของราชกิจจานุเบกษา 
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๓) จากภาพที่  ๕  หน้าจอจะปรากฏสารบัญประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ท่านสามารถ
สืบค้นราชกิจจานุเบกษาได้ ๒ กรณตีามการประกาศราชกิจจานุเบกษา คือ  

 (๑) ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด และ 
 (๒) ค้นหาราชกิจจานุเบกษา 

 
 ๒.๑ กรณีการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด  

 ๑) เมื่อท่านพบรายการสารบัญของประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ตามภาพที่ ๕ 
แล้ว ให้คลิกท่ี “ราชกิจจาฯ ล่าสุด” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอหลักขึ้นมาให้ ดังภาพที ่๖ 

 
ภาพที่ ๖ หน้าจอราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด 

 
 ๒) การสืบค้นราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุดนี้ เป็นการสืบค้นข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 

แต่ละประเภทที่ประกาศใหม่ล่าสุด ซึ่งเรียงล าดับตามวันที่ประกาศ เล่มที่/ตอนที่ประกาศ จ านวนเรื่องที่
ประกาศในครั้งนั้นๆ 

 
  ๓) จากภาพท่านจะพบว่าราชกิจจานุเบกษาท่ีประกาศล่าสุดนั้น หน้าจอแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ  
   ๑) ด้านบน แสดงราชกิจจานุเบกษาแต่ละประเภทที่ประกาศใหม่ล่าสุด  ซึ่ง
เรียงล าดับตามวันที่ประกาศ เล่มที่/ตอนที่ประกาศ และจ านวนเรื่องท่ีประกาศ 
   ๒) ด้านล่าง แสดงรายการต่างๆ ตามท่ีคลิกเลือกจากด้านบน 
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 ๒.๒ กรณีการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา 
 ๑) เมื่อท่านพบรายการสารบัญของประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ตามภาพที่ ๕ ให้

คลิกท่ี “ค้นหาราชกิจจานุเบกษา” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอหลักขึ้นมาให้ ดังภาพที ่๗  

 
ภาพที่ ๗ หน้าจอค้นหาราชกิจจานุเบกษา 

 
  ๒) หน้าจอการค้นหาราชกิจจานุเบกษา ถือเป็นหน้าจอหลักของระบบสืบค้นราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งการค้นหาข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 
   ๒.๒.๑  ค้นหาจากชื่อเรื่อง (เท่าท่ีทราบ) 
   ๒.๒.๒  ค้นหาจากประเภทราชกิจจานุเบกษา 
   ๒.๒.๓  ค้นหาจากเล่ม ตอน 
   ๒.๒.๔  ค้นหาจากการก าหนดช่วงเวลาที่ประกาศในราชกิจานุเบกษา 
   ๒.๒.๕  ค้นหาจากชนิดของเรื่อง  
   ๒.๒.๖  ค้นหาจากเนื้อหา (เท่าท่ีทราบ)  
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  ๒.๒.๑ การค้นหาจากชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ) 
  ๑) ให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น ลงในช่อง “ชื่อเรื่อง (เท่าท่ีทราบ)” แล้วคลิกท่ีเริ่มการค้นหา 

ภาพที่ ๘ หน้าจอการค้นราชกิจจานุเบกษาจากชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ) 
 

  ๒) หน้าจอแสดงผลการสืบค้นจะบอกจ านวนผลการสืบค้นด้านล่าง ตามตัวอย่างผลการ
สืบค้นได้ ๖ รายการ และท่านสามารถดูรายละเอียดได้ โดยคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือคลิกที่ “เปิดดูรายละเอียด
ภาพ”    

 
ภาพที่ ๙ หน้าจอแสดงผลการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาจากชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ) 
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ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  ๒.๒.๒. ค้นหาจากประเภทราชกิจจานุเบกษา 
   ๑. ให้คลิกท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าประเภทของราชกิจจานุเบกษา แล้วคลิกที่ 
“เริ่มการค้นหา” 

 
ภาพที่ ๑๐ หน้าจอการค้นราชกิจจานุเบกษาจากประเภทราชกิจจานุเบกษา 

 
  ๒. หน้าจอแสดงผลการสืบค้นจะบอกจ านวนผลการสืบค้นด้านล่าง ตามตัวอย่างได้ ๔๑๑๑๙ 
รายการ และท่านสามารถดูรายละเอียดได้ โดยคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือคลิกท่ี “เปิดดูรายละเอียดภาพ”   

