ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๘๒๔/๒๕๖๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย การตรวจสอบ
ความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย และการเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการกาหนดโทษอาญา เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดย
ละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนากฎหมาย
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๗ ประกอบกับ
มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
............................................................................................................................. ........
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
............................................................................................................................. ........
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทา
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
และประมวลกฎหมาย
“กฎ” หมายความว่า กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บรรดาที่มีผลให้เกิดภาระแก่ประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ
หรือกระทบต่อสถานะของบุคคล
“การจัดทาร่างกฎหมาย” หมายความว่า การจัดทาและพิจารณาร่างกฎหมาย
เพื่อให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
“การวิเคราะห์ผลกระทบ” หมายความว่า การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย
“การประเมินผลสัมฤทธิ์” หมายความว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายและกฎว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด
คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชนหรือไม่ เพียงใด

๒
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
“ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งอาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับ
หรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทั้ง
องค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์กระทาการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว
(๓) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับ
หรืออาจได้รับผลกระทบ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
“องค์กรที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า สมาคมหรือมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สภาหรือนิติบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
เฉพาะที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
“ระบบกลาง” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง
ทีจ่ ัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง
การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน
“คณะกรรมการกฤษฎีกา” หมายความว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนาผลนั้นมาประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
ในการจัดทาร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จาเป็น และพึงกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมทั้ง
พึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่การจัดทาร่างกฎตามที่กาหนดในกฎกระทรวงด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๖ ในการที่ศาลยุติธรรมจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญา
บังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลอันสมควรและศาลเห็นด้วยกับ
คาโต้แย้งนั้น ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และยังไม่มีคาวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อ
ประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาลดาเนินการ
พิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง ศาลจะไม่ลงโทษหรือจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาของศาลทหารด้วยโดยอนุโลม
โดยให้อานาจของประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เป็นอานาจของหัวหน้า
สานักตุลาการทหารหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีใดที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ให้ศาลปกครองส่งความเห็นพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด หรือระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะเสนอแนะ
หรือให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง การกาหนดแนวทาง หรือการ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งจะให้คาปรึกษา
แก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะกาหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้
เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะจัดทารายงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมก็ได้

๔
มาตรา ๘ การจัดทาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหากได้ดาเนินการตามที่
บัญญัตใิ นพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญแล้ว แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้
ก็ไม่ทาให้การจัดทาร่างกฎหมายนั้นเสียไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐดาเนินการใด
โดยไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ จะเสนอแนะแนวทางการดาเนินการในเรื่องนั้น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้ และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามแล้ว ให้ถือว่าเป็นการ
ดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดทาร่างกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการดังกล่าวตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศ
หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๑๑ ให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบในการ
จัดให้มี บารุงรักษาและพัฒนาระบบกลาง ตามที่สานักงานร้องขอ เพื่อใช้ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ
และร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น รวมทั้งร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร
(๓) รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม (๑)
(๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินสัมฤทธิ์
และเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น
(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดาเนินการ
ตามหมวด ๕ และหมวด ๖
(๖) เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
หรือประชาชนว่าสมควรปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด
(๗) การดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนด
การจัดให้มีระบบกลางตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องดาเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก แต่ต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จาเป็น
ให้สานักงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบกลางดังกล่าว
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการนาข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลกระทบ รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์เข้าสู่ระบบกลาง และเผยแพร่
ผลการดาเนินการดังกล่าวไว้ในระบบกลางด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ
ที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสานักงานร่วมกันกาหนด

๕
หมวด ๒
การตรวจสอบความจาเป็น การรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีจาเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐ
แสดงเหตุผลความจาเป็นในการตรากฎหมาย และต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ประกอบชัดเจนว่าไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐ
และประชาชน รวมทั้งไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย
มาตรา ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง
และจะใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้
(๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
(๓) การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น
(๔) การสารวจความคิดเห็น
(๕) วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเหมาะสม
มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐนาหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมาย
ไปรับฟังความคิดเห็น โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการ
รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือทาภารกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
(๒) คาอธิบายหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
(๓) บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายไม่ว่าเป็นด้านการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สาคัญ
(๔) เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
หรือการกาหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่หรือที่ติดต่อของผู้เกี่ยวข้อง ให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบถึงการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือจะแจ้งให้ทราบถึงการประกาศตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยการ
แจ้งอาจกระทาผ่านระบบกลาง หรือหน่วยงานของรัฐจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทราบ
โดยตรงก็ได้
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็น ให้สานักงานรับจดแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบกลาง โดยสานักงานอาจเพิ่มเติมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็น
หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองไว้ในระบบกลางด้วยก็ได้

๖
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมายใด
หรือหน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย รวบรวมผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นพร้อมด้วย
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้สานักงานทราบ
การรับจดแจ้งและการแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนด
มาตรา ๑๖ เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนาผลการรับฟัง
ความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทาร่างกฎหมาย และให้สรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็น
ของฝ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสาคัญ
ของร่างกฎหมายตามความเห็นดังกล่าวพร้อมเหตุผล
มาตรา ๑๗ ในการวิเคราะห์ผลกระทบ หน่วยงานของรัฐต้องกระทาอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ โดยให้นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดทาเป็นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายสาหรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น
(๒) ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
(๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจากัด
(๔) ภาระหรืออุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
อันเนื่องมาจากการมีกฎหมายนั้น
(๕) ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สาคัญ
(๖) เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
หรือการกาหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๗) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และจานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อุปกรณ์ และงบประมาณ
ทีต่ ้องใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๘) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ถ้ามี
มาตรา ๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๖
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามมาตรา ๑๗ ผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่นใดด้วยก็ได้
มาตรา ๑๙ การจัดทาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ ร่างกฎหมายที่มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชน ร่างกฎหมายที่จาเป็นต้องตราขึ้น
โดยรีบด่วนเพื่อประโยชน์สาคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือร่างกฎหมายอื่นที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่า
จาเป็นแล้ว ให้ถือว่าได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยชอบตามหมวดนี้แล้ว และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบดังกล่าว หรือจะเปิดเผยตามที่เห็นสมควรก็ได้

๗
มาตรา ๒๐ การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อประกอบ
การพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภากาหนด
หมวด ๓
การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
มาตรา ๒๑ หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีที่เป็นการจัดทา
ร่างพระราชบัญญัติหรือประมวลกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญด้วย
(๒) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๔) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน
(๕) ไม่ใช้ระบบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
หรือประชาชน หรือมีกรณีจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จาเป็นต้องมีระบบอนุญาต
การกาหนดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นคาขออนุญาตดาเนินการต่าง ๆ ต้องคานึงถึง
หลักการและสาระสาคัญของกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ
(๖) ไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ เว้นแต่เพื่อกาหนดนโยบาย หรือกากับ หรือกาหนด
หลักเกณฑ์ หรือเพื่อการอื่นที่จาเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่นาระบบคณะกรรมการมาใช้ ให้ระบุให้ชัดเจน
ด้วยว่ามติของคณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย
(๗) การมีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคาสั่งทางปกครอง
หรือดาเนินกิจการทางปกครอง ให้กระทาได้เท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีดุลพินิจ ให้กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ
ที่เป็นสาระสาคัญไว้ในร่างกฎหมายให้ชัดเจน
(๘) การกาหนดโทษอาญาสาหรับการกระทาความผิดใด ให้คานึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) การกระทานั้นต้องกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม
(ข) เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผล
และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้
(๙) หลักเกณฑ์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

๘
มาตรา ๒๒ การจัดทาร่างกฎหมายใดที่จะกาหนดให้มีโทษอาญา โทษทางปกครอง
หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่กาหนดให้การขอ
อนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่จะกาหนดไว้ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติ
ดังกล่าวในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือจนกว่าจะมีการออกกฎดังกล่าวแล้ว
กฎหมายใดที่กาหนดให้ต้องมีการออกกฎเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้นได้ หรือรัฐต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้นได้ หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้ดาเนินการนั้นภายในสองปีนับแต่
วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ ให้กฎหมายนั้นเป็นอันสิ้นผลบังคับ ระยะเวลาสองปีดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งปี และต้องมีมติก่อนที่จะครบกาหนดเวลา
สองปีดังกล่าว
ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เก้าสิบวันขึ้นไป ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทีร่ ับผิดชอบ
การบังคับใช้กฎหมายนั้นจัดทาร่างกฎทัง้ ปวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในกรณีที่ต้องเสนอกฎ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับ ในกรณีเช่นนั้น
ให้คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติหลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ร่างกฎหมายกาหนดให้ออกกฎเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎดังกล่าวต้องกาหนดให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการสาคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
(๒) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๓) สอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(๔) ต้องยึดหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์
ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
(๕) ต้องยึดหลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
มาตรา ๒๔ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในมาตรา ๒๓ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในทางที่เป็นผลร้าย
แก่บุคคลจนกว่าจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

๙
หมวด ๔
การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๒๕ ในการเสนอร่างกฎหมายหรือหลักการของร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
ให้หน่วยงานของรัฐเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๑) ร่างกฎหมายหรือหลักการและสาระสาคัญของร่างกฎหมายที่จะจัดทาขึ้น
(๒) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
(๓) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบเอกสารตามมาตรา ๒๕
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ดาเนินการให้ครบถ้วนตามหมวด ๒ ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการให้ครบถ้วน ในกรณีที่เห็นว่าดาเนินการครบถ้วนแล้ว ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือสานักงาน ให้นาเอกสารตามมาตรา ๒๕ มาประกอบการพิจารณา และให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย โดยในกรณีที่เห็นว่า
ไม่มีความจาเป็นต้องจัดทาร่างกฎหมายฉบับใด ให้สานักงานส่งเรื่องพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนหรือพิจารณา
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๒) ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๕ และที่กาหนดไว้ในหมวด ๓
(๓) ในกรณีที่เห็นสมควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ
เพิ่มเติม สานักงานจะดาเนินการดังกล่าวเองหรือจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดาเนินการก็ได้
มาตรา ๒๘ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีจัดส่งเอกสาร
ตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๓) และเอกสารตามมาตรา ๒๗ (๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภาด้วย
หมวด ๕
การประเมินผลสัมฤทธิ์
มาตรา ๒๙ ในหมวดนี้ กฎหมายให้หมายความรวมถึงพระราชกาหนดด้วย

๑๐
มาตรา ๓๐ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่กฎหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว
(๒) กฎหมายที่บัญญัติให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการดาเนินการ
ตามกฎหมายนั้นแล้ว เช่น กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด กฎหมายเกี่ยวกับ
การออกเหรียญ ธนบัตร หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กฎหมายกาหนดยศ กฎหมายกาหนดวิทยฐานะ
(๓) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือจัดตั้งหรือการจัดองค์กร
ของหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎหมายที่กาหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ
เช่น กฎหมายกาหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายกาหนดเครื่องหมายราชการ กฎหมายกาหนดเครื่องแบบ
(๕) ประมวลกฎหมาย
(๖) กฎหมายอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับสภาพการณ์และหลักการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สานักงานกาหนด
มาตรา ๓๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ดาเนินการประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายและกฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
(๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจาเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
(๒) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๓) การลดความซ้าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย
(๔) การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๕) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทีร่ ับผิดชอบบังคับใช้กฎใดเห็นว่ากฎนั้นก่อให้เกิดภาระ
แก่ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะ
ของบุคคลอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบว่ามีกฎตามวรรคสอง จะแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นเป็นการเฉพาะภายในเวลา
ที่กาหนดก็ได้
มาตรา ๓๒ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องดาเนินการโดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง และพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการตามหมวด ๑ และหมวด ๓ รวมทั้งต้องคานึงถึง
เรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย
(๒) สถิติการดาเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย

