
สรุปผลการสัมมนา 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ 

ตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒  โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 
   

 
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา 

โดยที่มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดมาตรการส าคัญ
เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการตรากฎหมายและการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายด้วยกัน ๔ ประการ 
ได้แก่ (๑) มาตรการทั่วไป ที่รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น มีการยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อประชาชน  
และการด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย 
(๒) มาตรการก่อนการตรากฎหมาย  ที่รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง  
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย  
ทุกขั้นตอน  (๓) มาตรการภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ที่รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย และ (๔) มาตรการควบคุมเนื้อหาของร่างกฎหมาย ที่รัฐพึงใช้ระบบอนุญาต 
และระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
ให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ เกิดความชัดเจน
และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจึงเห็นควรจัดท า 
ร่างกฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนการด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว  
ซึ่งจะท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าวได้    
ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจัดให้มีการสัมมนาเพ่ือน าเสนอแนวคิดและหลักการ 
ของร่างกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดท าร่างกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านกฎหมาย 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายนี้ให้เป็นไปโดยรอบคอบต่อไป 

 
๒. ผลการสัมมนา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ นายประพันธ์  นัยโกวิท (กรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกรรมการ
พัฒนากฎหมาย) และนายปกรณ์  นิลประพันธ์ (รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา) โดยมีผู้แทน
หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๑๒๐ คน  รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.facebook.com/thailawreform/)  โดยสรุปผลการสัมมนา
ในแต่ละประเด็นได้ดังนี ้



๒ 
 

 
๒.๑ สภาพปัญหาและความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากกฎหมาย 
๒.๑.๑ สภาพปัญหา 
โดยที่กระบวนการในการตรากฎหมายที่ผ่านมายังไม่มีบทกฎหมายกลาง 

ที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย  จึงส่งผลให้กฎหมายที่ตราขึ้นเกิดความซ้ าซ้อนและมีปริมาณกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบและสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘  
ของรัฐธรรมนูญขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ที่จะก าหนด 

(๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

(๒) การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย เพ่ือป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาการมีกฎหมายมากเกินจ าเป็น 

(๓) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับทางเลือก ประโยชน์  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือประกอบการตัดสินใจหรือใช้ในการพิจารณาร่างกฎหมาย 

(๔) การควบคุมเนื้อหาของร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ระบบอนุญาต 
และระบบคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น การก าหนดเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และระยะเวลาการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และการก าหนด
โทษอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง  ทั้งนี้ เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบ  
ที่ชัดเจนและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินจ าเป็น  รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพ่ือลดปริมาณกฎหมายที่ไม่จ าเป็น 
รวมทั้งพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒.๑.๒ ความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 
เพ่ือด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 

สมควรจัดท าร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าวขึ้น โดยมีเหตุผลดังนี้ 
(๑) เนื่องจากมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในหมวด ๖ 

แนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งก าหนดให้รัฐพึงด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
เพ่ือเป็นการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอน หน้าที่
และอ านาจของหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม ให้เกิดความสอดคล้องและมีแนวทางปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงสมควรจัดท าร่างกฎหมายฉบับนี้เพ่ือก าหนดหลักการในเรื่องดังกล่าว 

(๒) เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ จะมีผลใช้บังคับกับรัฐ  
ซึ่งย่อมมีความหมายครอบคลุมถึงฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ รวมทั้งองค์กรอิสระ 
และหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ  แต่โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง 
การจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ที่คณะรัฐมนตรี 
ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ จะมีผลบังคับใช้ เฉพาะกับองค์กร 



๓ 
 
ในฝ่ายบริหาร ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงองค์กรอ่ืนที่มิใช่องค์กรในฝ่ายบริหาร  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกองค์กรมีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ   
จึงจ าเป็นต้องก าหนดหลักการในเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยในการก าหนด
หลักการของร่างกฎหมายนี้จะพิจารณาให้สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
และอ านาจขององค์กรต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

๒.๑.๓ บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

ก. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน 
(๑) ร่างกฎหมายนี้ไม่มีผลเป็นการสร้างภาระหน้าที่ต่อประชาชน เพราะเป็น

การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดให้หน่วยงานของรัฐต้องเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ จึงไม่มีผล
เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

(๒) ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
     ร่างกฎหมายนี้มีผลให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 

ตรากฎหมายในแต่ละขั้นตอน โดยการแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาจัดท า  
ร่างกฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ  
ตรากฎหมายทุกขั้นตอนนั้น จะส่งผลให้มีการตรากฎหมายเพียงเท่าจ าเป็น ไม่เป็นการสร้างภาระ  
แก่ประชาชนเกินสมควร และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

