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คู�มือการจัดทำร�างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. 

๑. วัตถุประสงค  (Objectives) 

 การจัดทำคู�มือการจัดทำร�างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงค!  
 ๑. เพื่อเป$นแนวปฏิบัติสำหรับเจ)าหน)าที่ของสำนักงาน ก.พ. ในการจัดทำร�างกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได)อย�างถูกต)องและครบถ)วน 
 ๒. เป$นการตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ สำนักงาน ก.พ. ในกระบวนการ
จัดทำร�างกฎหมาย รวมไปถึงขั ้นตอนการออกกฎหมายลำดับรองและการดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว) 
ให)มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ๓. เพื่อใช)เป$นแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.  

๒. ขอบเขต (Scope) 

 คู�มือการจัดทำร�างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. เป$นการสรุปขั้นตอนและกระบวนการจัดทำร�างกฎหมาย 
ตั้งแต�กระบวนการตรวจสอบป8ญหาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีผลใช)บังคับในป8จจุบัน ขั้นตอน 
การยกร�างกฎหมาย การเสนอร�างกฎหมายในชั ้นคณะรัฐมนตรี ในชั ้นคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภา 
จนกระทั่งกฎหมายบังคับใช) รวมไปถึงกระบวนการดำเนินการในการออกกฎหมายลำดับรอง และการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย  

๓. หน3าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 ๑) สำนักกฎหมายและสำนักต)นเรื่อง 
 เจ)าหน)าท่ีของสำนักกฎหมายและสำนัก/ศูนย!/กลุ�มงาน/สถาบันของสำนักงาน ก.พ. ต)องตรวจสอบป8ญหา
และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่อยู �ในความรับผิดชอบ เม่ือพิจารณาแล)วเห็นว�ามีความจำเป$น 
ต)องปรับปรุงแก)ไขกฎหมาย ต)องดำเนินการตามข้ันตอนการจัดทำร�างกฎหมาย ตั้งแต�กระบวนการตรวจสอบป8ญหา
และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พิจารณานำเรื่องเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญที่เก่ียวข)องและ ก.พ. จนกระท่ัง
กฎหมายประกาศใช) การออกกฎหมายลำดับรองและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย   
 ๒) อ.ก.พ. วิสามัญที่เก่ียวข)อง 
 พิจารณาหลักการให)ความเห็น ข)อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก)ไขกฎหมาย หรือการยกร�าง 
กฎหมายใหม�ก�อนนำเสนอต�อ ก.พ.  
 ๓) อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข)าราชการ 
 พิจารณาร�างกฎหมายก�อนเสนอร�างกฎหมายต�อ ก.พ.  
 ๔) คณะกรรมการข)าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 - พิจารณาให)ความเห็น ข)อเสนอแนะ และให)ความเห็นชอบในหลักการในการที่จะให)ปรับปรุงแก)ไข 
หรือยกร�างกฎหมายใหม� 



คู�มือการจัดทำร�างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. ๒ 

 

 - พิจารณาร�างกฎหมายและให)ความเห็นชอบร�างกฎหมายท่ีผ�านการพิจารณาจาก อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับ
กฎหมายและระเบียบข)าราชการ 
 - ประธาน ก.พ. ลงนามในหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเร่ืองต�อคณะรัฐมนตรี 
๔. คำนิยาม (Definition) 
 กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน  
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
  ในกระบวนการจัดทำร�างกฎหมายนั้น จะต)องมีผู)รับผิดชอบการดำเนินการในทุกข้ันตอน ซึ่งจำเป$นจะต)อง
นำกฎหมาย หลักเกณฑ! และแนวทางที่สำคัญมาใช)ประกอบการดำเนินการ เพื่อสามารถจัดทำร�างกฎหมาย 
ได)อย�างถูกต)อง ครบถ)วนและมีประสิทธิภาพ  
 

ข้ันตอนที่ ๑ การตรวจสอบความเหมาะสมและหลักการแก3ไขกฎหมาย 
ผู3รับผิดชอบ กระบวนการ กฎหมาย/ 