ภาพที่ ๑๑ หน้าจอแสดงผลการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาจากประเภทราชกิจจานุเบกษา 
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  ๒.๒.๓ ค้นหาจากเล่ม ตอน 
  ๑) ให้ใส่ข้อมูล “เล่มและ/หรือตอน” ของราชกิจจานุเบกษาที่ต้องการ แล้วคลิกที่ “เริ่มการ
ค้นหา” 

 
ภาพที่ ๑๒ หน้าจอการค้นราชกิจจานุเบกษาจากเล่ม – ตอนของราชกิจจานุเบกษา 

 
  ๒) หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจ านวนผลการสืบค้นด้านล่าง ตามตัวอย่างได้ ๒๒๓ รายการ 
และท่านสามารถดูรายละเอียดได้ โดยคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือคลิกท่ี “เปิดดูรายละเอียดภาพ”   

 
ภาพที่ ๑๓ หน้าจอแสดงผลการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาจากเล่ม – ตอนของราชกิจจานุเบกษา 
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  ๒.๒.๔ ค้นหาจากการก าหนดช่วงเวลาที่ประกาศในราชกิจานุเบกษา 
  ๑) ท่านสามารถระบุวันเดือนปีที่ “ก าหนดช่วงเวลาการค้นหา” อาจก าหนดเป็นวันที่โดย
เฉพาะเจาะจง หรือ ก าหนดเป็นช่วงเวลา ก็ได้ แล้วคลิกท่ี “เริ่มการค้นหา” 

 
ภาพที่ ๑๔ หน้าจอการค้นราชกิจจานุเบกษาจากการก าหนดช่วงเวลาการค้นหา 

 
  ๒) หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจ านวนผลการสืบค้นด้านล่าง ตามตัวอย่างได้ ๑๑ รายการ 
และท่านสามารถดูรายละเอียดได้ โดยคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือคลิกท่ี “เปิดดูรายละเอียดภาพ” 

 
ภาพที่ ๑๕ หน้าจอแสดงผลการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาจากการก าหนดช่วงเวลาการค้นหา 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 
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  ๒.๒.๕ ค้นหาจากชนิดของเรื่อง 
  ๑) ท่านสามารถเลือกชนิดของเรื่องที่ต้องการค้นได้ ที่ช่อง “ชนิดของเรื่อง” โดยคลิกที่  
หลังจากนั้นจะปรากฏรายการชนิดของเรื่องให้เลือก คลิกเลือกรายการที่ต้องการ เช่น ประกาศศาลจังหวัด
ต่างๆ ประกาศส านักงานศาลยุติธรรม ประกาศกระทรวงต่างๆ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม 
เป็นต้น แล้วคลิกเริ่มค้นหา 

 
ภาพที่ ๑๖ หน้าจอการค้นราชกิจจานุเบกษาจากชนิดของเรื่อง 

 
  ๒) หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจ านวนผลการสืบค้นด้านล่าง และท่านสามารถดู
รายละเอียดได้ โดยคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือคลิกท่ี “เปิดดูรายละเอียดภาพ”  

 
ภาพที่ ๑๗ หน้าจอแสดงผลการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาจากชนิดของเรื่อง 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 ๒.๓ เทคนิคในการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา 
 ในการสืบค้นราชกิจจานุเบกษานั้น ท่านสามารถสืบค้นจากชื่อเรื่อง (เท่าท่ีทราบ), และประเภทราช
กิจจานุเบกษาได้พร้อมกัน  
 ตัวอย่างเช่น  
 ท่านต้องการค้นหา “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ” ให้ใส่ข้อความ 
“พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค” ลงในช่องชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ) จากนั้นคลิกท า
เครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าประเภท ก ของราชกิจจานุเบกษา และคลิกท่ี “เริ่มการค้นหา”  

 
ภาพที่ ๑๘ หน้าจอแสดงผลการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาจากชื่อเรื่องและประเภทราชกิจจานุเบกษาพร้อมกัน 

 
 หน้าจอแสดงผลการสืบค้นจะแสดงผลตามภาพด้านล่าง ซึ่งจะบอกจ านวนผลการสืบค้นด้านล่าง โดย
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ โดยคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือคลิกท่ี “เปิดดูรายละเอียดภาพ”  

 
ภาพที่ ๑๙ หน้าจอแสดงผลการสืบค้นราชกิจจานุเบกษาจากเรื่องเรื่องและประเภทราชกิจจานุเบกษาพร้อมกัน 

 