(๓) ความยุ่งยากท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายนั้น ประชาชนจะต้อง

เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางหรือวิธีการที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เช่น การเข้าร่วม
สัมมนา ประชุม หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ข. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 
(๑) ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้คือหน่วยงานของรัฐทุกองค์กร  

โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย 
(๒) ร่างกฎหมายนี้ไม่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ แต่อาจมีผลให้

หน่วยงานของรัฐหน่วยที่ขาดหรือมีบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายไม่เพียงพอ 
อาจต้องมีการเพ่ิมบุคลากรดังกล่าวบางส่วนเพ่ือรองรับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น  อย่างไรก็ดี ในการเตรียม
บุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามกฎหมายนี้ จะใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอยู่แล้วเป็นหลัก 

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายนี้จะมีผลเป็นการเพ่ิมงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ 
เช่น การรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 

 
๒.๒ หลักการและสาระส าคัญของร่างกฎหมาย 

๒.๒.๑ การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
ก่อนการจัดท าร่างกฎหมาย ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่า สามารถใช้มาตรการ

อ่ืนได้โดยไม่ต้องตราเป็นกฎหมาย หรือไม่  โดยในการวิเคราะห์จะต้องระบุทางเลือกที่ไม่จ าเป็น 
ต้องตราเป็นกฎหมายไว้ด้วย 



๔ 
 

๒.๒.๒ การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
(๑) สิ่งทีจ่ะน าไปรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย หลักการหรือประเด็นส าคัญ

ของร่างกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพปัญหาและความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตรากฎหมาย 

(๒) วิธีการรับฟังความคิดเห็น สามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมได้ เช่น  
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางไปรษณีย์ การประชุมสัมมนา การสัมภาษณ์ การเข้าร่วมชี้แจง 
การส ารวจความคิดเห็น การตอบแบบสอบถาม หรือวิธีการอ่ืนใด 

(๓) ความหมายของ “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายถึง “ผู้ซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่
ตามกฎหมาย หรือที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย”  ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการรับฟัง
ความคิดเห็นส าหรับกฎหมายแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันได้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการรักษา  
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  
ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 

(๔) วิธีการได้มาซึ่งผู้เกี่ยวข้อง อาจด าเนินการโดยวิธีเปิดให้ประชาชนมาจดแจ้ง
หรือขึ้นทะเบียน และการส ารวจหรือสอบถามรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 

(๕) ขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น เริ่มจากการประกาศและแจ้งวิธีการ 
รับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ 
โดยให้ผู้ เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกและไม่เป็นภาระ 
เกินสมควร 

(๖) หลังจากรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้ว จะต้องจัดท ารายงานสรุปผล 
การรับฟังความคิดเห็น โดยระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและสรุปความเห็นในแต่ละประเด็น 
รวมถึงค าชี้แจงตอบประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผล รวมทั้งเผยแพร่ผลการรับฟัง
ความคิดเห็น และน าไปประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

๒.๒.๓ การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างน้อยต้องวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับภาระ 

หรืออุปสรรคต่อประชาชน สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจ ากัด การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
ทั้งนี้  อาจก าหนดหัวข้อหรือประเด็นในการวิเคราะห์ผลกระทบส าหรับกฎหมายซึ่งมีลักษณะ 
หรือประเภทที่แตกต่างกัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๔ การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
(๑) ก าหนดให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ของรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย ที่หน่วยงานของรัฐจัดท า ก่อนการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตรวจสอบความจ าเป็น
ในการตรากฎหมาย ตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย และตรวจสอบรายงานสรุปผลการรับฟัง  
ความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 

ทั้งนี้  หากพบว่าการรับฟังความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบของ
หน่วยงานของรัฐไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสามารถส่งเรื่องคืนหรือมีข้อเสนอแนะ
ไปยังหน่วยงานของรัฐเพ่ือด าเนินการเพิ่มเติมได้ 

 



๕ 
 

๒.๒.๕ การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย 
ในการจัดท าร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเนื้ อหาของ 

ร่างกฎหมาย เช่น ความสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่สร้างภาระ 
แก่ประชาชนเกินจ าเป็น การใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเท่าที่จ าเป็น ก าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง  
การก าหนดให้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่เท่าที่จ าเป็น และต้องก าหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ รวมถึงการจัดท าแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