หลักเกณฑ ที่สำคัญ 
สำนักกฎหมาย
สำนักต)นเรื่อง 

ตรวจสอบป8ญหาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
- กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยหรือไม� 
- กฎหมายสอดคล)องกับยุทธศาสตร!ชาติและแผนการปฏริูปประเทศหรือไม� 
- กฎหมายนั้นออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายท่ีลำดับศักด์ิสูงกว�า 
  และกฎหมายท่ีให)อำนาจน้ันถูกยกเลิกไปแล)วหรือไม�หรือมีกฎหมายเฉพาะ   
  บังคับใช)แล)วหรือไม� 
- กฎหมายในป8จจุบันมปี8ญหาหรือก�อให)เกิดผลกระทบต�อประชาชนด)านใด เช�น 
  เคยได)รับเรื่องร)องเรียนเก่ียวกับกฎหมายในเรื่องใด 
- กฎหมายท่ีอยู�ในความรับผิดชอบประกาศใช)บังคับมาเกิน ๕ ปHหรอืไม� 

- มาตรา ๗๗ แห�งรัฐธรรมนญู
แห�งราชอาณาจักรไทย 
- มาตรา ๕, ๑๒ แห�ง พ.ร.บ.ฯ*  
(ภาคผนวก ๑) 
- แนวทางการจัดทำและการ
เสนอร�างกฎหมายตามบท 
บัญญัตมิาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย (ภาคผนวก ๒) 

สำนักกฎหมาย
สำนักต)นเรื่อง 

พิจารณาแนวทางในการแก)ไขป8ญหา 
- ศึกษาวิเคราะห!ป8ญหาและความเหมาะสมของกฎหมาย  
- กำหนดวิธีการแก)ไขป8ญหา เช�น ปรับปรุงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
กฎ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน 

- มาตรา ๕, ๑๒ แห�ง พ.ร.บ.ฯ 
- หลักเกณฑ!ในการตรวจสอบ
ความจำเป$นในการตรา
พระราชบัญญัติ Checklist 

(ภาคผนวก ๓) 
สำนักต)นเรื่อง จัดทำวาระเพ่ือพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. ที่เก่ียวข)อง  

อ.ก.พ. 
ที่เก่ียวข)อง 

พิจารณาหลักการให)ปรับปรุงแก)ไขกฎหมาย 
- พิจารณานโยบาย ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห!ป8ญหาและความเหมาะสม 
  ในการปรับปรุงแก)ไขหรือยกร�างกฎหมาย 

 

สำนักต)นเรื่อง จัดทำวาระตามมติ อ.ก.พ. ที่เห็นชอบในหลักการให)ปรับปรุงแก)ไข
กฎหมาย ประกอบการจัดทำวาระเพื่อเสนอ ก.พ. พิจารณา  

 

ก.พ. - พิจารณาหลักการให)ปรับปรุงแก)ไข 
- ให)ความเห็นชอบให)มีการปรับปรุงแก)ไข 

 

* พ.ร.บ.ฯ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักเกณฑ!การจัดทำร�างกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 



คู�มือการจัดทำร�างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. ๓ 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ การจัดทำร�างกฎหมาย 
ผู3รับผิดชอบ กระบวนการ กฎหมาย/ 

หลักเกณฑ ที่สำคัญ 

สำนักต)นเรื่อง - รับฟ8งความคิดเห็นผู)ท่ีเก่ียวข)อง 
- วิเคราะห!ผลกระทบ 
- เผยแพร�ผลการรับฟ8งความคิดเห็นและการวิเคราะห!ผลกระทบ 
และนำมาประกอบการพิจารณากฎหมายทุกข้ันตอน 
 

 

- มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๙  
แห�ง พ.ร.บ.ฯ 
- คำแนะนำของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับ
ฟ8งความคิดเห็นของผู)เก่ียวข)อง
ประกอบการจดัทำร�าง
กฎหมาย (ภาคผนวก ๔) 
- แนวทางการวิเคราะห!
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมาย (ภาคผนวก ๕) 

สำนักกฎหมาย
สำนักต)นเรื่อง 

 