ห น้ า  | ๒๐ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 ๒.๔ การบันทึกข้อมูลและสั่งพิมพ์ข้อมูล 
 ๑) เมื่อท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการแล้ว ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง หรือคลิกที่ “เปิดดู
รายละเอียดภาพ” หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอหลักขึ้นมา ดังภาพที ่๒๐ 

 
ภาพที่ ๒๐ หน้าจอแสดงผลการพิมพ์หรือบันทึกผลการสืบค้น 

 
 ๒. เมื่อต้องการบันทึกให้คลิกที่ปุ่มค าสั่งบันทึก  หากท่านต้องการพิมพ์ข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม
เครื่องพิมพ์  
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 
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งานปรับปรุงข้อมูลด้านกฎหมาย (งาน พ.ร.บ.) ศูนย์วิชาการงานคดี เป็นงานที่จัดเก็บตัวบทกฎหมาย
จากราชกิจจานุเบกษา โดยแบ่งแยกราชกิจจานุเบกษาไว้ ๓ ประเภท คือ  

๑) ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา,  
๒) ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร และ 
๓) ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป  
 
ส่วนราชกิจจานุเบกษา ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้านั้นไม่มีการจัดเก็บ เนื่องจากราชกิจจา

นุเบกษาประเภทนี้เป็นการประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด 
การเปลี่ยนแปลงและการเพิกถอนทางทะเบียน 

 
อนึ่ง เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน งานปรับปรุงข้อมูลด้านกฎหมายได้คัดแยกราชกิจจานุเบกษา 

ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา ออกเป็นหมวดกฎหมายตามพยัชนะตัวแรกของชื่อพระราชบัญญัติ  ตั้งแต่ ก – อ 
จ านวน ๒๖ หมวด เนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามากกว่า ๗๘๘ ฉบับ ส่วนราช
กิจจานุเบกษา ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร และประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไปนั้น จะจัดเก็บทั้ง
เล่ม เรียงเป็นปีพ.ศ. ตั้งแต่เริ่มประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การสืบค้นราชกิจจานุเบกษา ในห้องสมุดศาลฎกีา 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 ๓.๑ การเข้าใช้บริการสืบค้นตัวบทกฎหมายในห้องสมุดศาลฎีกา 
  ๓.๑.๑ การค้นหาชื่อกฎหมายจากแฟ้มดัชนีกฎหมายไทย 
  ๑) ท่านจะต้องค้นหาชื่อกฎหมายจากแฟ้มดัชนีกฎหมาย ทางศูนย์วิชาการงานคดี โดยงาน
ปรับปรุงข้อมูลด้านกฎหมาย ได้จัดท าแฟ้มดัชนีกฎหมายไทยไว้ให้บริการ อยู่ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุด ซึ่งแฟ้มดัชนี
กฎหมายดังกล่าวได้มีการแยกประเภทหมวดกฎหมาย เรียงตามพยัญชนะตัวแรกของกฎหมายต่างๆ ตั้งแต่ ก๑ 
ถึง อ๓๔ เพ่ือสะดวกแก่การค้นหาข้อมูลที่ต้องการว่าจัดเก็บไว้ในแฟ้มหมวดใด  
  ตัวอย่าง 
  หากต้องการค้นหา “พระราชบัญญัติ เช็ค” ต้องเริ่มค้นจากหมวดกฎหมาย พยัญชนะ ว. 
เนื่องจากดัชนีกฎหมายไทยเป็นการรวบรวมรายชื่อกฎหมายเรียงตามพยัญชนะ อีกทั้ง “พระราชบัญญัติ เช็ค” 
มีชื่อเต็มว่า “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔” ดังนั้น ท่านจะต้องค้นจาก 
พยัญชนะ ว. มิใช่พยัญชนะ ช.  
  ทั้งนี้ การทราบชื่อเต็มของกฎหมายนั้นๆ จะท าให้ค้นหาหมวดกฎหมายได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว 

 
ภาพที่ ๒๑ แฟ้มดัชนีกฎหมายไทย จ าแนกตามตัวอักษร ตั้งแต่หมวด ก ถึง อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ 
 หากท่านมีความประสงค์สืบค้นค าวินิจฉัยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ค าพิพากษาของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และค าพิพากษาของศาลปกครองอันถึงท่ีสุดให้
เพิกถอนกฎ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท่านสามารถค้นได้ท่ีหมวดกฎหมายดังต่อไปนี้; 
 
 ค าพิพากษาของศาลปกครองอันถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ   หมวด จ ๓๒ 
 ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หมวด ป ๕๖ 
 ค าวินิจฉัยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ      หมวด ส ๔๙ 