๑๑
(๓) ความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๓ ให้หน่วยงานของรัฐทีร่ ับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใด
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น ในกรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
บังคับใช้กฎหมายฉบับใดหลายหน่วย ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น
ในกรณีกฎหมายใดมีผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกันหลายคน การกาหนดหน่วยงาน
ของรัฐที่จะรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระทาโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน
ในกรณีกฎหมายใดไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กาหนด
หน่วยงานของรัฐทีจ่ ะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง
ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กากับและติดตาม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๓๔ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกฎหมาย
และหน่วยงานของรัฐทีร่ ับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๓๓ ไว้ในระบบกลางภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๓๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระทาอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้น
มีผลใช้บังคับ หรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน
และหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้น
มีเหตุผลอันสมควร
(๒) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
(๓) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกาหนดใดที่ตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก ให้กระทาภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บังคับ
ส่วนครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๖ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้หน่วยงานของรัฐกระทาตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และแจ้งผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไว้ในระบบกลาง
เมื่อปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้น หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน
หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบดาเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นโดยทันที

๑๒
หมวด ๖
การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง
ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในระบบกลาง
(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๒) คาแปลของกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน
(๓) คาอธิบายโดยสรุปสาระสาคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชน
จะสามารถเข้าใจได้
กฎตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ
แนวปฏิบัติ หรือหนังสืออื่นที่มีผลในทานองเดียวกันหรือที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายนั้นด้วย
กฎหมายใดไม่มีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบโดยตรง ให้เป็นหน้าที่ของสานักงาน
ที่จะเป็นผู้จัดทาตามวรรคหนึ่ง
การดาเนินการตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ
ทีส่ านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสานักงานร่วมกันกาหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๘ ให้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อแนวทางเกี่ยวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามหมวด ๕ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้การดาเนินการในเรื่องใด
ต้องกระทาผ่านระบบกลาง ถ้าการจัดทาระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าการดาเนินการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการดาเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก
(๑) ระยะเวลาสองปีตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง สาหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
(๒) ระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๓๔ สาหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

๑๓
มาตรา ๔๑ บรรดากฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
รวมทั้งการจัดทาร่างกฎหมาย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

เรื่องเสร็จที่ ๘๒๔/๒๕๖๑
บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้จัดทาบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
โดยที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็ น ชอบการก าหนด
แนวทางการจั ด ท าและการเสนอร่ า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอ เพื่อให้ ห น่ วยงานของรัฐใช้เป็ น กรอบหรือแนวทางการดาเนินการในการจัดทาร่างกฎหมาย
และการเสนอร่ างกฎหมาย คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมาย ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าร่ า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย
มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งครอบคลุมการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ที่ มิ ได้ อ ยู่ ในฝ่ า ยบริ ห ารด้ ว ย จึ งเห็ น สมควรจัด ท าร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์
การจัดทาร่างกฎหมาย ได้แก่ การตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ เกี่ ย วข้ อ ง การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย และการตรวจสอบเนื้ อ หา
ของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
และระยะเวลาในการด าเนิ น การตามขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมาย และหลั ก เกณฑ์
การกาหนดโทษอาญา หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการเข้าถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามนัยบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑)
ของรั ฐ ธรรมนู ญ คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมาย ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จึ งได้ จั ดท า
ร่างพระราชบั ญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
๒. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด (๑) หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย ได้แก่
การตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย การเปิ ดเผยผลการรั บฟั งความคิ ดเห็ น และการวิ เคราะห์ นั้ น
ต่อประชาชน และการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การใช้ดุลพินิ จของเจ้าหน้ าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้
ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์การกาหนดโทษอาญา (๒) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
และ (๓) การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย

๒
ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บทบั ญ ญั ติ จานวน ๔๑ มาตรา โดยแบ่ งเป็ น ๖ หมวด
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๔.๑ กาหนดบทนิยามเพื่อกาหนดขอบเขตหรือความหมายของคาสาคัญที่จะใช้
ในร่างพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓) เช่น
(๑) ก าหนดให้ “กฎหมาย” หมายความว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ และประมวลกฎหมาย เพื่ อ ก าหนดประเภทของกฎหมายที่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดให้ “กฎ” มีความหมายแคบกว่ากฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง โดยมุ่งใช้บังคับเฉพาะบรรดากฎที่ มีผลให้เกิดภาระแก่ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติ
ตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของบุคคลเท่านั้น
(๓) ก าหนดความหมายของ “หน่ วยงานของรัฐ” ซึ่งจะมีหน้ าที่ ด าเนิ นการ
ตามพระราชบั ญญั ตินี้ โดยให้ หมายความถึงหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นส่ ว นราชการ รัฐวิสาหกิ จ
องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
(๔) ก าหนดลั ก ษณะของ “ผู้ เกี่ ยวข้ อ ง” ซึ่ งหน่ ว ยงานของรั ฐ อาจรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าร่ า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย
โดยหมายถึงผู้ ซึ่งมีห รืออาจมีสิ ทธิห รือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
กฎหมาย หรือกฎ อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ผู้ ป ระกอบการ บุ ค คล หรือ กลุ่ ม บุ ค คลซึ่ งอาจมี สิ ท ธิห รื อ หน้ า ที่
หรือได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์กระทาการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว
๓) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภ ารกิจเกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้ นที่
ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
๔.๒ หมวด ๑ บททั่วไป (ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๑)
(๑) กาหนดหลั กการสาคัญเกี่ยวกับการจั ดทาร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค.
ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ (ร่างมาตรา ๕)
(๒) กาหนดกลไกเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ มี โทษอาญาซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การที่ ว่ าจะต้ อ งมี ก ฎหมายเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น และยกเลิ ก
หรื อปรั บ ปรุงกฎหมายที่ ห มดความจ าเป็ น หรือ ไม่ส อดคล้ องกับ สภาพการณ์ หรือ ที่ เป็ น อุ ป สรรค
ต่ อ การด ารงชี วิ ต หรื อ การประกอบอาชี พ โดยไม่ ชั ก ช้ า เพื่ อ ไม่ ให้ เป็ น ภาระแก่ ป ระชาชน รวมทั้ ง
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่ามีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖)
(๓) กาหนดบทบัญญัติเพื่อรับรองกรณีการจัดทาร่างกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐ ที่ห ากได้ดาเนิ น การตามที่บั ญ ญั ติในพระราชบัญ ญั ตินี้ในส่ ว นที่เป็ นสาระสาคัญ แล้ว แม้จะ
ไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ทาให้การจัดทาร่างกฎหมายนั้นเสียไป (ร่างมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)

๓
(๔) กาหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่ จัดทา
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมทั้ง
การเข้ า ถึ งบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายของประชาชน (ระบบกลาง) เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ น การ เช่ น
การรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ประกอบการจั ดท าร่ างกฎหมายและการประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ของกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
และร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น รวมทั้งการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์และการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้ง นี้
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบในการจัดให้มี บารุงรักษา และพัฒนา
ระบบ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบ โดยกาหนดให้
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะนาข้อมูลที่จาเป็นเผยแพร่ ลงในระบบกลางดังกล่าว (ร่างมาตรา
๑๑)
๔.๓ หมวด ๒ การตรวจสอบความจาเป็น การรับฟังความคิดเห็น และการ
วิเคราะห์ผลกระทบ (ร่างมาตรา ๑๒ ถึงร่างมาตรา ๒๐)
(๑) การตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เสนอให้มีการตรากฎหมายต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นในการตรากฎหมาย โดยมีข้อมูล
และเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน (ร่างมาตรา ๑๒)
(๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๑๓ ถึงร่างมาตรา ๑๙)
- ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่ เสนอให้ มี ก ารตรากฎหมายมี ห น้ า ที่
ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
- การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ให้ น าหลั ก การหรื อ ประเด็ น ส าคั ญของ
ร่ างกฎหมายไปรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งประกาศวิธี ก ารรับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้น สุดในการรับ ฟังความคิดเห็ น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างเพียงพอ
- กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายนั้น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วน
- การรับฟังความคิดเห็นให้กระทาผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่น
ที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเหมาะสมด้วยก็ได้
- กาหนดให้ หน่ วยงานของรัฐน าผลการรับฟั งความคิดเห็ นไปประกอบ
การวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทาร่างกฎหมาย และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมร่างกฎหมาย โดยให้เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบด้วย
- กาหนดให้การจัดทาร่างกฎหมายบางลักษณะ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับ
การรั กษาความมั่ น คงหรื อความปลอดภั ย ของประเทศ ร่างกฎหมายที่ มิ ได้ ใช้ บั งคั บเป็ นการทั่ วไป
กับประชาชน ร่างกฎหมายที่จาเป็นต้องตราขึ้นโดยรีบด่วนเพื่อประโยชน์สาคัญของประเทศเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบั ติสาธารณะ
หรื อ ร่ างกฎหมายอื่ น ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชน หน่ ว ยงานของรัฐ จะรับ ฟั งความคิ ด เห็ น จาก
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ย วข้องตามที่ เห็ น ว่าจาเป็ น ก็ได้ และหน่ ว ยงานของรัฐ จะไม่ เปิ ด เผยสรุป ผล
การรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ หรือจะเปิดเผยตามที่เห็นสมควรก็ได้

๔
(๓) การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรากฎหมายดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
โดยน าผลการรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น มาประกอบการพิ จารณาด้ ว ย แล้ ว จั ดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบเพื่ อ เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พ ร้อ มร่า งกฎหมาย ในการนี้ ให้ เปิ ดเผยรายงานดั งกล่ า ว
ให้ป ระชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒ นากฎหมายกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๑๗ ถึงร่างมาตรา ๑๘)
(๔) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบเพื่ อ ประกอบ
การพิ จารณ าร่ า งกฎ หมายของส ภ าผู้ แ ท นราษฎ รห รื อ วุ ฒิ สภ า ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ
ที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภากาหนด (ร่างมาตรา ๒๐)
๔.๔ หมวด ๓ การตรวจสอบเนื้ อหาของร่ างกฎหมาย (ร่ างมาตรา ๒๑ ถึ ง
ร่างมาตรา ๒๔)
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาของร่างกฎหมาย เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐ
ใช้พิ จารณาตรวจสอบในการจั ดท าร่างกฎหมาย เช่น กรณี ที่จ ะมี การน าระบบอนุ ญ าตหรือระบบ
คณะกรรมการมาใช้ในกฎหมาย หรือกรณีที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการออกคาสั่งทางปกครอง
หรือดาเนินกิจการทางปกครอง และระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ในร่างกฎหมาย
หรือการนาโทษอาญามาใช้ในกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒๑)
(๒) ก าหนดให้ ก ารจั ด ท าร่ า งกฎหมายใดที่ จ ะก าหนดให้ มี โ ทษอาญา
โทษทางปกครอง หรือสภาพบั งคั บที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญั ติ
ที่กาหนดให้การขออนุญาตหรืออนุญาตหรือ การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติ
ที่ ห้ ามมิ ให้ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า วในทางที่ เป็ น ผลร้ า ยแก่ บุ คคลจนกว่ าเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐจะพร้ อม
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกว่าจะมีการออกกฎดังกล่าวแล้ว (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง)
(๓) ก าหนดให้ ในกรณี ที่ กฎหมายใดต้ อ งมี การออกกฎเพื่ อให้ ป ระชาชน
สามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายนั้ น ได้ หรื อ รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดก่ อ นที่ ป ระชาชน
จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้ หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้ดาเนินการนั้นภายใน
สองปีนั บ แต่วันที่กฎหมายนั้ นมีผลใช้บั งคับ ให้ กฎหมายนั้นเป็นอันสิ้นผลบังคับ ทั้งนี้ ระยะเวลาสองปี
ดั งกล่ าวคณะรั ฐ มนตรี จ ะมี ม ติ ข ยายออกไปอี ก ก็ ได้ แ ต่ ไม่ เกิ น หนึ่ งปี และต้ อ งมี ม ติ ก่ อ นที่ จ ะครบ
กาหนดเวลาสองปีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสอง)
(๔) ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เบกษาเป็ น ระยะเวลาตั้ งแต่ เก้ า สิ บ วั น ขึ้ น ไป ให้ เป็ น หน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานของรัฐ ที่
รับผิดชอบยังคับใช้ กฎหมายนั้นจัดทาร่างกฎทั้งปวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในกรณีที่ต้องเสนอกฎ
ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ให้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี ก่ อ นวั น ที่ ก ฎหมายนั้ น จะมี ผ ลใช้ บั งคั บ ในกรณี เช่ น นั้ น
ให้คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติหลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม (ร่างมาตรา ๒๒
วรรคสาม)
(๕) กาหนดหลั กเกณฑ์เพื่อใช้ในการออกกฎ ส าหรับกรณี ที่ร่างกฎหมาย
กาหนดให้ออกกฎเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร่างมาตรา ๒๓)