จัดทำร�างกฎหมายพร)อมเหตุผลความจำเป$นในการตรากฎหมาย 
และผลการรับฟ8งความคิดเห็นและผลการวิเคราะห!ข)อมูล 
- จัดทำร�างกฎหมาย 
- นำผลการรับฟ8งฯ ผลวิเคราะห!ผลกระทบ มาประกอบการจัดทำร�างกฎหมาย 
- นำมติ ก.พ. ท่ีเห็นชอบในหลักการให)ปรับปรุงแก)ไขกฎหมายมาประกอบ 
การจัดทำวาระเพื่อพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและ
ระเบียบข)าราชการ 

- มาตรา ๕, ๑๒, ๑๖, ๑๗  
แห�ง พ.ร.บ.ฯ 
- แนวทางการเสนอร�าง
พระราชบัญญัติ (ภาคผนวก ๖) 
- แนวทางการวิเคราะห!
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมาย (ภาคผนวก ๕) 
 

อ.ก.พ. 
กฎหมายฯ 

พิจารณาร�างกฎหมาย  
- กรณี อ.ก.พ. กฎหมายฯ เห็นชอบร�างกฎหมาย สำนักต)นเรื่องนำเสนอต�อ ก.พ.  
- กรณีต)องแก)ไขร�างกฎหมาย สำนกัต)นเรื่องรับข)อเสนอแนะของ อ.ก.พ
กฎหมายฯ ไปปรับปรุงร�างกฎหมาย  

 

ก.พ. ให)ความเห็นชอบร�างกฎหมาย 
- กรณี ก.พ. เห็นชอบกับร�างกฎหมาย ให)สำนักต)นเรื่องดำเนินการรบัฟ8งความ
คิดเห็น 
- กรณีต)องแก)ไขร�างกฎหมาย สำนกัต)นเรื่องรับข)อเสนอแนะของ ก.พ.  
ไปปรับปรุงร�างกฎหมาย หรืออาจให) อ.ก.พ. กฎหมายฯ พิจารณาร�างกฎหมาย
อีกครั้ง 

 

สำนักต)นเรื่อง รับฟ8งความคิดเห็นผ�านระบบกลาง 
เมื่อร�างกฎหมายผ�านความเห็นชอบจาก  ก.พ.  สำนักต)นเรื่องนำร�างกฎหมาย 
รับฟ8งความคิดเห็น 

•  วิธีการในการรับฟ8งความคิดเห็น สามารถดำเนินการโดยวิธีการอย�างหนึ่ง
อย�างใดหรือหลายอย�าง เช�น การรับฟ8งความคิดเห็นผ�านเว็บไซต!   
 www.ocsc.go.th หรือ www.lawamendment.go.th / การประชุม  
 สัมมนารับฟ8งความคิดเห็น / การสัมภาษณ! / การสำรวจความคดิเห็น 

• ระยะเวลาเริ่มต)นและสิ้นสุดไม�น)อยกว�า ๑๕ วัน  
• เปaดเผยข)อมูลประกอบ ซึ่งอย�างน)อยประกอบด)วย 

     สภาพป8ญหาและสาเหตุ / ความจำเป$นท่ีต)องตรากฎหมาย 
     หลักการอันเป$นสาระสำคัญของร�างกฎหมาย / ประเด็นท่ีจะรับฟ8ง 
     ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายและบุคคลซึ่งอาจได)รับผลกระทบ 
     ความจำเป$นในการใช)ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษ 
     ทางอาญา และหลักเกณฑ!การใช)ดุลพินิจ 

- มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
แห�ง พ.ร.บ.ฯ 
- คำแนะนำของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับ
ฟ8งความคิดเห็นของผู)เก่ียวข)อง
ประกอบการจดัทำร�าง
กฎหมาย (ภาคผนวก ๔) 
- คำแนะนำของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช)
ระบบอนุญาตในกฎหมาย / 
การใช)ระบบคณะกรรมการใน
กฎหมาย / การกำหนดโทษ
อาญาในกฎหมาย  
(ภาคผนวก ๗) 



คู�มือการจัดทำร�างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. ๔ 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ การจัดทำร�างกฎหมาย (ต�อ) 
ผู3รับผิดชอบ กระบวนการ กฎหมาย/ 