พระราชบัญญัติ เช็ค 
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ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  ๓.๑.๒ การค้นหาชื่อกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ศูนย์วิชาการงานคดี 
  จากข้างต้น หากท่านไม่ทราบชื่อเต็มของกฎหมายนั้นๆ หรือ/และ ท่านสามารถค้นหาชื่อ
กฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ของศูนย์วิชาการงานคดี ดังนี้ 
  ๑) ท่านสามารถเข้าสืบค้นหมวดกฎหมายได้จากระบบอินเตอร์เน็ต๑ (Internet) และระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) การสืบค้นดังกล่าวนี้ได้น าระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-lib) มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดเก็บแฟ้มตัวบทกฎหมาย ซึ่งมีจ านวนมากถึง ๔,๐๐๐ แฟ้ม  
 
  โ ด ย ท่ า น ส า ม า ร ถ เ ข้ า สื บ ค้ น ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ศู น ย์ วิ ช า ก า ร ง า น ค ดี
http://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/index.php?base=๑๕  เ มื่ อ เ ข้ า สู่ หน้ า
จอแสดงผลของเว็บไซต์ศูนย์วิชาการงานคดีแล้ว ให้คลิกท่ีช่อง “ค้นหาหนังสือ” ด้านซ้ายมือ 

 
ภาพที่ ๒๒ หน้าจอแสดงการค้นหาตัวบทกฎหมาย (น าโปรแกรม E-Lib มาประยุกต์ใช้ 

ในการจัดเก็บข้อมูล ยืม – คืนแฟ้มตัวบทกฎหมายภายในห้องสมุดศาลฎีกา) 
 
 
 
 
 

                                                 
๑
 ปัจจุบัน (กรกฎาคม ๒๕๕๖) ยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีปัญหาการติดตั้งระบบฐานข้อมูล 



ห น้ า  | ๒๔ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ดังภาพที่ ๒๓ ข้างล่างนี้แล้ว 
๑. ในช่อง ค า หรือ วลี  :  ให้ใส่ “ชื่อกฎหมาย”  
๒. ในช่อง จากข้อมูล  :  ให้กดลูกศรลงมา และ เลือกชื่อเรื่อง 
๓. แล้วกด ช่อง “ค้นหา” 

 
 ตัวอย่าง 
  หากท่านต้องการค้นหาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ใส่ชื่อ 
“พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑” ในช่องค า หรือ วลี  จากนั้นเลือก “ชื่อเรื่อง” ใน
ช่องจากข้อมูล และคลิก “ค้นหา” ดังภาพที่ ๒๓ 

 
ภาพที่ ๒๓ หน้าจอแสดงการค้นหาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๒๕ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ดังภาพที่ ๒๔ ข้างล่างนี้แล้ว ท่านจะเห็นชื่อกฎหมายปรากฏอยู่ด้านล่าง 
(พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) แล้วให้คลิกที่ชื่อกฎหมายทีท่่านต้องการ 

 
ภาพที่ ๒๔ หน้าจอแสดงผลการค้นหาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๒๖ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ดังภาพที่ ๒๕ ข้างล่างนี้แล้ว  
๑. ท่านจะเห็นชื่อกฎหมาย ทีท่่านต้องการในช่อง “ชื่อเรื่อง” และ 
๒. ท่านจะเห็นเลขทะเบียน (เช่น ร๑๐) ที่ปรากฏอยู่ด้านบนชื่อเรื่อง 

  - ซึ่งเลขทะเบียนนั้น เป็นเลขหมวดกฎหมายต่างๆ แยกตามกฎหมายแต่ละฉบับ  
  - ถ้าท่านต้องการค้นหาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่าน
สามารถดูพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ชั้นเก็บแฟ้มกฎหมายในหมวด ร๑๐ ได ้

 
ภาพที่ ๒๕ หน้าจอแสดงผลหมวดกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ห น้ า  | ๒๗ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  ๓.๑.๓ วิธีการใช้งานแฟ้มตัวบทกฎหมายในห้องสมุดศาลฎีกา 
  ๑) เมื่อท่านทราบหมวดกฎหมายแล้ว หากเปิดแฟ้มพิจารณาดู จะสังเกตได้ว่าแฟ้มตัวบท
กฎหมาย จะรวบรวมกฎหมายตั้งแต่เริ่มประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน (ฉบับใหม่สุด อยู่ด้านหลังสุด) เนื่องจากการ
จัดเก็บมุ่งประสงค์ให้เห็นพัฒนาการของกฎหมายแต่ละฉบับเป็นส าคัญ อีกทั้งได้เรียงล าดับศักดิ์กฎหมายโดยมี
การท าอินเด็กซ์ (Index) คั่นไว้ กล่าวคือ พ.ร.บ. / พ.ร.ก / พ.ร.ฎ / กฎกระทรวง / ระเบียบ / ประกาศ / 
ค าสั่ง / ข้อบังคับ / ข้อก าหนด เป็นต้น 