๕
(๖) ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ จั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ ในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ร่างมาตรา ๒๔)
๔.๕ หมวด ๔ การตรวจสอบผลการรับ ฟั งความคิ ดเห็ น และการวิ เคราะห์
ผลกระทบ (ร่างมาตรา ๒๕ ถึงร่างมาตรา ๒๘)
ก าหนดเอกสารที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเสนอเพื่ อ ประกอบการเสนอ
ร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี และการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา รวมทั้งกาหนดหน้าที่และอานาจ
ของส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แ ละส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าในการตรวจสอบผล
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๔.๖ หมวด ๕ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย (ร่ า งมาตรา ๒๙
ถึงร่างมาตรา ๓๖)
(๑) ก าหนดประเภทของกฎหมายที่ ต้ องจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมาย และกฎหมายที่ไม่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ นี้
(ร่างมาตรา ๒๙ และร่างมาตรา ๓๐)
(๒) กาหนดเป้าหมายของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หลักเกณฑ์
วิธีการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
และการกากับติดตามการดาเนินการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๑ ถึงร่างมาตรา ๓๔)
(๓) ก าหนดรอบระยะเวลาหรื อเหตุ อื่ นใดที่ ห น่ วยงานของรัฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓๕)
(๔) กาหนดให้การประเมินผลสั มฤทธิ์ของกฎหมายให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องดาเนินการตามผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓๖)
๔.๗ หมวด ๖ การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓๗) กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในระบบกลาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง
(๑) ตัว บทกฎหมายและกฎที่ อยู่ ในความรับผิ ดชอบที่ ค รบถ้ ว นและเป็ น
ปัจจุบัน
(๒) คาแปลของกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน
(๓) ค าอธิ บ ายโดยสรุ ป สาระส าคั ญ ของกฎหมายในลั กษณะที่ ป ระชาชน
จะสามารถเข้าใจได้
๔.๘ ก าหนดหน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายในการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ติ ด ตามและพั ฒ นาการด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โดยการ
เสนอแนะหรื อให้ ความเห็ น แก่ค ณะรั ฐ มนตรีเกี่ ยวกับ การออกกฎกระทรวง การก าหนดแนวทาง
หรือการดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง)

๖
(๒) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ และแนวทางการด าเนิ น การรับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ของผู้ เกี่ ย วข้ อ ง การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย การตรวจสอบเนื้ อ หาของ
ร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม (ร่างมาตรา ๗
วรรคสอง และร่างมาตรา ๓๖)
(๓) ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ รวมทั้งกาหนดแนวทางการดาเนิ นการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการให้สอดคล้องหรือเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และร่างมาตรา ๘ วรรคสอง)
๔.๙ บทเฉพาะกาล
(๑) กาหนดให้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อแนวทางเกี่ยวกับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหมวด ๕ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
(ร่างมาตรา ๓๘)
(๒) ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้การดาเนินการในเรื่องใดต้องกระทา
ผ่านระบบกลาง ถ้าการจัดทาระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าการดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น การด าเนิ น การผ่ านระบบกลางตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ล้ ว
(ร่างมาตรา ๓๙)
(๓) กาหนดระยะเวลาการดาเนินการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๓๔
ในวาระเริ่ ม แรก ส าหรั บ กฎหมายที่ ใช้ บั งคั บ อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ
(ร่างมาตรา ๔๐)
(๔) กาหนดให้บรรดากฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย รวมทั้ง
การจั ดทาร่ างกฎหมาย ซึ่งใช้บั งคับ อยู่ ในวัน ก่อนวัน ที่พ ระราชบัญ ญั ตินี้มีผ ลใช้บังคับ ให้ ใช้บังคั บ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือแนวทางที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๑)

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
ยกเลิก
แก้ไข/ปรับปรุง
√ กฎหมายใหม่
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.
√
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย เพื่อให้การดาเนิ นการมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ
เกิดความชัดเจน เพื่อนาไปสู่การมีกฎหมายที่มีคุณภาพและมีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น มีการยกเลิก
หรื อ ปรั บ ปรุ งกฎหมายที่ ห มดความจ าเป็ น หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ หรือ ที่ เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และประชาชน
สามารถเข้าถึงตัว บทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่ อปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
(๑) การมีกฎหมายมากเกินความจาเป็น กฎหมายล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ไม่มีการ
ใช้บังคับจริง หรือสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินความจาเป็น
(๒) กฎหมายที่ตราขึ้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน หรือเกิดข้อโต้แย้งหรือการ
ยอมรับของผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายจนไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้ เนื่องจากในกระบวนการตรา
กฎหมายมิได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
(๓) กฎหมายที่ตราขึ้น ไม่คุ้มค่ากับภาระที่ เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน เนื่องจากมิได้มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
(๔) ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
และไม่อาจเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการจั ด ท าร่ างกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ข องกฎหมายเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายอย่างเป็นระบบ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ที่ปรากฏในมาตรา ๗๗ และแนวทางการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
หากไม่มีการดาเนิ นการตามหลักการและแนวทางที่ปรากฏในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ปัญหาของประเทศที่เกี่ยวกับภาวะการมีกฎหมายมากเกินจาเป็น มีการออกกฎหมายที่สร้างภาระ
แก่ ป ระชาชนเกิ น สมควร กฎหมายมี ค วามล้ าสมั ย ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงของสั งคม
จะยั งคงไม่ได้รับ การแก้ไขซึ่ งย่ อมส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ เป็น อุป สรรค
ต่อการประกอบอาชีพ มีการจากัดสิทธิเสรีภาพมากเกินความจาเป็น รวมทั้งจะเกิดปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพอยู่ต่อไป

๒
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
มีทางเลือกเดียวคือการตราเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อให้การกาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายครอบคลุม การดาเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐที่มิได้อยู่ในฝ่ายบริหารซึ่งไม่อาจกระทาได้โดยการกาหนดให้อยู่ในรูปแบบของมติ
คณะรั ฐ มนตรี ประกอบกั บ ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ านกฎหมายได้ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท า
และเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าร่ า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ จึงจาเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
(๑) การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แนวทาง และวิ ธี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด ท า
ร่ า งกฎหมาย การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย และการเข้ า ถึ ง บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
ของประชาชนที่ ชั ด เจน และหน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถปฏิ บั ติ ได้ รวมทั้ ง การก าหนดข้ อ ยกเว้ น
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในเรื่องที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรื อการดาเนินการอาจไม่คุ้มค่า
กับงบประมาณที่ต้องเสียไป
(๒) เพิ่มช่องทางและสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของประชาชนโดยการรับฟังความคิดเห็น ของ
ผู้เกี่ยวข้อง
(๓) จัดให้ มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจั ด ท าร่ า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย รวมทั้ ง การเข้ า ถึ ง บทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมายของประชาชน (ระบบกลาง) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นช่องทางในการดาเนินการ
รวมทั้ งเผยแพร่ ผ ลการดาเนิ น การเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมิ นผลสั มฤทธิ์ของ
กฎหมาย ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณ และเป็นระบบกลางที่ประชาชนจะสามารถทราบผลการ
ดาเนินการ รวมทั้งเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายได้โดยสะดวก
(๔) กาหนดให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทาหน้าที่ในการติดตาม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนา หรือให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
(๑) การมีห ลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการ
ตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่ชัดเจน จะทาให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้ง่ายยิ่ งขึ้น ซึ่งจะมีผ ลให้ มีการกลั่ นกรองการเสนอกฎหมายให้ เป็นไปเท่าที่จาเป็น มีการ
พัฒนาให้กฎหมายที่ตราขึ้นเป็นกฎหมายที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
(๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องจะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตรากฎหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลหรือความคิดเห็นที่รอบด้าน ซึ่งมาจาก
บุคคลทุกภาคส่วน ทาให้การจัดทาร่างกฎหมายเป็นไปโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
หรือไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น
(๓) การรั บ ฟั งความคิด เห็ น ของผู้ เกี่ยวข้อ งและการวิเคราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิด ขึ้น จาก
กฎหมายจะทาให้หน่วยงานของรัฐ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา มีข้อมูลเกี่ยวกับ ภาระหรืออุปสรรคต่อ
การดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน อันเนื่องมาจากการมีกฎหมายนั้น ผลกระทบต่อ

๓
งบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สาคัญ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ว่าสมควรมีกฎหมายฉบับนั้นหรือไม่ หรือใช้ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายในทุกขั้นตอน
(๔) การมีระบบกลางจะช่วยให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
ร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐได้โดยสะดวกยิ่งขึ้ น รวมทั้งสามารถเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
ได้โดยสะดวก
(๕) การประเมิน ผลสั มฤทธิ์จะทาให้ ห น่วยงานของรัฐ ประเมินผลสั มฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายและกฎ โดยหากกฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการตรา
กฎหมายนั้น หรือไม่คุ้มค่ากับ ภาระที่ เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้ เกิด
ความไม่เป็ น ธรรมแก่ป ระชาชน หน่ วยงานของรัฐที่รับ ผิดชอบต้องดาเนินการเพื่ อให้ มีการยกเลิ ก
ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคือ
(๑) มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน
(๒) กฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และไม่ก่อให้เกิดภาระ
แก่ประชาชนเกินความจาเป็น โดยหน่วยงานของรัฐมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย
และก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
(๓) ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐนาข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น
ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๔) มีร ะบบกลางเป็ น ฐานข้อมู ล กฎหมายที่ ค รบถ้ ว นสมบู รณ์ และเป็ น ระบบที่ ป ระชาชน
สามารถติดตามและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการ
เข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายได้โดยสะดวก
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
(๑) หน่ ว ยงานของรัฐวิเคราะห์ ความจาเป็นในการมีกฎหมายและผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายได้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และมีการนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
ไปประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายทุกขั้นตอน
(๒) หน่ ว ยงานของรั ฐ มี การเสนอปรับ ปรุง แก้ไขหรือยกเลิ กกฎหมาย ตามผลการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
(๓) หน่ วยงานของรัฐ รับ ฟั งความคิดเห็ นของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายอย่าง
จริงจังและมีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย หรือแนวทางในการ
ดาเนินภารกิจ
(๔) ระบบกลางดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ไม่มี
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี

๔
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่ อ ค านึ งถึ งประสิ ท ธิ ภ าพ ต้ น ทุ น และความคล่ องตั วแล้ ว เหตุ ใดจึงไม่ ค วรให้ เอกชน
ทาภารกิจนี้
เนื่องจากการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเป็นภารกิจของรัฐ
ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
เอกชนมี บ ทบาทส าคั ญ ในการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ประสบความส าเร็ จ กล่ า วคื อ
ในกระบวนการจั ด ท าร่ า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ข องกฎหมาย จะต้ อ งมี ก ารรับ ฟั ง
ความคิดเห็ น ของเอกชนที่มีส่ วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ ห น่วยงานของรัฐ ได้รับข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๒.๒ เมื่ อ ค านึ งถึ งประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด แก่ ก ารให้ บ ริ ก ารประชาชน ควรท า
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เป็ น กฎหมายกลางที่ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ในการจั ด ท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและมี
หน้าที่ในเรื่องนี้จึงต้องเป็นผู้ทาภารกิจ และเนื่องจากกระบวนการจัดทาร่างกฎหมายมีหลายขั้นตอน
จึ ง ต้ อ งมี ห ลายหน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มภารกิ จ ในเรื่ อ งนี้ เช่ น หน่ ว ยงานที่ เ สนอร่ า งกฎหมาย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒.๓ ภารกิ จ ดั ง กล่ า วหากให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท า จะได้ ป ระโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน
มากกว่าหรือไม่
เป็ น ภารกิจ ที่ต้ องท าโดยหน่ วยงานของรัฐ ทุ ก ระดับ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การจัด ท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีหน้าที่ต้องดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้สาหรับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา มีภารกิจหลักในเรื่องการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย และเสนอความเห็ นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่ งรัฐ ในเรื่อง รัฐพึงจัดให้ มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น
และยกเลิ กหรือปรับ ปรุงกฎหมายที่ห มดความจาเป็นหรือไม่ส อดคล้ องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็ น
อุ ป สรรคต่ อ การด ารงชี วิต หรื อ การประกอบอาชี พ โดยไม่ ชั ก ช้ า เพื่ อ ไม่ ให้ เป็ น ภาระแก่ ป ระชาชน
และดาเนินการให้ ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๕
ยุ ทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ มี
ความชั ดเจน ทั น สมั ย เป็ น ธรรม และสอดคล้ อ งกั บ ข้อ บั งคั บ สากลหรือข้ อตกลงระหว่างประเทศ
(ยุทธศาสตร์ที่ ๖ หัวข้อที่ ๖.๖)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในเรื่อง
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการปฏิ รู ป ประเทศ ในเรื่องการมี ก ลไกให้ ก ารออกกฎหมายเป็ น กฎหมายที่ ดี
และเท่ าที่ จ าเป็ น รวมทั้ งมี กลไกในการทบทวนกฎหมายที่ มี ผ ลใช้ บั งคับ แล้ ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ
หลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๑
ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย)
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่ ส ามารถใช้ ม าตรการทางบริ ห ารแต่ เพี ย งอย่ า งเดี ย วได้ เพราะการก าหนดหลั ก เกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กร
ต้องปฏิบัติตาม จาเป็นต้องกระทาโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
การที่จะให้หน่วยงานของรัฐแต่ละองค์กรไปกาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในเรื่องนี้เอง
อาจมีการกาหนดมาตรฐานหรือแนวทางการดาเนินงานที่ต่างกันและแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เพื่อกาหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่กาหนดให้ดาเนินการในเรื่องนี้
ภายในปี ๒๕๖๑
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นการใช้กฎหมายในลักษณะ
เป็นการทั่วไป
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก.....................................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก...............................................
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด......................................

๖
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่ อ งจากเป็ น กฎหมายที่ ใช้ บั งคั บ กั บ การจัด ท าร่า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปทั่ วราชอาณาจักร จึงไม่สามารถออกเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)
ส่งเสริม
ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่ องจากร่ างพระราชบั ญ ญั ตินี้ เป็น กฎหมายกลางที่กาหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดท า
ร่ างกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ข องกฎหมาย เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ทุ ก องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการออกกฎหมาย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ระบบก ากั บ ติ ด ตามเพื่ อ ให้
การดาเนินการมีมาตรฐานเดียวกัน
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัตินี้ มิได้มีการนาระบบอนุญาตมาใช้ในกฎหมาย แต่ได้กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการที่จะนาระบบอนุญาตมาใช้ในกฎหมายไว้ในร่างมาตรา ๒๑ (๕) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาในการจัดทาร่างกฎหมาย
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัตินี้มิได้กาหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นใหม่ แต่ได้กาหนดให้คณะกรรมการ
พั ฒ นากฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการกฤษฎี ก ามี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจบางประการ
เพื่อดาเนิ นการตามพระราชบั ญญัตินี้ กรณี จึงไม่มีหน้าที่และอานาจใดที่ซ้าซ้อนกับคณะกรรมการ
ตามกฎหมายอื่น
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
มี กรอบและแนวทางการใช้ดุ ล พิ นิ จของเจ้าหน้ าที่ ในกระบวนการรับ ฟั งความคิด เห็ น ของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทาร่างกฎหมาย โดยหน่วยงานของรั ฐสามารถใช้ดุล พินิจในการเลือก
วิธีการรับ ฟังความคิดเห็ น ให้ เหมาะสมได้ตามลักษณะของเนื้อหากฎหมายและลักษณะของผู้ได้รับ
ผลกระทบและระดับผลกระทบ แต่อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดกรอบการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ไว้ โดยมาตรา ๑๓ กาหนดให้อย่างน้อยต้องรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง และอาจ
เพิ่มวิธีการรับฟังอื่นได้ด้วย และมาตรา ๑๔ ได้กาหนดรูปแบบและคุณภาพของข้อมูลขั้นต่าที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องนาไปรับฟังความคิดเห็น
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
ไม่มีการกาหนดโทษ

๗
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนิน การตามภารกิจ ในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่น ในเรื่องเดียวกัน หรือทานองเดียวกัน
หรือไม่
๔.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๔.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๑.๓ พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๔ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๑.๔ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔.๑.๕ มติค ณะรั ฐ มนตรี วัน ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธุ์ ๒๕๖๑ เรื่อ ง การกาหนดโทษทางอาญา
ในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔.๒ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายขึ้ น ใหม่ เหตุ ใ ดจึ งไม่ ย กเลิ ก แก้ ไขหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายในเรื่ อ ง
เดียวกันหรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดให้มีการยกเลิกกฎหมายหรือกฎ ระเบียบ หรือมติที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากได้นาหลักการมากาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว ดังนี้
(๑) ยกเลิ ก พระราชกฤษฎี ก าการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อกฎกระทรวงและแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหมวด ๕ มีผลใช้บังคับ
(๒) ยกเลิกกฎ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาร่างกฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ซึ่งใช้อยู่
ก่อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้บั งคั บ เท่ าที่ ไม่ ขัด หรือ แย้งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เมื่ อ มี ก ฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
โดยที่พระราชบั ญ ญัติฉบั บนี้ กาหนดกลไกสาคัญ ที่แตกต่างกัน ๔ ประการ การประเมินผล
กระทบและความคุ้มค่า จึงสามารถแยกได้เป็น ๔ ส่วนคือ
๑) การจั ด ให้ มี ร ะบบกลางเพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล กฎหมายและระบบสารสนเทศของ
กระบวนการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(๑) หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมาย
(๒) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
(๓) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
(๔) สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
ผู้ซง่ึ อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ไม่มี

๘
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
ผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก
(๑) หน่วยงานที่ การจัดให้มีระบบกลางส่งผลทางบวก
เสนอร่างกฎหมาย ต่อหน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมาย
ที่จะเสนอร่างกฎหมายได้ง่ายขึ้น
โดยหน่วยงานสามารถใช้ระบบกลาง
ในทุกขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมาย
ตั้งแต่การตรวจสอบตัวบทกฎหมายที่มี
ในปัจจุบัน การจดแจ้งและรวบรวม
ผู้เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบกลาง การเปิดผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์กระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
นอกจากนี้ การใช้ระบบกลางสาหรับ
การดาเนินการดังกล่าวยังเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐในการจัด
ให้มีระบบภายในของหน่วยงานเอง
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐสามารถใช้
ระบบกลางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
(๒) สลค.
การจัดให้มีระบบกลางส่งผลทางบวก
ต่อ สลค. ในเรื่องของความสะดวกในการ
ค้นข้อมูล และการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของกระบวนการจัดทา
ร่างกฎหมาย
(๓) สคก.

ผลกระทบทางลบ
หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายจะต้อง
ปรับวิธีการดาเนินการที่เกี่ยวกับ
การเสนอร่างกฎหมายจากวิธีดั้งเดิม
ที่คุ้นเคย โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอาจมีความยุ่งยาก
และสับสนในช่วงแรก

สลค. จะต้องปรับวิธีการปฏิบัติงาน
ในการตรวจความสมบูรณ์ของ
กระบวนการจัดทาร่างกฎหมาย
ก่อนเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีจาก
วิธีดั้งเดิมที่คุ้นเคย ซึ่งอาจมีความ
ยุ่งยากและสับสนในช่วงแรก
การจัดให้มีระบบกลางส่งผลทางบวก
สคก. มีภารกิจในการดูแลระบบกลาง
ต่อ สคก. ในเรื่องของความสะดวกในการ เพิ่มจากภารกิจในปัจจุบัน โดยหาก
รวบรวมข้อมูล การค้นข้อมูล และการ ไม่มีการกาหนดอัตรากาลังเพิ่มให้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการ เหมาะสมกับปริมาณงานที่จะเกิดขึ้น
จัดทาร่างกฎหมาย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบ ภารกิจตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
กลางได้โดยครบถ้วนและรวดเร็ว โดยไม่ อันเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
จาเป็นต้องสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่น
หรือโทรศัพท์สอบถามหน่วยงาน
ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

๙
ผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก
(๔) สานักงาน
การจัดให้มีระบบกลางส่งผลทางบวกต่อ
พัฒนารัฐบาล
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการ
ดิจิทัล
ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม
ข้อมูล Big Data ของภาครัฐได้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
(๕) ประชาชน
ทั่วไป

การจัดให้มีระบบกลางส่งผลทางบวก
ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมาย
ได้โดยสะดวกและครบถ้วน สามารถ
ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการ
จัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย นอกจากนี้
ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็น
และแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบกลาง
ได้โดยสะดวก

ผลกระทบทางลบ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นในการออกแบบระบบกลาง
ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่าย
และดูแลรักษาให้ระบบกลางสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา
ไม่มี

๒) การกาหนดให้หน่วยงานต้องรั บฟังความคิดเห็น ประกอบการจัดทาร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(๑) หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมาย
(๒) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๓) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ประชาชนทั่วไป
ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ไม่มี
ผู้ซง่ึ อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ไม่มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
ผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก
(๑) หน่วยงาน
การกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับฟัง
ของรัฐที่เสนอ
ความคิดเห็นและเปิดเผยข้อมูลต่อ
ร่างกฎหมาย
ประชาชนส่งผลทางบวกต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เสนอร่างกฎหมาย ในแง่ที่
หน่วยงานจะได้รับทราบข้อมูลและความ
คิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อ

ผลกระทบทางลบ
หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมาย
จะต้องทาตามขั้นตอนในการจัดทา
ร่างกฎหมายเพิ่มขึ้น และโดยที่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจเสนอ

๑๐
ผู้ได้รับผลกระทบ

(๒) สลค.