หลักเกณฑ ที่สำคัญ 

สำนักต)นเรื่อง 
 

สรุปผลการวิเคราะห!ผลกระทบ (Regulatory Impact Analysis 
หรือ RIA) 
- ข้ันตอนการวิเคราะห! RIA  
  ๑) การวิเคราะห!สภาพป8ญหา สาเหตุของป8ญหา และผลกระทบของป8ญหา 
  ๒) การกำหนดวัตถุประสงค!และเปiาหมายของการดำเนินการ 
  ๓) การแก)ป8ญหาในป8จจุบัน 
  ๔) ความสัมพันธ!หรือความใกล)เคียงกับกฎหมายอ่ืน 
  ๕) การวิเคราะห!ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
จัดทำรายงานการวิเคราะห!ผลกระทบ  
- ส�วนท่ี ๑ เหตผุลความจำเป$นท่ีต)องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
  จากกฎหมาย  
- ส�วนท่ี ๒ เหตผุลความจำเป$นในการใช)ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  
  การกำหนดโทษอาญา และการให)เจ)าหน)าท่ีของรัฐมีดุลพินิจ 

- มาตรา ๒๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙ แห�ง พ.ร.บ.ฯ 
- แนวทางการวิเคราะห!
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมาย (ภาคผนวก ๕) 
- (ตัวอย�าง) รายงานการ
วิเคราะห!ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากกฎหมาย 
(ภาคผนวก ๘) 
- (ตัวอย�าง) รายงานสรุป 
ผลการรับฟ8งความคดิเห็น 
(ภาคผนวก ๙) 
- กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ!และเง่ือนไข
เก่ียวกับการไม�เผยแพร�ข)อมลู
ในระบบกลาง (ภาคผนวก ๑๐) 
- หลักเกณฑ!การจัดทำและ
เผยแพร�ข)อมลูในระบบกลาง
เพื่อประโยชน!ในการให)
ประชาชนเข)าถึงกฎหมายได)
อย�างท่ัวถึง (ภาคผนวก ๑๑) 

สรุปผลการรับฟ8งความคิดเห็น  อย�างน)อยประกอบด)วย 
  - ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 
  - สรุปความคิดเห็นแต�ละประเด็น 
  - คำช้ีแจงรายประเด็นพร)อมเหตผุล 
จัดทำสรุปผลการรับฟ8งฯ มาประกอบการพิจารณาร�างกฎหมายและ 
การวิเคราะห!ผลกระทบ 

สำนักกฎหมาย จัดทำร�างกฎหมาย  
นำผลการวิเคราะห! RIA และ ผลการรับฟ8งความคิดเห็นมาจัดทำร�างกฎหมาย  
กรณีปรับปรุงในสาระสำคัญ ต)องให) ก.พ. เห็นชอบร�างกฎหมายก�อนเผยแพร� 

สำนักต)นเรื่อง เผยแพร�ผ�านระบบกลาง  

ข้ันตอนที่ ๓ การเสนอร�างกฎหมายต�อคณะรัฐมนตรี 
สำนักต)นเรื่อง ทำบันทึกเสนอประธาน ก.พ. / รองนายกรัฐมนตรีท่ีกำกับดูแล

สำนักงาน ก.พ.  

แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบให)เสนอคณะรัฐมนตรี 
(ภาคผนวก ๑๒) 

สำนักต)นเรื่อง จัดทำเอกสาร 
๑. ร�างกฎหมาย 
๒. สรปุสาระสำคัญของหลักการร�างกฎหมาย 
๓. คำช้ีแจงตาม Checklist    
๔. สรปุผลการรับฟ8งฯ 
๕. รายงาน RIA   
๖. หลักฐานการรับฟ8งฯ 
๗. หลักฐานการเปaดเผยผลการรับฟ8งฯ และ RIA 
๘. ตารางเปรียบเทียบ กรณีแก)ไข/ปรับปรุง กม. เดิม 
๙. แผนการจัดทำ กม. ลำดับรอง กรอบสาระสำคัญ กรอบระยะเวลา 

- มาตรา ๒๕ แห�ง พ.ร.บ.ฯ 
- หลักเกณฑ!การจัดทำ
คำอธิบายสรปุสาระสำคัญของ
กฎหมาย (ภาคผนวก ๑๓) 
- หลักเกณฑ!ในการตรวจสอบ
ความจำเป$นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) 
(ภาคผนวก ๓) 
- (ตัวอย�าง) หลักเกณฑ!ในการ
ตรวจสอบความจำเป$นในการ
ตราพระราชบัญญัติ 
(Checklist) ของสำนักงาน 
ก.พ. (ภาคผนวก ๑๔) 