 
ภาพที่ ๒๖ การจัดเก็บตัวบทกฎหมายจะเรียงตามล าดับศักดิ์กฎหมายโดยมีอินเด็กซ์ (Index) คั่นไว้ 

 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๒๘ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  ๓.๑.๓.๑ เมื่อมีการประกาศกฎหมายใหม่ ให้ยกเลิกกฎหมายเก่า 
 เมื่อมีการประกาศกฎหมายใหม่ ให้ยกเลิกกฎหมายเก่าจะมีตราประทับสีแดง ค าว่า “ยกเลิก” ที่หน้า
แรกของกฎหมายเก่า พร้อมเขียนด้วยว่า “ยกเลิกโดย มาตราใด  แห่งกฎหมายใด และลงวันที่ที่ประกาศใน
ราชกิจจาฯ”   
 ตัวอย่าง 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๓ (๑) บัญญัติว่า “ให้ยกเลิก 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔”     
ดังภาพที่ ๒๗ 

 
ภาพที่ ๒๗ การประกาศกฎหมายใหม่ ให้ยกเลิกกฎหมายเก่า 

 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๒๙ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 ดังนั้น ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔ จะถูกประทับตราด้วยหมึกสีแดงว่า “ยกเลิกโดย” และเขียนว่า “มาตรา ๓ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ลว. ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓” ดังภาพที่ ๒๘ 

 
ภาพที่ ๒๘ กฎหมายเก่าที่ถูกยกเลิกแล้ว 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  ๓.๑.๓.๒ เมื่อมีกฎหมายใหม่ให้ใช้ข้อความใหม่ แทน ข้อความเดิมในกฎหมายเก่า 
 ส่วนมากในเนื้อหากฎหมายจะเขียนว่า “ ให้ยกเลิกความใน ... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ... ” 
โดยมีประทับตรา “ยกเลิก - ใช้ความใหม่แทน” ด้วยหมึกสีแดง ที่ด้านหน้าเหนือข้อความที่ต้องการแทนนั้น 
พร้อมเขียนด้วยว่า “...โดย มาตรา ใด แห่งกฎหมายใด และลงวันที่ท่ีประกาศในราชกิจจาฯ”   
 ตัวอย่าง 
 พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ตามมาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 (๓) รถของส่วนราชการ องค์การตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะ
รถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือหาก าไร” ดังภาพที่ ๒๙ 



ห น้ า  | ๓๑ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 
ภาพที่ ๒๙ กฎหมายใหม่ให้ใช้ข้อความใหม่ แทน ข้อความเดิมในกฎหมายเก่า 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 ดังนั้น ในพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ จะถูกประทับตรา “ยกเลิก – ใช้ข้อความ
ใหม่แทน” ด้วยหมึกสีแดง และเขียนว่า “มาตรา ๙ (๓) โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 
๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลว. ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖” ดังภาพที่ ๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                                 
 
 
 

ภาพที่ ๓๐ มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖  
ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความแทน 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  ๓.๑.๓.๓ เมื่อมีกฎหมายใหม่ให้เพิ่มเติมข้อความใหม่ ในข้อความเดิมของกฎหมายเก่า  
   ส่วนมากในเนื้อหากฎหมายจะเขียนว่า “ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ... / ให้เพิ่มความ    
              ต่อไปนี้เป็นวรรคสามของ ... / ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า ...” เป็นต้น  
  โดยให้ประทับตรา “ เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ... ” ด้วยหมึกสีแดง ที่ด้านหน้าท้ายข้อความท่ี 
ต้องการเพิ่มเติมนั้น  พร้อมเขียนด้วยว่า “ ...โดย มาตรา ใด  แห่งกฎหมายใด และลงวันที่ท่ี     
ประกาศในราชกิจจาฯ ”   
 ตัวอย่าง 
 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามข้อ ๓ บัญญัติว่า “ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง
ข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ให้อ านาจของ กวพ. หรือ กวพ.อ. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณีเป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง” ดังภาพที่ ๓๑ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ ๓๑ กฎหมายใหม่ให้เพิ่มเติมข้อความใหม่ ในข้อความเดิมของกฎหมายเก่า 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 ดังนั้น ในระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 
๔ จะถูกประทับตรา “เพิ่มความต่อไปนี้เป็น” ด้วยหมึกสีแดง และเขียนว่า “ข้อ ๔ วรรคสอง โดยข้อ ๓ แห่ง
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง ว่ าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖                  
ลว. ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖” ดังภาพที่ ๓๒ 