(๓) สคก.

(๔) ประชาชน
ทั่วไป

ผลกระทบทางบวก
ร่างกฎหมายที่เสนอ นอกจากนี้ หากการ
รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนก็จะเกิด
ความไว้วางใจต่อหน่วยงาน ทาให้การ
ดาเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกและได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน

ผลกระทบทางลบ
กฎหมายได้ในทันที โดยจะต้องไปรับ
ฟังความคิดเห็นเสียก่อน ส่งผลให้
กระบวนการออกกฎหมายใช้
ระยะเวลามากขึ้น และหากหน่วยงาน
ของรัฐประสงค์ที่จะเสนอ
ร่างกฎหมายที่มีประเด็นที่เป็นความ
ขัดแย้งในสังคม การออกกฎหมาย
ในเรื่องนั้นก็จะมีความยากมากขึ้น
ด้วยเหตุที่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ
ร่างกฎหมายอาจแสดงความคิดเห็น
คัดค้านอย่างรุนแรงในกระบวนการ
การรับฟัง นอกจากนี้ หากเลือกที่จะ
รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
วิธีการอื่นนอกเหนือจากการรับฟังผ่าน
ระบบกลาง หน่วยงานของรัฐก็จะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น
ประการสุดท้าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะมีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดให้มีและ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การกาหนดให้มีกระบวนการรับฟัง
สลค. มีภารกิจเพิ่มขึ้นในการ
ความคิดเห็นส่งผลทางบวกต่อ สลค.
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลที่ สลค. จะนาเสนอประกอบการ และรายงานสรุปผลการรับฟัง
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็นส่งผลทางบวก
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ต่อ สคก. ในเรื่องของปริมาณและ
กฤษฎีกามีภารกิจเพิ่มขึ้นในการ
คุณภาพของข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
จะนาเสนอประกอบการพิจารณาของ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา
และรายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็นส่งผลทางบวกต่อ ไม่มี
ประชาชน โดยตรง โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจาก
กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย และคัดค้าน
การมีกฎหมายหรือการปรับปรุงกฎหมาย
ในเรื่องนั้นได้

๑๑
๓) การกาหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อนการเสนอ
ร่างกฎหมาย
ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(๑) หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมาย
(๒) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๓) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่
(๑) ประชาชนทั่วไป
(๒) นักวิจัยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ผู้ซง่ึ อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ไม่มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
ผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก
(๑) หน่วยงาน
การกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ของรัฐที่เสนอ
ต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ร่างกฎหมาย
จากกฎหมายก่อนการเสนอร่างกฎหมาย
ส่งผลทางบวกต่อหน่วยงานที่เสนอ
ร่างกฎหมาย ในแง่ที่หน่วยงานจะได้ทา
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายและพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ
นอกจากการเสนอร่างกฎหมายอย่าง
รอบคอบและครบถ้วนในทุกแง่มุม ทาให้
กฎหมายที่เสนอมีความคุ้มค่าในการ
บังคับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ผลกระทบทางลบ
หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมาย
จะต้องทาตามขั้นตอนในการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
เพิ่มขึ้น และโดยที่กระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายจะต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการ หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจ
เสนอกฎหมายได้ในทันที ส่งผลให้
กระบวนการในการออกกฎหมาย
ใช้ระยะเวลามากขึ้น นอกจากนี้
หากหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลสถิติ
ในการดาเนินภารกิจหรือไม่มีบุคลากร
ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
ผลกระทบ หน่วยงานของรัฐก็จะต้อง
จ้างนักวิจัยจากภายนอกมาจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย ส่งผลให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น ประการสุดท้าย เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กี่ยวข้องจะมีภาระเพิ่มขึ้นในการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายและจัดทารายงานดังกล่าว

๑๒
ผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก
(๒) สลค.
การกาหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ส่งผลทางบวกต่อ สลค. ในเรื่องของ
ปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ สลค.
จะนาเสนอประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการนาเสนอ
ทางเลือกอื่นนอกจากวิธีการทาภารกิจ
ด้วยการออกกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) สคก.
การกาหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ส่งผลทางบวกต่อ สคก. ในเรื่องของ
ปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ฝ่าย
เลขานุการฯ จะนาเสนอประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งรวมถึงการนาเสนอทางเลือกอื่น
นอกจากวิธีการทาภารกิจด้วยการออก
กฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ประชาชน
การกาหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์
ทั่วไป
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ส่งผลต่อประชาชนโดยอ้อม โดยหากการ
วิเคราะห์ผลกระทบดาเนินการภายใต้
แนวทางที่ถูกต้องและมีข้อมูลประกอบ
เพียงพอ กฎหมายที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนมากเกินสมควรก็จะถูก
วิพากษ์วิจารณ์หรือถูกต่อต้าน ส่งผลให้
หน่วยงานของรัฐที่เสนอกฎหมายจะต้อง
ทบทวนการเสนอกฎหมายของตนต่อไป
(๕) นักวิจัย
การกาหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
เกิดขึ้นจาก
ส่งผลทางอ้อมต่อนักวิจัยผลกระทบที่อาจ
กฎหมาย
เกิดขึ้นจากกฎหมาย กล่าวคือ นักวิจัย
จะมีรายได้มากขึ้นจากการที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจ้างนักวิจัยเหล่านี้ให้จัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบแทน
บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ

ผลกระทบทางลบ
สลค. มีภารกิจเพิ่มขึ้นในการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
รวมถึงภารกิจในการประสานงานให้
หน่วยงานของรัฐแก้ไขรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีภารกิจเพิ่มขึ้นในการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่มี

ไม่มี

๑๓
๔) การก าหนดให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายทุ ก รอบระยะเวลา
ที่กาหนด
ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(๑) หน่วยงานของรัฐทีบ่ ังคับใช้กฎหมาย
(๒) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
ผู้ซง่ึ อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ไม่มี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
ผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก
(๑) หน่วยงาน
การกาหนดให้หน่วยงานต้องประเมินผล
ของรัฐที่เสนอ
สัมฤทธิข์ องกฎหมายส่งผลทางบวก
ร่างกฎหมาย
ต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในแง่ที่
เป็นการบังคับให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ประเมินผลการบังคับใช้และทบทวน
กฎหมายอยู่เสมอ หากพบว่ากฎหมาย
ฉบับใดล้าสมัย ไม่เหมาะสมแก่
สภาวการณ์หรือมีข้อบกพร่อง หน่วยงาน
ของรัฐควรจะเสนอให้มีการยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายฉบับนั้นในทันที
อันเป็นการลดภาระให้แก่ประชาชน
และภาคธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ
และความชื่นชมจากประชนที่มีต่อ
หน่วยงาน และลดภาระหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มี
ความจาเป็นหรือมีความบกพร่อง
(๒) สคก.
การกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายส่งผล
ทางบวกต่อ สคก. ในการดาเนินภารกิจ
ตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘
ของรัฐธรรมนูญ ที่กาหนดให้รัฐพึงมี
กฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิก
กฎหมายที่ก่อให้เกิดภาระเกินจาเป็น
แก่ประชาชนหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์

ผลกระทบทางลบ
หน่วยงานของรัฐทีบ่ ังคับใช้กฎหมาย
หรือรักษาการตามกฎหมาย รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่ทางานในหน่วยงานของรัฐ
มีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด

สคก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะมี
ภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในการติดตาม
การดาเนินงานในเรื่องนี้ของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อมีข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินการเพิ่มเติม

๑๔
ผู้ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก
(๓) ประชาชน
การกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ไม่มี
ทั่วไป
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายส่งผล
ทางอ้อมต่อประชาชน โดยหากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายที่ล้าสมัย
ก่อให้เกิดภาระเกินจาเป็นแก่ประชาชน
หรือไม่สอดคล้องต่อสภาวการณ์
ก็จะได้รับการปรับปรุงหรือโดนยกเลิกไป
ตามกระบวนการที่กาหนด ส่งผลให้
ประชาชนมีภาระในการปฏิบัติตาม
กฎหมายน้อยลงและภาคธุรกิจมีต้นทุน
ในการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ลดลง

ผลกระทบทางลบ

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
ไม่มี
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากร่างกฎหมายที่มีคุณภาพสูงขึ้น ผ่านกระบวนการ
จั ด ท าร่ า งกฎหมายที่ มี ค วามโปร่ ง ใสและมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน นอกจากนี้
การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมายอย่ างเป็ น ระบบจะส่ งผลให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ต้ อ งทบทวนมาตรการทางกฎหมายที่ จ ะก าหนดให้ ป ระชาชนปฏิ บั ติ ต าม เพื่ อ มิ ให้ เป็ น ภาระกั บ
ประชาชนเกินสมควร ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย ประชาชนจะได้รับประโยชน์
จากการที่ห น่วยงานของรัฐจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรอบ
ระยะเวลาที่ ก าหนด ส่ ง ผลให้ มี ก ารปรั บ ปรุ งหรื อ ยกเลิ ก กฎหมายที่ ล้ า สมั ย หรื อ ไม่ เหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ประชาชนจะมีช่องทางในการได้รับข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการข้างต้น
ผ่านระบบกลางซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่มี
ค่าใช้จ่าย
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
การมี ก ฎหมายที่ มี คุ ณ ภาพ ไม่ ส ร้ า งภาระให้ แ ก่ ป ระชาชนเกิ น จ าเป็ น และมี
กระบวนการจั ด ท าร่ า งกฎหมายที่ มี ค วามโปร่ ง ใสและมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การจัดให้มีฐานข้อมูลกฎหมาย

๑๕
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและมีความครบถ้วน จะช่วยลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นกลไกสาคัญที่จะ
นาไปสู่การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหรื อไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เมื่อกฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบั น ได้รับการปรับ ปรุงหรือถูกยกเลิก เอกชนก็จะมี ความคล่ องตัวในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
และมีภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายลดลง ส่งผลให้ต้นทุนของภาคธุรกิจลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด
เมื่อภาคธุรกิจมีค่าต้นทุนจากการปฏิบัติตามกฎหมายลดลง ก็จะสามารถแข่งขันกับ
ธุรกิจต่างชาติได้มากขึ้น ส่งผลให้ความสามารถให้การแข่งขันของประเทศไทยสูงขึ้น
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
การยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน จะส่งเสริม
ให้ เกิด การวิจั ย และการสร้ างนวัตกรรมในอุ ตสาหกรรมต่ าง ๆ ที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ ลดการควบคุ ม
หรือปรับเปลี่ยนมาตรการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับแนวปฏิบัติทั่วไปในระดับนานาชาติ
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด นวั ต กรรมในการปฏิ บั ติ ร าชการในส่ ว นของ
กระบวนการออกกฎหมายโดยตรง คื อ (๑) ก าหนดให้ มี ระบบกลาง ซึ่ งเป็ น ฐานข้ อ มู ล กฎหมาย
ที่ ค รบถ้ ว นและระบบสารสนเทศของกระบวนการออกกฎหมายที่ ป ระชาชนสามารถติ ด ตาม
และมีส่ ว นร่ วมได้โดยสะดวก (๒) กาหนดให้ ห น่ว ยงานผู้ เสนอกฎหมายจะต้ องรับ ฟังความคิดเห็ น
ของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบ และ (๓) กาหนด
กลไกในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
พระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ มิได้ ส่ งผลให้ มี ก ารลดงบประมาณแผ่ น ดิน โดยตรง แต่เมื่ อ
พิ จ ารณาผลโดยอ้ อ มแล้ ว การที่ ก ระบวนการออกกฎหมายมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ย่ อ มส่ งผลให้
หน่วยงานของรัฐเสนอกฎหมายที่ใช้งบประมาณแผ่นดินโดยไม่คุ้ม ค่าได้ยากขึ้น อันเป็นการส่งผลให้มี
การลดงบประมาณแผ่นดินต่อไป
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม
จะได้รับ ได้แก่
ร่างพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกฉบับภายใน
ระยะเวลาห้าปีที่กฎหมายนั้นใช้ บังคับ (เว้นแต่มีการกาหนดรอบระยะเวลาอื่นเป็นการเฉพาะหรือเป็น
กฎหมายบางประเภทที่ได้รับการยกเว้น) ซึ่งรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย
อัน จะท าให้ กฎหมายของประเทศไทยมี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ และตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและสังคม

๑๖
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
อาจมี ค วามยุ่ ง ยากในระยะแรกของการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจากหน่ ว ยงาน ของรั ฐ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งยั งขาดความรู้ ค วามเข้ าใจ และไม่ เคยชิ น กั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด ท า
ร่างกฎหมาย การรับ ฟังความคิดเห็ น การวิเคราะห์ ผ ลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการ
ประเมิน ผลสั มฤทธิ์ของกฎหมาย ที่กาหนดขึ้นใหม่ ตามร่างพระราชบัญ ญั ตินี้ แต่ห ลั งจากได้มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และการหารือถึงแนวทางการดาเนินการร่วมกันแล้ว ความยุ่งยากก็จะ
ลดน้อยลงไปตามลาดับ
๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การด าเนิ น การของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามภารกิ จ ที่ ก าหนดตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้
มีความคุ้มค่าต่อประชาชนสู งมาก เนื่ องจากงบประมาณของรัฐ ที่จะต้องใช้เพิ่มเติมในการดาเนิ น
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทาร่างกฎหมายมีไม่มากนัก และกฎหมาย
ฉบับนี้มิได้กาหนดภาระหน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติตาม หรือจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่อย่างใด
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ*
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้ โดยจะต้องเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจานวน ๖๐ อัตรา เพื่อทาภารกิจในการบริหารงานระบบกลาง ศึกษาและวิจัยกระบวนการ
วิเคราะห์ ผ ลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมาย และช่วยเหลื อหน่ว ยงานของรัฐ ในการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ข องกฎหมาย รวมทั้ งติ ด ตามการด าเนิ น งานในเรื่อ งดั งกล่ าวของหน่ ว ยงานของรัฐ เพื่ อ มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนางานในเรื่องนี้
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
หรือปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย ๕๐๑.๒ ล้านบาท
เป็นงบดาเนินงาน จานวน ๒๐๑.๒ ล้านบาท และงบลงทุนจานวน ๓๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
*

การวิ เคราะห์ ค วามพร้ อมของรัฐ ในกรณี นี้ จะวิ เคราะห์ จ ากข้ อ มู ลที่ เกี่ย วข้ องกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพิ จารณาจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ดี ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หน่วยงานของรัฐหน่วยอื่น
ย่อมมีค่าใช้จ่ายหรือการดาเนินการอื่นที่เพิ่มมากขึ้น เช่น อาจมีการเพิ่มบุคลากรขึ้นเพื่อดาเนินการในเรื่องนี้ด้วยก็ได้
แต่น่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยในจานวนที่ไม่มากนัก เนื่องจากน่าจะใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ
ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งการจะวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจะแล้วแต่ภารกิจหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐหน่วยต่าง ๆ จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งมีความแตกต่างกัน จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจคาดการณ์ภาระด้านงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

๑๗
๑) งบดาเนินงาน ได้แก่
- ค่าจ้างบุคลากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจานวน ๖๐ อัตรา จานวน ๙๗.๒ ล้านบาท
(๖๐ คน x ๒๗,๐๐๐ บาท/เดือน x ๖๐ เดือน)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน ๕๐ ล้านบาท
(ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กาหนดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓)
- ค่าเช่าสถานที่ ๕๔ ล้านบาท
(๙๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน x ๖๐ เดือน)
๒) งบลงทุน ได้แก่
- จัดให้มีระบบกลาง จานวน ๓๐๐ ล้านบาท
(ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กาหนดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๑ กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒)
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ แต่อาจจาเป็นต้องมีการเพิ่มอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่ให้แก่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรองรับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๖.๓ วิธี การที่จ ะให้ผู้ อยู่ ภ ายใต้ บั งคับ ของกฎหมายมี ค วามเข้ า ใจและพร้ อมที่ จะปฏิ บั ติต าม
กฎหมาย
วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมายสามารถสร้างความรับรู้
ความเข้ า ใจได้ โ ดยการประชุ ม ชี้ แ จง แก่ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
(๑) การจั ด ท าข้ อ มู ล เอกสารแนะน าขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด
ในร่างพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงเอกสารแนะนาการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
ของรัฐที่เสนอร่างกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒) การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเอกสารและข้อมูลตามข้อ (๑)
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร
ไม่มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานซ้าซ้อน
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น คือ
(๑) หน่วยงานหลักที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในกระบวนการ
เสนอและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย คือ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสานัก งานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

๑๘
(๒) หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เสนอร่ า งกฎหมาย ซึ่ ง จะต้ อ งท าตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติ
(๓) หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น อื่น ๆ ในกระบวนการเสนอและตรวจพิ จารณาร่างกฎหมาย คื อ
ส านั กงานพั ฒนารั ฐบาลดิ จิ ทั ล (องค์การมหาชน) ซึ่ งดู แลระบบกลางร่วมกับส านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มี ก ารบู ร ณ าการการท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น โดยมี ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
และปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ หาแนวทางการด าเนิ น การร่ ว มกั น ในกระบวนการออกกฎหมายกั บ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ นายกรัฐมนตรี
.
เนื่ องจากนายกรัฐมนตรีเป็น ผู้บังคับบัญ ชาสูงสุดของฝ่ายบริหาร และโดยที่การดาเนินการ
จัดทาร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ในฝ่ า ยบริ ห าร จึ ง ก าหนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
มี ก ารก าหนดขั้ น ตอนในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในการจั ด ท า
ร่ า งกฎหมาย การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย และการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมาย
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
จะมีการกาหนดระยะเวลาไว้ในกฎหมายลาดับรองต่อไป
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร
(๑) หลั ก นิ ติ ธ รรม และหลั ก ความโปร่ ง ใส ในกระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีดุลพินิจในการกาหนดวิธีการรับฟังความคิด เห็นและระบุผู้เกี่ยวข้องที่จะรับฟัง
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานหน่ ว ยงานของรั ฐ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เกี่ ย วข้ อ ง

๑๙
อย่ า งเป็ น ระบบ ก าหนดรู ป แบบและมาตรฐานขั้ น ต่ าของข้ อ มู ล ที่ จ ะน าไปรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนได้รับทราบ
(๒) หลักการมีส่วนรวม โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลสาคัญ
ให้ประชาชนได้รับทราบและตรวจสอบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณา
ดาเนินการ
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ ห รื อ ม อ บ อ าน าจ เพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
ไม่มี
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโดยตรงเนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้
มีลักษณะเป็นกฎหมายกลางที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
สามารถร้ อ งเรี ย นและแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นระบบกลางที่ จ ะจั ด ให้ มี ขึ้ น ตาม
พระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ และสามารถร้ อ งเรีย นและแสดงความคิด เห็ น มายั งคณะกรรมการพั ฒ นา
กฎหมายได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญ
ของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
มีการจั ดทาแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญ
ของกฎหมายลาดับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนการจัดทากฎหมายลาดับรองฯ (เอกสารแนบ ๑)
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
บุคคลเกินสมควรอย่างไร
การตราอนุบัญญัติต่าง ๆ นั้น จะกระทาเฉพาะภายใต้กรอบที่ร่างพระราชบัญญัตินี้กาหนดไว้
เท่านั้น
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
มีการรับฟังความคิดเห็น
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ได้ แ ก่ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ส านั ก งาน
เลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
_______________
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำน
ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. .... โดยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นได้ดังนี้
๑. วิธีการ จานวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
๑.๑ กำรรั บ ฟั งควำมคิ ด เห็ น ผ่ ำนทำงเว็ บ ไซต์ ข องของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (www.krisdika.go.th) และเว็บไซต์ของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย (www.lawreform.go.th)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น
๗ เดื อ น โดยแสดงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ น รวมทั้ ง หลั ก กำรและสำระส ำคั ญ ของ
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เพื่อประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ
๑.๒ กำรประชุมสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น จำนวน ๓ ครั้ง
๑) กำรสั มมนำรับฟังควำมคิดเห็ น ของหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีห น้ำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำนด้ำนกฎหมำย
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๐ ณ ห้อง แกรนด์ บอลลูม ชั้น ๒ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
กำรสั ม มนำครั้ ง นี้ เ ป็ น กำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ หลั ก กำรของ
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เป็นครั้งแรก ลักษณะกำรสัมมนำจึงเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำร
ถำม-ตอบ เกี่ยวกับ ประเด็น ต่ำง ๆ ในร่ำงพระรำชบัญ ญั ติ ฯ เพื่อรับฟั งควำมคิดเห็ น ของผู้ เข้ำร่ว ม
สัมมนำ (รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรสัมมนำปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ๑)
๒) กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นของผู้บริหำรงำนตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ในโครงกำรสั ม มนำผู้ บ ริ ห ำรระดั บ ต้ น และระดั บ กลำงภำยในส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ
ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
กำรสั ม มนำครั้งนี้ เป็ น กำรรับ ฟั งควำมคิ ด เห็ น ในรำยละเอี ย ด เพื่ อ สร้ำ ง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและเปิดรับข้อสังเกตในประเด็นเกี่ ยวกับกำรดำเนินกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
จำกผู้บริหำรงำนตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
๓) กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ภำยในส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ กุม ภำพั นธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุม ปรีดี
พนมยงค์ ชั้น ๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กรุงเทพฯ
กำรสั มมนำครั้งนี้เป็ นกำรรับ ฟังควำมคิด เห็ นในรำยละเอียด เพื่ อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและเปิดรับข้อสังเกตในประเด็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
จำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องส ำนั ก งำนฯ ที่ มี ห น้ ำ ที่ ต รวจพิ จ ำรณำร่ ำ งกฎหมำย ซึ่ ง จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ (รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรสัมมนำปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ๒)

๒
๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
หน่ ว ยงำนของรั ฐ และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ส ำนั ก เลขำธิ ก ำร
คณะรัฐมนตรี สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงำน
พั ฒ นำรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ำรมหำชน) ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำผู้ แ ทนรำษฎร และส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรวุฒิ สภำ รวมถึงผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำนด้ำนกฎหมำย
ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น โดยกำรประชุ ม สั ม มนำเพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจและแลกเปลี่ ย น
ควำมคิดเห็น
สำหรับหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อื่น ๆ ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำย รวมถึง ภำคเอกชนและประชำชนทั่ว ไปที่ให้ ควำมสนใจ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็ น
และเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ร่ำงพระรำชบั ญญัติ ฯ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และเว็บไซต์ของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย

๓
๓. ผลการรับฟังความคิดเห็นและคาชี้แจงรายประเด็น
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็ น ผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์และผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นโดยกำรถำม-ตอบ และกำร
อภิ ป รำยเพื่ อแลกเปลี่ ย นควำมรู้ค วำมเข้ำใจในหลั กกำรและสำระส ำคั ญ ของร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ รวมถึ งรำยละเอียดในทำงปฏิบั ติ ในกำรด ำเนิน กำรตำม
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ โดยสำมำรถสรุปควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
ประเด็นทีร่ บั ฟังความคิดเห็น
ความคิดเห็น
๑. เหตุผลความจาเป็นในการตรา
๑.๑ เห็นว่ำควรกำหนดหลักเกณฑ์กำรดำเนินกำร
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทา ตำมมำตรำ ๗๗ และมำตรำ ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไว้ในมติคณะรัฐมนตรีจะเหมำะสมกว่ำ เนื่องจำก
ของกฎหมาย พ.ศ. ....
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ได้กำหนดเนื้อหำเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยเพื่อเป็นแนวทำงให้รัฐ
ปฏิบัติไว้ครอบคลุมพอสมควรแล้ว

๑.๒ เห็นด้วยกับกำรมีกฎหมำยเพื่อรองรับ
กำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แต่มีข้อสังเกตว่ำควรมีกลไกหรือหลักเกณฑ์ที่กำกับ
ให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
ด้วยควำมเป็นกลำง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยอำจ
กำหนดให้มีมำตรกำรลงโทษหำกหน่วยงำนไม่ปฏิบัติตำม
กลไกดังกล่ำว

คาชี้แจงและการนาไปประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
เนื่องจำกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษำยน
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทำงกำรจัดทำและกำรเสนอ
ร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
มีผลใช้บังคับเฉพำะกำรเสนอร่ำงกฎหมำยขององค์กร
ในฝ่ำยบริหำร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงองค์กรอื่น ๆ
ในฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร รวมทั้งองค์กรอิสระ
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐทุกองค์กรมีแนวทำง
ปฏิบัติในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องกัน
จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้กำหนดกลไกกำรกำกับเพื่อให้
หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัตนิ ี้แล้ว
โดยกำหนดให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจสอบ
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ดำเนินกำรก่อนจะเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี
และในชั้นสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สำนักงำนฯ
อำจดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำร
วิเครำะห์ผลกระทบเพิ่มเติม หรืออำจมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมด้วยก็ได้ สำหรับมำตรกำรลงโทษหน่วยงำน

๔
ประเด็นทีร่ บั ฟังความคิดเห็น

ความคิดเห็น

๒. การตรวจสอบความจาเป็นในการตรา
กฎหมาย
ก่อนกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย หน่วยงำน
ของรัฐจะต้องตรวจสอบควำมจำเป็น
ในกำรตรำกฎหมำยเป็นลำดับแรก
โดยจะต้องระบุมำตรกำรทำงเลือกอื่น ๆ
นอกเหนือจำกกำรตรำกฎหมำย
และวิเครำะห์ว่ำจะสำมำรถใช้มำตรกำร
ดังกล่ำวแทนกำรตรำกฎหมำยได้หรือไม่

เห็นควรกำหนดให้มีกำรตรวจสอบควำมจำเป็น
ในกำรตรำกฎหมำยในทุกขั้นตอน หรืออย่ำงน้อย
ในชั้นกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ
และชั้นกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักกำรของ
กฎหมำยของคณะรัฐมนตรี แต่อำจไม่จำเป็นต้องมีกำร
ตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำยในชั้นกำร
ตรวจพิจำรณำของสำนักงำนฯ อีก นอกจำกนี้
ควรกำหนดให้มีกำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นในกำรตรำ
กฎหมำยเมื่อมีกำรกำหนดนโยบำยโดยฝ่ำยกำรเมือง
และตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำยในชั้น
กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของรัฐสภำในกรณีที่เป็น
ร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือประชำชนด้วย
๓.๑ เห็นควรกำหนดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ในกำรจัดทำร่ำงพระรำชกำหนดด้วย แต่อำจกำหนด
วิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นให้ยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม
และอำจแตกต่ำงจำกวิธีกำรปกติได้ และเห็นว่ำควรกำหนด
ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำหรับกฎหมำยลำดับรอง
เฉพำะกฎหมำยที่มีลักษณะเป็นกำรจำกัดสิทธิ

๓. การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง
- สิ่งที่จะนำไปรับฟังควำมคิดเห็น
- วิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
- นิยำมคำว่ำ “ผู้เกี่ยวข้อง”
- วิธีกำรได้มำซึ่งผู้เกี่ยวข้อง

คาชี้แจงและการนาไปประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่ปฏิบัติตำมนั้น ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
มิได้กำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ แต่ผู้ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดย่อมต้องรับผิดทำงอำญำ
หรือทำงวินัยตำมแต่กรณีอยู่แล้ว
ในชั้นกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร
ของร่ำงกฎหมำยของคณะรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตรวจสอบในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ควำมครบถ้วนของกระบวนกำรตรวจสอบควำมจำเป็น
และกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ซึง่ คณะรัฐมนตรีสำมำรถนำผลกำรตรวจสอบของ
หน่วยงำนของรัฐมำประกอบกำรพิจำรณำควำมจำเป็น
ในกำรตรำกฎหมำย และเมื่อร่ำงกฎหมำยเข้ำสู่ชั้นกำร
พิจำรณำของสำนักงำนฯ สำนักงำนฯ ก็จะต้องตรวจสอบ
ควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำยอีกครั้งหนึ่งด้วย

ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้กำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงหรือควำม
ปลอดภัยของประเทศ ร่ำงกฎหมำยที่จำเป็นต้องตรำขึ้น
โดยรีบด่วนเพื่อประโยชน์สำคัญของประเทศเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ หรือร่ำง

๕
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- ขั้นตอนในกำรรับฟังควำมคิดเห็น
- กำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น

ความคิดเห็น
หรือก่อให้เกิดหน้ำที่หรือมีผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิต
ของประชำชนและต่อสิ่งแวดล้อม โดยอำจกำหนดวิธีกำร
รับฟังควำมคิดเห็นให้ยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสม

๓.๒ ควรให้หน่วยงำนของรัฐผู้เสนอกฎหมำย
เป็นผู้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น โดยนำหลักกำร
ของร่ำงกฎหมำยมำรับฟังควำมคิดเห็นก่อนกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำย และควรกำหนดนิยำมคำว่ำ “ผู้เกี่ยวข้อง”
ให้ชัดเจนและครอบคลุมบริบทของทุกร่ำงกฎหมำย
๔. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย
กำรวิเครำะห์ผลกระทบอย่ำงน้อย
ต้องวิเครำะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ
ภำระหรืออุปสรรคต่อประชำชน สิทธิ
และเสรีภำพของบุคคลที่ต้องถูกจำกัด
และกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ

๔.๑ ควรจัดให้มีกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยสำหรับร่ำงพระรำชบัญญัติ
ร่ำงพระรำชกำหนด และร่ำงกฎหมำยลำดับรองที่มี
ลักษณะเป็นกำรจำกัดสิทธิหรือก่อให้เกิดหน้ำที่หรือมี
ผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตของประชำชน โดยกำหนด
ประเด็นวิเครำะห์ให้แตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสม
ของประเภทและเนื้อหำของร่ำงกฎหมำยได้

คาชี้แจงและการนาไปประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
กฎหมำยที่ไม่มีผลกระทบต่อประชำชน อำจรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนของรัฐเท่ำที่จำเป็นได้อยู่แล้ว
สำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของร่ำงกฎหมำย
ลำดับรองนั้น หำกกำหนดให้ต้องรับฟังควำมคิดเห็น
สำหรับร่ำงกฎหมำยลำดับรองตั้งแต่เริ่มบังคับใช้
พระรำชบัญญัตินี้อำจเป็นกำรสร้ำงภำระเกินควำมจำเป็น
ให้แก่หน่วยงำนของรัฐ จึงควรกำหนดให้ร่ำงกฎหมำย
ลำดับรองที่จะต้องดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น
เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งจะออกในภำยหลัง
ได้กำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และได้มีกำรกำหนดบทนิยำมคำว่ำ “ผู้เกี่ยวข้อง” แล้ว

ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้มีกำรวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเฉพำะ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่ำง
พระรำชบัญญัติ แต่กำหนดให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของร่ำงพระรำชกำหนด รวมทั้งกฎที่มีผลให้เกิดภำระ
แก่ประชำชน ทั้งนี้ ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยสำมำรถกำหนดแนวทำง
ในกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบเพื่อเป็น
แนวทำงให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติ

๖
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ความคิดเห็น
๔.๒ ข้อสงสัยเกี่ยวกับลำดับกำรดำเนินกำร
ระหว่ำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย บำงส่วนมีควำมเห็น
ว่ำควรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยก่อน
เพื่อให้สำมำรถนำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
มำประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องได้
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ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้หน่วยงำน
ของรัฐต้องเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น
และผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย
เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จอยู่แล้ว ดังนั้น หน่วยงำนของรัฐ
จึงสำมำรถเลือกลำดับกำรดำเนินกำรระหว่ำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกกฎหมำยได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึง
วัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
และกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่ถูกต้องและครบถ้วน
เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่มีควำมยุ่งยำกในเนื้อหำ หน่วยงำน
ของรัฐอำจจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกฎหมำยก่อน เพื่อนำไปประกอบกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง แต่หำกร่ำงกฎหมำยมีเนื้อหำ
ที่ซับซ้อน หน่วยงำนของรัฐก็อำจเลือกรับฟังควำมคิดเห็น
ผู้เกี่ยวข้องก่อน เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจะ
ดำเนินกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
๕. การวิเคราะห์ผลกระทบและการรับฟัง
สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำมีอำนำจตรำ
ได้นำข้อสังเกตมำปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
ความคิดเห็นของร่างกฎหมายที่เสนอโดย ข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ
ในร่ำงมำตรำ ๒๐ โดยกำหนดให้กำรรับฟังควำมคิดเห็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ
ตำมมำตรำ ๑๒๘ ของรัฐธรรมนูญ อยู่แล้ว จึงมีข้อสังเกตว่ำ และกำรวิเครำะห์ผลกระทบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
เลือกตั้ง
กำรกำหนดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นและดำเนินกำรอื่น ร่ำงกฎหมำยของสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ ให้เป็นไป
ตำมมำตรำ ๗๗ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเสนอให้
ตำมข้อบังคับที่สภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำกำหนด
สภำผู้แทนรำษฎรรับหลักกำรร่ำงกฎหมำยตำมที่กำหนด
ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้อำจเป็นกำรก้ำวล่วงอำนำจ