คู�มือการจัดทำร�างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. ๕ 

 

ข้ันตอนที่ ๓ การเสนอร�างกฎหมายต�อคณะรัฐมนตรี (ต�อ) 
ผู3รับผิดชอบ กระบวนการ กฎหมาย/ 

หลักเกณฑ ที่สำคัญ 

(ต�อ) 

 
(ต�อ) 

 
(ต�อ) 

- ระเบียบว�าด)วยหลักเกณฑ!
และวิธีการเสนอเรื่องต�อ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ภาคผนวก ๑๕) 
- หนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด�วนท่ีสดุ ท่ี นร 
๐๕๐๓/ ว ๓๑๑ ลงวันท่ี  
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนว
ทางการเสนอร�างกฎหมายต�อ
คณะรัฐมนตรี (ภาคผนวก ๑๖) 
- แบบหนังสือเสนอเรื่องต�อ
คณะรัฐมนตรี (ประเภท
กฎหมาย) (ภาคผนวก ๑๗) 

สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

ตรวจสอบความครบถ)วนการรับฟ8งความคิดเห็น 
กรณีต)องรับฟ8งเพิม่เตมิ ให)ส�งเรื่องคืนหรือให)สำนักต)นเรื่องดำเนินการรับฟ8ง
เพิ่มเตมิ 

 

คณะรัฐมนตรี พิจารณารับหลักการของร�างกฎหมาย  

สำนักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
 
 
 

ตรวจสอบความจำเป$นในการตรากฎหมาย 
กรณีมคีวามเห็นว�าไม�จำเป$น ขอให)คณะรัฐมนตรีทบทวน หรือพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควรต�อไป 

 

ตรวจสอบผลการรับฟ8งความคิดเห็น 
กรณีต)องรับฟ8งเพิม่เตมิ สคก. อาจดำเนินการรับฟ8งเพ่ิมเติมเองหรือให)สำนัก
ต)นเรื่องดำเนินการรบัฟ8งเพ่ิมเตมิ 
ตรวจสอบผลการวิเคราะห!ผลกระทบ (รายงาน RIA) 

ตรวจสอบเน้ือหาของร�างกฎหมาย 

คณะรัฐมนตรี เสนอร�างกฎหมาย รายงาน RIA และผลการรับฟ8งความคิดเห็น  
รัฐสภา พิจารณาร�างกฎหมาย 

ช้ันสภาผู)แทนราษฎร 
- วาระท่ี ๑ รับหลักการ 
- วาระท่ี ๒ ตั้งคณะกรรมาธิการ (ผู)แทนสำนักงาน ก.พ. เข)าช้ีแจง) 
- วาระท่ี ๓ ลงมตเิห็นชอบ 
ช้ันวุฒิสภา 
- วาระท่ี ๑ รับหลักการ 
- วาระท่ี ๒ ตั้งคณะกรรมาธิการ 
- วาระท่ี ๓ ลงมตเิห็นชอบ 

 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  



คู�มือการจัดทำร�างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. ๖ 

 

ข้ันตอนที่ ๔ การออกกฎหมายลำดับรอง 

ผู3รับผิดชอบ กระบวนการ กฎหมาย/ 
หลักเกณฑ ที่สำคัญ 

สำนักกฎหมาย
สำนักต)นเรื่อง 

 

ออกกฎ / ดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด 
• กรณีจัดทำร�างกฎหมายที่มีการกำหนดโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือ

สภาพบังคับที่เป$นผลร)าย หรือมีบทบัญญัติให)ต)องขออนุญาตหรือต)อง
ปฏิบัติตามกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ห)ามใช)บทบัญญัติดังกล�าวในทาง 
ท่ีเป$นผลร)าย จนกว�าจะมีการออกกฎดังกล�าวแล)ว  

• กรณีพระราชบัญญัติกำหนดให)ต)องออกกฎหรือดำเนินการอย�างใดอย�าง
หนึ ่งเพื ่อให)ประชาชนปฏิบัติตามได) และบทบัญญัตินั ้นก�อภาระหรือ 
เป$นผลร)ายต�อประชาชน 
� กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช)ตั้งแต�วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