๒.๒.๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด โดยเทียบเคียงหลักการและสาระของพระราชกฤษฎีกา 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒.๒.๗ การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 
ให้มีการรวบรวมกฎหมายและกฎให้เป็นหมวดหมู่ และเผยแพร่ ในระบบ

ฐานข้อมูลกฎหมาย พร้อมทั้งค าแปลของกฎหมาย 
๒.๒.๘ ระบบกลางเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ให้มีระบบกลางและเครือข่ายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่หน่วยงานของรัฐเป็นช่องทางกลางส าหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็นและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย  รวมทั้งเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมาย
และการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย  ทั้งนี้ ระบบกลางดังกล่าวจะรองรับในเรื่องการรับจดแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็น 

 
๓. ผลการรับฟังความคิดเห็น 

ในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
และการตอบแบบสอบถาม โดยสรุปความคิดเห็นในแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 

(๑) ความจ าเป็นในการมีกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการตามมาตรา ๗๗  
และ มาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 

ผู้ เข้ าร่วมสัมมนาโดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการมีกฎหมายเพ่ือรองรับ 
การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ โดยแสดงเหตุผลว่า เนื่องจาก 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดแนวทางการจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือรองรับ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ มีผลใช้บังคับได้เฉพาะแต่กับร่างกฎมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  
แต่ช่องทางในการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนั้นเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถเสนอกฎหมายได้  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายนี้ขึ้น เพ่ือให้มีผลใช้บังคับครอบคลุม
ถึงการเสนอร่างกฎหมายโดยช่องทางดังกล่าวด้วย  อย่างไรก็ดี ในร่างกฎหมายฉบับนี้ควรก าหนด
รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติตามในแต่ละเรื่องและแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน รวมทั้งต้องสามารถปฏิบัติ
ได้จริงและไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานของรัฐหรือประชาชนเกินสมควร    



๖ 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยแสดงเหตุผลว่า เนื่องจากมาตรา ๗๗  
ได้ก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าร่างกฎหมายไว้ครอบคลุมแล้ว จึงไม่เห็นความจ าเป็น 
ในการตรากฎหมายเพ่ือรองรับกระบวนการดังกล่าวอีก  อีกทั้งด าเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ 
ของรัฐธรรมนูญ ควรเป็นการก าหนดแนวทางให้รัฐปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในทางการเมืองมากกว่าเป็นการก าหนดกระบวนการด าเนินการในทางกฎหมาย  จึงเห็นควรก าหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ในมติคณะรัฐมนตรีจะเหมาะสมกว่า 

(๒) การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา

กฎหมายในทุกขั้นตอน หรืออย่างน้อยควรมีการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายในชั้น 
ยกร่างกฎหมายของหน่วยงานและชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายของ
คณะรัฐมนตรี  อย่างไรก็ดี ผู้ เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบ 
ความจ าเป็นในการตรากฎหมายในชั้นการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ความคิดเห็นบางส่วนเสนอให้มีการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
ในชั้นการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา เฉพาะในกรณีที่ เป็นร่างกฎหมายที่ เสนอโดย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชน  และเห็นควรให้มีการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
กฎหมายเมื่อมีการก าหนดนโยบายโดยฝ่ายการเมืองด้วย 

(๓) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นว่า นอกจากการรับฟังความคิดเห็นส าหรับ 

การจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติแล้ว เห็นควรก าหนดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นส าหรับการจัดท าร่างพระราชก าหนดด้วย แต่อาจก าหนดวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็นให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างจากการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีปกติได้ 

ส าหรับกฎหมายล าดับรอง ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นว่า ควรก าหนด 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็น  โดยเฉพาะร่างกฎหมายที่มีลักษณะจ ากัดสิทธิหรือก่อให้เกิดหน้าที่ 
หรือมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม แต่อาจก าหนดวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็นให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม  อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนแสดงความกังวลว่า
การรับฟังความคิดเห็นส าหรับการจัดท ากฎหมายล าดับรองอาจสร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐ 
เป็นอยา่งมาก 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นด้วยว่า ควรให้หน่วยงานของรับผู้เสนอ
กฎหมายเป็นผู้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยน าหลักการของร่างกฎหมายมารับฟังความคิดเห็น
ก่อนการจัดท าร่างกฎหมาย และควรมีการก าหนดนิยามค าว่า “ผู้เกี่ยวข้อง” ให้ชัดเจนและครอบคลุม
บริบทของทุกร่างกฎหมายด้วย 

เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นควรต้อง
ก าหนดให้มีการตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็น โดยควรก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายในการตรวจสอบผลการด าเนินการ  
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตรวจสอบผล
การด าเนินการในชั้นการพิจารณาร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่งด้วย 