 
ภาพที่ ๓๒ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  

ตามข้อ ๓ บัญญัติว่า “ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการ 
ข้าราชการฝ่ายปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓” 
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กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

  ๓.๑.๓.๔ ในกรณีทีร่าชกิจจานุเบกษาออกมาแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด  
            เช่น กรณีแก้ค าผิด แก้มาตราหรือข้อผิด แก้ชื่อกฎหมายผิด แก้ปี พ.ศ. ผิด เป็นต้น  
  โดยมีประทับตรา “แก้ค าผิด ...” ด้วยหมึกสีแดง ที่ด้านหน้าเหนือข้อความที่ต้องการแก้ไขนั้น  
พร้อมเขียนด้วยว่า “เป็น ... โดย ราชกิจจาฯ ฉบับใด และลงวันที่ที่ประกาศในราชกิจจาฯ”  อีกทั้งขีดฆ่า
กลางข้อความที่ผิดด้วย ( ข้อความที่ผิด ) 
 ตัวอย่าง 
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยก าหนดการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอ่ืนและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้สมัครทดสอบความรู้ พ .ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เอกสารแนบท้าย หน้า
บัญชีรายละเอียดการว่าความคดีอาญา บรรทัด หมายเหตุ (๑) ค าว่า “หลังวันถัดจาก” ให้แก้เป็น “ก่อนและ
ใน” ดังภาพที่ ๓๓ 

 
ภาพที่ ๓๓ กรณีทีร่าชกิจจานุเบกษาออกมาแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด 
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 ดังนั้น ในระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยก าหนดการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอ่ืนและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้สมัครทดสอบความรู้ พ .ศ. ๒๕๕๖ จะ
ปรากฎตราประทับว่า “แก้ค าผิด” ด้วยหมึกสีแดง เหนือข้อความที่ต้องการแก้ไขนั้น พร้อมเขียนว่า “หลังวัน
ถัดจาก” เป็น “ก่อนและใน” โดยราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก (ลว. ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๖)” อีกท้ังขีดฆ่ากลางข้อความที่ผิดด้วย ( หลังวันถัดจาก ) ดังภาพที่ ๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๔ การแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ  
ว่าด้วยก าหนดการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอ่ืนและเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

การประกอบวิชาชีพของผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้สมัครทดสอบความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ทั้งระบบกฎหมายไทยและ
ระบบกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยกฎหมายไทยและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์
ในการค้นคว้าและอ้างอิง ท่านสามารถเข้าสืบค้นได้ โดยไปท่ี www.krisdika.go.th  
 
 ๔.๑ การสืบค้นตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต ์(Web site) ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๑) ท่านสามารถเข้าสู่ระบบสืบค้นตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ โดยคลิกที่เมนู “ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์วิชาการ
งานคด ีหรือไปที่ www.krisdika.go.th จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอหลักขึ้นมาให้ ดังภาพที ่๓๕ 

 
ภาพที่ ๓๕ หน้าจอหลักเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



ห น้ า  | ๓๘ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 ๒) ให้คลิก “ห้องสมุดกฎหมาย” ที่เมนูด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้ึนมา ดังภาพที ่๓๖ 

 
ภาพที ่๓๖ หน้าจอแสดงการคลิกห้องสมุดกฎหมาย 

 
 ๓) หากท่านต้องการค้นหาประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ท่านสามารถคลิกที่ 
“ประมวลกฎหมาย” ที่เมนูด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้ึนมา ดังภาพที ่๓๗ 

 
ภาพที่ ๓๗ หน้าจอแสดงการคลิกประมวลกฎหมาย 
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 ๔) จากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมายบวก () ที่ “ประมวลกฎหมายอาญา” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ
ขึ้นมา ดังภาพที ่๓๘ 