     ถ)ามิได)ออกกฎ/ดำเนินการภายใน ๒ ปH นับแต�วันท่ี กม. นั้นมีผลใช)บังคับ   
     � กฎหมายน้ันสิ้นผลบังคับใช)  
� กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช)ก�อนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

     ถ)ามิได)ออกกฎ/ดำเนินการภายใน ๔ ปH นับแต�วันท่ี กม. นั้นมีผลใช)บังคับ  
     � กฎหมายนั้นสิ้นผลบังคับใช)  
• กรณีพระราชบัญญัติกำหนดให)ต)องออกกฎหรือดำเนินการอย�างใด 

อย�างหนึ่งเพ่ือให)ประชาชนได)สิทธิประโยชน!จากกฎหมายน้ัน  
� กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช)ตั้งแต�วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ถ)ามิได)ออกกฎ/ดำเนินการภายใน ๒ ปH นับแต�วันท่ี กม. น้ันมีผลใช)บังคับ  
� กฎหมายท่ีมผีลบังคับใช)ก�อนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ถ)ามิได)ออกกฎ/ดำเนินการภายใน ๔ ปH นับแต�วันท่ี กม. น้ันมีผลใช)บังคับ  

  � ให)บทบัญญัติดังกล�าวมีผลบังคับได)โดยไม�ต)องมีกฎหรือดำเนินการ 

- มาตรา ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๓๙ 
 แห�ง พ.ร.บ.ฯ 

ข้ันตอนที่ ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ผู3รับผิดชอบ กระบวนการ กฎหมาย/ 

หลักเกณฑ ที่สำคัญ 

สำนักกฎหมาย
สำนักต)นเรื่อง 

 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
- กฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของข)าราชการหรือเจ)าหน)าท่ีอ่ืน 
ของรัฐ ได)รับการยกเว)นไม�ต)องทำการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
- กฎหมายท่ีมผีลใช)บังคับก�อนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ประเมินผลสัมฤทธ์ิครั้งแรกก�อนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
  ประเมินครั้งต�อ ๆ ไป ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปH 
  ดำเนินการประเมินให)แล)วเสร็จภายใน ๑ ปH นับแต�วันท่ีต)องประเมิน 
  ผลสมัฤทธ์ิ  
- กฎหมายท่ีมผีลใช)บังคับต้ังแต�วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ประเมินผลสัมฤทธ์ิทุกรอบระยะเวลา ๕ ปH นับแต�วันท่ีกฎหมายมีผลใช)บังคับ 
  ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิให)แล)วเสร็จภายใน ๑ ปH นับแต�วันครบรอบ  
  ระยะเวลา 

- มาตรา ๒๙ แห�ง พ.ร.บ.ฯ 
- กฎกระทรวงกำหนด
กฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคผนวก ๑๘) 
- กฎกระทรวงกำหนดกรอบ
ระยะเวลาการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 
๒๕๖๒ (ภาคผนวก ๑๙) 
- แนวทางการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย และ
รายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของกฎหมาย/กฎ  
(ภาคผนวก ๒๐) 

 
 
 



ขั�นตอนการจดัทํารา่งกฎหมายของสํานกังาน ก.พ. 

 

 ๗ 

การจดัทํารายงาน RIA 
อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

๑. เหตผุลความจาํเป็นที ตอ้งตรา
กฎหมาย 
๒. ความซํ$าซอ้นกบักฎหมายอื น 
๓. สิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลที ตอ้ง
ถกูจาํกดั 
๔. ภาระหรืออปุสรรค อนัเนื องมาจาก
การมีกฎหมายนั$น 
๕. ผลกระทบตอ่งบประมาณ 
เศรษฐกิจ สงัคม สิ งแวดลอ้ม 
๖. เหตผุลความจาํเป็นในการใชร้ะบบ
อนญุาต ระบบคณะกรรมการ หรือ 
การกาํหนดโทษอาญา 
๗. หนว่ยงานผูร้ับผิดชอบ เจา้หนา้ที  
อปุกรณ ์งบประมาณ 
๘. การเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบ ถา้มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สาํนกักฎหมาย 

แกไ้ขร่าง 

สาํนกักฎหมาย   
สาํนกัตน้เรื อง 

ตรวจสอบปัญหาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
พิจารณาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 

อ.ก.พ. ที เกี ยวขอ้ง พิจารณาหลกัการใหป้รับปรงุแกไ้ขกฎหมาย 
 

อ.ก.พ. กฎหมายฯ พิจารณาร่างกฎหมาย 

เผยแพร่ผา่นระบบกลาง 

ทาํบันทึกเสนอประธาน ก.พ. / 
รนม. ที กาํกบัดแูล สกพ. 