๗
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ความคิดเห็น
ของสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ และในทำงปฏิบัติ
ปัจจุบันสภำนิติบัญญัติแห่งชำติจะไม่รับหลักกำร
ร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งจนกว่ำจะได้มีกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ โดยครบถ้วนอยู่แล้ว
๖. การตรวจสอบผลการรับฟัง
๖.๑ ควรกำหนดให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐผู้เสนอกฎหมำยจัดให้มีกำร
- ในชั้นก่อนกำรเสนอร่ำงกฎหมำย
ตรวจสอบผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและผลกำรวิเครำะห์
ต่อคณะรัฐมนตรี
ผลกระทบเมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว หรืออำจให้
- ในชั้นหลังกำรพิจำรณำรับหลักกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำดำเนินกำรดังกล่ำว
ของคณะรัฐมนตรี
ในชั้นกำรตรวจพิจำรณำด้วยก็ได้
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ได้กำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น
และกำรวิเครำะห์ผลกระทบในร่ำงมำตรำ ๒๖ และร่ำง
มำตรำ ๒๗ โดยกำหนดให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของรำยงำนสรุปผล
กำรรับฟังควำมคิดเห็นและรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยที่หน่วยงำนของรัฐ
จัดทำ ก่อนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี
และให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีหน้ำที่
ตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย ตรวจสอบ
เนื้อหำของร่ำงกฎหมำย และตรวจสอบรำยงำนสรุปผล
กำรรับฟังควำมคิดเห็นและรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย
๖.๒ ควรจัดตั้งหน่วยงำนกลำงเพื่อวิเครำะห์
แม้จะไม่ได้มีกำรกำหนดให้จัดตั้งหน่วยงำนกลำง
ผลกระทบที่อำจเกิดจำกกฎหมำยร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ เพื่อกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย
ที่เสนอร่ำงกฎหมำยเพื่อให้เกิดควำมเป็นกลำง
ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐที่เสนอร่ำงกฎหมำย
แต่ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้มีกลไกกำรตรวจสอบ
กำรวิเครำะห์ผลกระทบและกำรรับฟังควำมคิดเห็น

๘
ประเด็นทีร่ บั ฟังความคิดเห็น

๗. การตรวจสอบเนื้อหาของ
ร่างกฎหมายในการจัดทาร่างกฎหมาย
หน่วยงำนของรัฐต้องพิจำรณำเนื้อหำ
ของร่ำงกฎหมำย เช่น ควำมสอดคล้อง
และไม่ขัดหรือแย้งต่อยุทธศำสตร์ชำติ
ไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินจำเป็น
กำรใช้ระบบอนุญำตและระบบ
คณะกรรมกำรเท่ำที่จำเป็น กำหนดโทษ
อำญำเฉพำะควำมผิดที่กระทบต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง
กำรกำหนดให้ดุลพินิจแก่เจ้ำหน้ำที่เท่ำที่
จำเป็น และต้องกำหนดหลักเกณฑ์กำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ

ความคิดเห็น
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ของหน่วยงำนของรัฐถึงสองครั้งในชั้นกำรเสนอเรื่อง
ต่อสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และในชั้นกำรตรวจ
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ นอกจำกนี้ หำกพบว่ำกำรรับฟังควำมคิดเห็น
หรือกำรวิเครำะห์ผลกระทบของหน่วยงำนของรัฐ
ไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบสำมำรถส่งเรื่องคืน
หรือมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนของรัฐเพื่อดำเนินกำร
เพิ่มเติมได้อีกด้วย
๗.๑ เห็นว่ำหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยสำมำรถกำหนด
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ควรร่วมกันกำหนด หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงกฎหมำย
หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงกฎหมำย
ในประเด็นต่ำง ๆ ตำมที่เห็นควรได้อยู่แล้วตำมหน้ำที่
ในประเด็นเกี่ยวกับ (๑) กำรนำระบบอนุญำตและระบบ และอำนำจของคณะกรรมกำรฯ ที่กำหนดใน
คณะกรรมกำรมำใช้เพียงเท่ำที่จำเป็น (๒) กำรใช้ดุลพินิจ ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
และระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ
และ (๓) กำรกำหนดโทษอำญำในร่ำงกฎหมำยเฉพำะ
กรณีที่มีควำมผิดร้ำยแรง เพื่อให้มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน
๗.๒ ควรกำหนดนิยำมคำว่ำ “ระบบอนุญำต”
ไม่ควรกำหนดนิยำมคำว่ำ “ระบบอนุญำต”
เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหำในกำรตีควำม เนื่องจำก
ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถ
ได้มีกำรนิยำมคำว่ำ “อนุญำต” ไว้ในพระรำชบัญญัติ
วิเครำะห์ควำมจำเป็นของกำรใช้ระบบดังกล่ำวได้
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
อย่ำงครอบคลุมและเหมำะสมกับบริบทของร่ำงกฎหมำย
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอำจมีควำมหมำย
แต่ละฉบับ
แตกต่ำงกับที่กำหนดในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้

๙
ประเด็นทีร่ บั ฟังความคิดเห็น
๘. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
กำหนดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำยทุกรอบระยะเวลำที่กำหนด
หรือเมื่อมีกรณีอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
โดยเทียบเคียงหลักกำรและสำระสำคัญ
ของพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวน
ควำมเหมำะสมของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘

ความคิดเห็น
๘.๑ ควรจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ
และพระรำชกำหนด โดยอำจกำหนดวิธีกำรและประเด็น
ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยตำมควำม
เหมำะสมของประเภทและเนื้อหำของกฎหมำย
๘.๒ อำจกำหนดยกเว้นให้กฎหมำยบำงฉบับ
ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับ
เฉพำะระยะเวลำหนึ่งและระยะเวลำนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว
กฎหมำยที่บัญญัติให้ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งและมี
กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยนั้นแล้ว หรือกฎหมำยที่ไม่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และกำรดำรงชีวิตของ
ประชำชน เช่น กฎหมำยกำหนดลักษณะของเครื่องหมำย
แสดงวิทยฐำนะ หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม
๘.๓ ควรให้รัฐมนตรีผู้รักษำกำรเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย เนื่องจำกมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจสำระสำคัญของกฎหมำยนั้น และบำงส่วน
เห็นว่ำควรมีหน่วยงำนกลำงเพื่อทำหน้ำที่ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยเพื่อให้เกิดควำมเป็นกลำง
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ได้กำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
ในร่ำงมำตรำ ๒๙ และร่ำงมำตรำ ๓๖ แล้ว ทั้งนี้
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จะได้กำหนดแนวทำงในกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่หน่วยงำน
ของรัฐต่อไป
ได้กำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
ในมำตรำ ๓๐ แล้ว

ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ไม่ได้กำหนดให้มี
หน่วยงำนกลำงในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
แต่กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบกำรบังคับใช้
กฎหมำยมีหน้ำที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
เนื่องจำกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระสำคัญ
และสภำพบังคับกฎหมำยนั้นมำกที่สุด โดยดำเนินกำร
ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยกำหนด

๑๐
ประเด็นทีร่ บั ฟังความคิดเห็น

ความคิดเห็น
๘.๔ ระยะเวลำในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
อำจกำหนดให้แตกต่ำงกันตำมประเภทหรือลักษณะของ
กฎหมำยได้ แต่อย่ำงน้อยควรมีรอบระยะเวลำในกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และเมือ่ หน่วยงำนของรัฐ
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย องค์กรที่เกี่ยวข้อง
หรือประชำชนเห็นว่ำจำเป็นต้องมีกำรปรับปรุง แก้ไข
หรือยกเลิกกฎหมำย ก็ควรสำมำรถกระทำได้ทันที
๙. นิยามคาว่า “กฎ”
เนื่องจำกเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบังคับใช้เป็นกำร
ทั่วไปเป็นเงื่อนไขสำคัญของคำว่ำ “กฎ” ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง หำกประสงค์
จะกำหนดให้มีควำมหมำยเหมือนหรือแตกต่ำง ควรเขียน
ควำมหมำยใหม่ให้ชัดเจน รวมทั้งอำจต้องระบุขอบเขต
ให้ชัดเจนว่ำให้หมำยถึงกฎที่ออกโดยใคร หรือมีกำรบังคับ
ใช้เพียงใด
๑๐. ระบบกลางเกี่ยวกับการจัดทา
๑๐.๑ เห็นด้วยกับกำรมีระบบกลำง เนื่องจำก
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ของกฎหมาย
และประชำชนสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบได้ นอกจำกนี้
ให้มีระบบกลำงและเครือข่ำย ยังทำให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรโดยมีมำตรฐำน
เชื่อมโยงผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดียวกัน และป้องกันมิให้เกิดควำมสับสนแก่ประชำชน
เพื่อเป็นช่องทำงกลำงสำหรับใช้ในกำรรับ
๑๐.๒ กำรกำหนดหน่วยงำนผู้รับผิดชอบระบบ
จดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องรับฟัง
กลำงและกำรบริหำรจัดกำรระบบกลำง มีควำมคิดเห็น
ควำมคิดเห็น กำรรับฟังควำมคิดเห็น
แตกต่ำงกัน ดังนี้
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย

คาชี้แจงและการนาไปประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้กำหนดให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์อย่ำงน้อยทุก ๕ ปี หรือทุกรอบระยะเวลำอื่น
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจำกนี้ หน่วยงำน
ของรัฐ คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย องค์กรที่เกี่ยวข้อง
หรือประชำชนสำมำรถมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมำยได้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมลักลั่นกัน จึงเห็นควร
ให้ใช้ควำมหมำยของนิยำมคำว่ำ “กฎ” ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง แต่ทั้งนี้จำเป็นต้อง
จำกัดขอบเขตของนิยำมดังกล่ำวเฉพำะกรณีกฎที่มีผลให้
เกิดภำระแก่ประชำชน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจะมีผลให้
ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถำนะ
ของบุคคล
-

ได้กำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบกลำงในร่ำงมำตรำ ๑๐ ซึ่งได้
กำหนดหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑๑
ประเด็นทีร่ บั ฟังความคิดเห็น
และเพื่อประโยชน์แก่ประชำชนในกำร
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตรำ
กฎหมำยและกำรเข้ำถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมำย

ความคิดเห็น
(๑) ควรให้เป็นหน้ำที่ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง
ในกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยทุกฉบับ
(๒) ควรให้เป็นหน้ำที่ของสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี เนื่องจำกต้องตรวจสอบก่อนเสนอ
ร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) ควรให้เป็นหน้ำที่ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน) เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

คาชี้แจงและการนาไปประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) รับผิดชอบในกำรจัดให้มี บำรุงรักษำ และพัฒนำ
ระบบกลำง ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ร้องขอ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำรับผิดชอบ
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบกลำง และร่วมกับสำนักงำน
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ในกำรกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และรูปแบบในกำรนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เข้ำสู่ระบบกลำง
- หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่นำข้อมูลที่จำเป็น
เกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์
ผลกระทบ รวมทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์เข้ำสู่ระบบกลำง
และเผยแพร่ผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
๑๐.๓ สมควรกำหนดให้สำนักเลขำธิกำร
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้กำหนดให้สำนักงำน
คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐผู้เสนอร่ำงกฎหมำย
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่ำนระบบ
เป็นหน่วยงำนรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่ำนระบบกลำง
กลำง และให้คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยกำหนด
เพื่อให้เหมำะสมกับภำรกิจและหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน แนวทำงกำรรับจดแจ้งผ่ำนระบบกลำง จึงไม่จำเป็นต้อง
กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐทีเ่ สนอ
ร่ำงกฎหมำยที่จะต้องรับจดแจ้ง เนื่องจำกทุกหน่วยงำน
สำมำรถเข้ำถึงรำยชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ได้จดแจ้งผ่ำนระบบ
กลำงได้อยู่แล้ว

๑๒
ประเด็นทีร่ บั ฟังความคิดเห็น

ความคิดเห็น

คาชี้แจงและการนาไปประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้รำยชื่อของผู้เกี่ยวข้อง
ในระบบกลำงมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ นอกเหนือจำก
รำยชื่อของผู้ที่ได้จดแจ้งไว้ด้วยตนเองแล้ว หน่วยงำน
ของรัฐจะมีหน้ำที่ในกำรรวบรวมและแจ้งเพิ่มเติมรำยชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำทรำบด้วย
(ร่ำงมำตรำ ๑๕)