 
ภาพที่ ๓๘ หน้าจอแสดงการคลิกประมวลกฎหมายอาญา 

 
 ๕) จากภาพที่ ๓๘ เมื่อคลิกที่ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว จะพบว่ามีรายการประมวลกฎหมายอาญา
หลายรายการ ขออธิบายดังนี้ รายการประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวเรียงล าดับตามที่มีพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น รายการประมวลกฎหมายอาญาด้านบนสุด จึงเป็นประมวลกฎหมาย
อาญา ฉบับล่าสุดซึ่งได้มีการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกเข้าดูรายการต่างๆ ได้ ตามความ
ต้องการที่จะสืบค้นข้อมูล  
 

(File HTML) หรือรูป      (File PDF) ได้  ๖) การเปิดดูข้อมูลแล้ว ท่านสามารถคลิกรูป         
ส่วนรูป     (File TIF) เป็นภาพถ่ายหน้าแรกของราชกิจจานุเบกษาในเรื่องนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 

 ***ข้อแนะน า*** 
 การคัดลอก (Copy) ข้อมูลสามารถท าได้เฉพาะ File HTML เท่านั้น เมื่อท่านต้องการ
คัดลอก (Copy) ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบทกฎหมายให้เลือกเปิด File HTML  
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 ๗) การคัดลอกข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง ท่านจะต้องคลิกรูป       ของข้อมูลที่จะคัดลอก เมื่อ
หน้าจอปรากฏข้อมูลตามที่เลือกแล้ว ให้  
  ๗.๑) คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากคลุมข้อความที่ต้องการ (Drag mouse) ข้อความที่ถูก
เลือกจะเป็นแถบสีน้ าเงิน  
  ๗.๒) คลิกเมาส์ขวาที่ข้อความ แล้วเลือก Copy หรือกด Ctrl+C 

 
ภาพที่ ๓๙ หน้าจอแสดงการคัดลอกข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิง 

 
  ๗.๓) เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา แล้วคลิกเมาส์ขวาหนึ่งครั้งที่หน้ากระดาษแล้ว
เลือก “Paste” หรือ “วาง” ข้อความก็จะถูกคัดลอกลง Microsoft Word ทันท ี

 
ภาพที่ ๔๐ หน้าจอแสดงการวางข้อมูลที่ได้คัดลอกไว้ 
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 ๘. หากท่านต้องการค้นหาพระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด ท่านสามารถคลิกที่ “ห้องสมุดกฎหมาย” 
ที่เมนูด้านซ้ายมือ หลังจากนั้นให้คลิกที่ “พระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด” ระบบจะแสดงหน้าจอขึ้นมา     
ดังภาพที ่๔๑  

 

 
 
 
 
 

                                
                                  

                                  
                                 

                                   
 
 
 

ภาพที่ ๔๑ หน้าจอแสดงการค้นหาพระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด 
 
 ปัจจุบันพระราชบัญญัติตามดัชนีกฎหมายไทยมีจ านวนทั้งสิ้น ๗๘๘ ฉบับ แบ่งเป็นหมวดกฎหมาย
ตามพยัชนะตัวแรกของชื่อพระราชบัญญัติ ตั้งแต่ ก – อ มีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน ๒๖ หมวด  

 
 ๙. จากข้างต้นท่านสามารถค้นหาพระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด ได้ ๒ กรณี คือ 
 กรณีแรก การค้นจากช่องค้นหาตามชื่อกฎหมาย (ทุกหมวดกฎหมาย) 
 กรณีท่ีสอง การค้นจากหมวดกฎหมาย ตั้งแต่ ก – อ 

 
ภาพที่ ๔๒ หน้าจอแสดงการค้นหาพระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด 

กรณีแรก 

กรณีที่สอง 
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 กรณีแรก ท่านสามารถค้นจากช่อง “ค้นหาตามชื่อกฎหมาย (ทุกหมวดกฎหมาย)” โดยใส่ชื่อกฎหมาย
เท่าท่ีทราบ ลงในช่อง “ค้นหาตามชื่อกฎหมาย (ทุกหมวดกฎหมาย)” แล้วกด “ค้นหา”  
 ตัวอย่างเช่น  
 ท่านต้องการค้นหา “พระราชบัญญัติ เช็ค” ให้ใส่ค าว่า “เช็ค” ลงในช่องค้นหาตามชื่อกฎหมาย (ทุก
หมวดกฎหมาย) แล้วกด “ค้นหา” รายละเอียดตามภาพที่ ๔๓  