พิจารณาหลกัการใหป้รับปรงุแกไ้ขกฎหมาย 
ใหค้วามเห็นชอบใหมี้การปรับปรงุแกไ้ขกฎหมาย ก.พ. 

ไมเ่ห็นชอบ 

ใหค้วามเห็นชอบร่างกฎหมาย ก.พ. 

สาํนกัตน้เรื อง 

ประกาศการรบัฟังฯ 
๑. วิธีการในการรับฟังฯ  

๒. ระยะเวลาเริ มตน้/สิ$นสดุ 
  มีระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า ๑๕ วัน 

๓. เปิดเผยขอ้มลูประกอบ 
 

ใชวิ้ธีการอยา่งหนึ)งหรือหลายวิธี 
๑. รับฟังผา่นระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศของหนว่ยงานนั$น 
๒. จัดประชมุรับฟังความคิดเห็น 
๓. สมัภาษณ ์
๔. สาํรวจความคิดเห็น 
๕. วิธีการอื นใด 
 

รับฟังความคิดเห็น 
ผา่นระบบกลาง 

สรปุผลการวิเคราะหผ์ลกระทบ (RIA) 
จัดทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

สรปุผลการรับฟังความคิดเห็น 
จัดทาํร่างกฎหมาย 

 

ก่อนการตรากฎหมาย 
๑. รับฟังความคิดเห็นของผูเ้กี ยวขอ้ง 
๒. วิเคราะหผ์ลกระทบ 
๓. เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะหผ์ลกระทบและนาํมา
ประกอบการพิจารณากฎหมาย 
ทกุขั�นตอน 

 

สาํนกักฎหมาย   
สาํนกัตน้เรื อง 

จัดทาํร่างกฎหมาย / เหตผุลความจาํเป็น / 
ผลการรับฟังความคิดเห็น / ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

จัดทาํเอกสาร 
๑. ร่างกม. ๒. สรปุสาระสาํคัญของหลกัการร่างกม. 
๓. คาํชี$แจงตาม Checklist   ๔. สรปุผลการรับฟังฯ 

๕. รายงาน RIA  ๖. หลกัฐานการรับฟังฯ 
๗. หลกัฐานการเปิดเผยผลการรับฟังฯ และ RIA 

๘. ตารางเปรียบเทียบ กรณีแกไ้ข/ปรับปรงุ กม. เดมิ 
๙. แผนการจัดทาํ กม. ลาํดบัรอง กรอบสาระสาํคัญ กรอบระยะเวลา 

ประธาน ก.พ. / รนม. ที กาํกับดแูล สกพ. 
ใหค้วามเห็นชอบใหน้าํเรื องเสนอคณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบ 

ปรับปรงุร่าง 



ขั�นตอนการจดัทํารา่งกฎหมายของสํานกังาน ก.พ. 

 

 ๘ 

ขั�นตอนการพิจารณารา่งกฎหมาย 
ชั$น สส. 

วาระที  ๑ รับหลกัการ 
วาระที  ๒ ตั$งคณะกรรมาธิการ 
วาระที  ๓ ลงมติเห็นชอบ 

 
 

ชั$น สว. 
วาระที  ๑ รับหลกัการ 
วาระที  ๒ ตั$งคณะกรรมาธิการ 
วาระที  ๓ ลงมติเห็นชอบ 
  

๑. คงเดิม 
๒. ปรับปรงุ/ 
แกไ้ขเพิ มเติม 
๓. ยกเลิก 

 

นาํผลการรับฟังฯ 
มาประกอบ 

การพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 

 

คณะรัฐมนตรี พิจารณารับหลกัการของร่างกฎหมาย 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตรวจสอบความจาํเป็นในการตรากฎหมาย 