 



๗ 
 

(๔) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ทีอ่าจเกิดขึ้นจากกฎหมายส าหรับทุกร่างกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชก าหนด  
และร่างกฎหมายล าดับรองที่มีลักษณะจ ากัดสิทธิหรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน โดยสามารถก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ผลกระทบให้แตกต่างกันไป 
ตามความเหมาะสมของประเภทและเนื้อหาของร่างกฎหมายได ้

ผู้ เข้าร่วมสัมมนาหลายท่านเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพ่ือการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมาย เพื่อให้เกิด 
ความเป็นกลางในการด าเนินการ   

เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายแล้วเสร็จ  
ผู้สัมมนาเห็นว่า ควรต้องก าหนดให้มีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากกฎหมาย โดยควรก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
ที่เสนอร่างกฎหมายในการตรวจสอบผลการด าเนินการ  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนเสนอให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าทีต่รวจสอบผลการด าเนินการในชั้นการพิจารณาร่างกฎหมาย
อีกครั้งหนึ่งด้วย 

(๕) การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นว่า ควรก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 

ร่างกฎหมายในเรื่องหลักการน าระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการมาใช้เพียงเท่าที่จ าเป็น 
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  และการก าหนด 
ให้การกระท าใดเป็นความผิดซึ่งมีโทษทางอาญาในร่างกฎหมาย ต้องเป็นการกระท าความผิดร้ายแรง  
และเห็นควรก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่ เสนอ 
ร่างกฎหมายจัดท าแนวทาง หรือแบบร่างกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

(๖) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
ผู้ เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมายส าหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ  และพระราชก าหนด  
แต่อาจก าหนดวิธีการและประเด็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
ตามความเหมาะสมของประเภทและเนื้อหาของกฎหมาย  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นด้วยว่า 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายไม่จ าเป็นต้องด าเนินการกับกฎหมายทุกฉบับ โดยอาจยกเว้น 
การด าเนินการกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว 
กฎหมายที่บัญญัติให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการด าเนินการตามกฎหมายนั้นแล้ว  
หรือกฎหมายใดที่ไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการด ารงชีวิตของประชาชน เช่น กฎหมาย
ก าหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ผู้ เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนเห็นด้วยกับการก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกฎหมายฉบับนั้นเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญ และสภาพบังคับกฎหมายนั้น
มากท่ีสุด  อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนเห็นว่าควรมีหน่วยงานกลางในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางในการด าเนินการ  



๘ 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนายังเห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาระยะเวลาในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ให้แตกต่างกันตามลักษณะหรือประเภทของกฎหมาย โดยอย่างน้อยควรมีรอบระยะเวลา 
ในการด าเนินการดังกล่าวทุก ๕ ปี หรือเมื่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกฎหมาย คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก
กฎหมาย   

(๗) การก าหนดให้มี “ระบบกลางเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” (ระบบกลาง)  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีระบบกลาง เนื่องจากสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้โดยง่าย
และเป็นการลดภาระแก่ส่วนราชการ นอกจากนี้ การมีระบบกลางยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ของรัฐด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยมีมาตรฐานเดียวกัน และป้องกันมิให้เกิดความสับสนแก่
ประชาชนด้วย  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางท่านไม่เห็นด้วย เนื่องจากการมีระบบสารสนเทศกลาง 
มีความซ้ าซ้อน กับภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการอยู่แล้ว  

ส่วนประเด็นเกีย่วกับระบบการด าเนินการของระบบกลางนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เห็นด้วยกับการก าหนดระบบกลางรองรับการด าเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นประกอบ 
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  การเปิด เผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟัง 
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ และร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น รวมทั้ง 
ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร การรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง การเปิดเผยผล 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกฎซึ่ งออกตามความ 
ในกฎหมาย  

(๘) หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดให้มีและการบริหารจัดการระบบกลาง 
ผู้ เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

และบริหารจัดการระบบกลางแตกต่างกันหลายแนวทาง เช่น  
- ควรก าหนดเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้เกิด 

ความเชื่อมโยงในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับ  
- ควรก าหนดเป็นหน้าที่ ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เนื่ องจาก 

ต้องตรวจสอบก่อนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักการของร่างกฎหมาย 
- ควรก าหนดเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจาก

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  
- ควรก าหนดเป็นหน้าที่ร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ เช่น (๑) ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (๓) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

นอกจากนี้ มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ระบบกลางควรเป็นระบบที่เป็น 
User friendly เพ่ือให้ประชาชนรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   
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