 
ภาพที่ ๔๓ หน้าจอแสดงการค้นจากช่องค้นหาตามชื่อกฎหมาย (ทุกหมวดกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 
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 กรณีที่สอง ท่านสามารถค้นจากหมวดกฎหมาย ตั้งแต่ ก – อ โดยคลิกที่พยัญชนะ  
 ตัวอย่างเช่น  
 ท่านต้องการค้นหา “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔” ให้คลิกที่
พยัญชนะ ว แล้วไล่หารายชื่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อพบ
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก () จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้ึนมา ดังภาพที ่๔๔ 

 
ภาพที่ ๔๔ หน้าจอแสดงการค้นหาพระราชบัญญัติ ที่ข้ึนต้นด้วย พยัญชนะ ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 

 

***ข้อสังเกต*** 
 การค้นหาพระราชบัญญัติ /พระราชก าหนดในกรณีที่  ๒ นี้  ท่านจะต้องทราบชื่อเต็มของ
พระราชบัญญัตินั้นๆ หากท่านทราบชื่อพระราชบัญญัติเพียงบางส่วน จะเกิดปัญหาในการค้นหา  เนื่องจาก
รายชื่อกฎหมายในแต่ละหมวดพยัญชนะมีจ านวนมาก 
 จากการให้บริการ ศูนย์วิชาการงานคดีพบว่า ส่วนใหญ่ท่านมักเข้าใจว่า “พระราชบัญญัติ เช็ค” 
จะต้องค้นหาจากหมวดพยัญชนะ ช. แต่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติดังกล่าว มีชื่อเต็มว่า “พระราชบัญญัติ     
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔” ดังนั้น ในการสืบค้นจะต้องค้นหาจากพยัญชนะ ว.  
เพราะ ว. เป็นพยัญชนะตัวแรกของพระราชบัญญัตินี้ 
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 ๔.๒ เทคนิคในการสืบค้นกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 การค้นหาพระราชบัญญัติ/พระราชก าหนดจากหมวดกฎหมาย ตั้งแต่ ก – อ นั้น เมื่อท่านคลิกที่หมวด
พยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งจะพบว่ามีรายชื่อกฎหมายจ านวนมาก แต่ท่านสามารถสืบค้นได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
เมื่อท่านคลิกเลือกหมวดพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งแล้ว หลังจากนั้นให้ใส่ข้อมูลเท่าที่ทราบลงในช่อง  “กรอก
บางส่วนหรือทั้งหมดของชื่อกฎหมายที่คุณต้องการหา” แล้วกด “Enter” 
 ตัวอย่างเช่น 
 ท่านต้องการค้นหา “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔” ให้คลิกที่
พยัญชนะ ว. (ท่านจะพบว่าในหมวดพยัญชนะ ว. นี้รายชื่อกฎหมายจ านวนมาก หากไล่ดูกฎหมายแต่ละฉบับ 
อาจเกิดความล่าช้า) หลังจากนั้น ให้ใส่ค าว่า “เช็ค” ลงในช่อง “กรอกบางส่วนหรือทั้งหมดของชื่อกฎหมายที่
คุณต้องการหา” แล้วกด “Enter” เมื่อพบพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก () 
รายละเอียดปรากฏตาม ภาพที่ ๔๕ 

ภาพที่ ๔๕ เทคนิคในการสืบค้นกฎหมายจากเว็บไซต์ (Web site) ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เช็ค 



ห น้ า  | ๔๕ 
 

กลุ่มงานข้อมูลวชิาการกฎหมาย 

ศูนย์วิชาการงานคด ีศาลฎีกา 

 ๔.๓ การบันทึกข้อมูลและการสั่งพิมพ์ข้อมูล 
  ๔.๒.๑) การบันทึกข้อมูลจาก File HTML ท่านจะต้องคัดลอกข้อมูลทั้งหมดแล้วน ามาวางใน 
Microsoft Word แล้วบันทึกข้อมูลเป็น File Word 
  ๔.๒.๒) การสั่งพิมพ์ข้อมูลจาก File HTML ท่านสามารถไปที่เมนู (menu) แล้วเลือก 
“Print” เพ่ือสั่งพิมพ์ข้อมูลต่อไป 

 
ภาพที่ ๔๖ หน้าจอแสดงการสั่งพิมพ์ข้อมูลจาก File HTML 

 
  ๔.๒.๓ การบันทึกข้อมูลและการสั่งพิมพ์ข้อมูลจาก File PDF ท่านสามารถเลือกบันทึกข้อมูล
ได้โดยคลิกท่ีปุ่มค าสั่งบันทึก      ถ้าหากต้องการพิมพ์ข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มเครื่องพิมพ์     

 
ภาพที่ ๔๗ หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลและการสั่งพิมพ์ข้อมูลจาก File PDF 

 