รัฐสภา 

ตรวจสอบผลการรับฟังฯ 
ตรวจสอบผลการวิเคราะห ์(RIA) 

ประกาศในราชกิจจาฯ 

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ถา้มิไดด้าํเนินการภายใน ๒ ปี 
� ถา้บทบัญญัตินั$นก่อภาระ/เป็นผลรา้ยตอ่ประชาชน  

ใหบ้ทบัญญัตนิั$นสิ$นผลบังคับ 
� ถา้บทบัญญัติใหส้ิทธิประโยชน ์ 

ใหมี้ผลบังคับ โดยไมต่อ้งออกกฎ/ดาํเนินการ 

ไมค่รบถว้น 

ตรวจสอบเนื$อหาของร่างกฎหมาย 

เสนอร่างกฎหมาย รายงาน RIA และผลการรับฟังฯ  

สาํนกัตน้เรื อง ตรวจสอบความครบถว้นการรับฟังฯ 

พิจารณาร่างกฎหมาย 

คณะรัฐมนตรี 

ส่งเรื องคนื หรือใหห้นว่ยงาน 
รับฟังฯ เพิ มเตมิ 

ขอใหท้บทวน หรือพิจารณา 
ตามที เห็นสมควรตอ่ไป 

 

รับฟังฯ เพิ มเตมิเอง 

เขา้ชี$แจง 

ผูแ้ทน สกพ. 

บังคับใชก้ฎหมาย 

ออกกฎ / ดาํเนนิการตามที กฎหมายกาํหนด 
สาํนกักฎหมาย   
สาํนกัตน้เรื อง 

ประเมินผลสมัฤทธิS
ของกฎหมาย 



กฎหมายและหลกัเกณฑที์�สาํคญัในการจดัทาํและเสนอร่างกฎหมาย 

 

 ๙ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* พ.ร.บ.ฯ หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัเกณฑก์ารจัดทาํร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิ.ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาํนกักฎหมาย   

สาํนกัตน้เรื�อง 
 

ตรวจสอบปัญหาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
พิจารณาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

 มาตรา ๕, ๑๒ แหง่ พ.ร.บ.ฯ* 

จัดทาํร่างกฎหมาย / เหตผุลความจาํเป็น / 
ผลการรับฟังความคิดเห็น / ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
 มาตรา ๕, ๑๒, ๑๖, ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ฯ 

รับฟังความคิดเห็นผา่นระบบกลาง สาํนกัตน้เรื�อง 

 มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ฯ 

แนวทางการจัดทาํและการเสนอร่างกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย 

 

 แนวทางการวิเคราะหผ์ลกระทบที�อาจเกิดขึCนจากกฎหมาย 

 หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบความจาํเป็นในการตราพระราชบัญญัติ Checklist 

แนวทางการเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ

 คาํแนะนาํของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
 เรื�อง การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้กี�ยวขอ้งประกอบการจดัทาํร่างกฎหมาย ฯ 

สรปุผลการวิเคราะหผ์ลกระทบ (RIA) 
จัดทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบฯ 

สรปุผลการรับฟังความคิดเห็น 
จัดทาํร่างกฎหมาย 

 
 มาตรา ๒๑, ๑๖, ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ฯ 

แนวทางการวิเคราะหผ์ลกระทบที�อาจเกิดขึCนจากกฎหมาย 

สาํนกัตน้เรื�อง เผยแพร่ผา่นระบบกลาง 

 มาตรา ๑๘, ๑๙ แห่ง พ.ร.บ.ฯ 

 หลกัเกณฑก์ารจัดทาํและเผยแพรข่อ้มลูในระบบกลาง 
เพื�อประโยชนใ์นการใหป้ระชาชนเขา้ถึงกฎหมายไดอ้ย่างทั �วถึง 

สาํนกักฎหมาย   
สาํนกัตน้เรื�อง 

 

สาํนกัตน้เรื�อง
สาํนกักฎหมาย    

 



กฎหมายและหลกัเกณฑที์�สาํคญัในการจดัทาํและเสนอร่างกฎหมาย 

 

 ๑๐ 

 

 

 

ออกกฎ / ดาํเนินการตามที�กฎหมายกาํหนด 

 มาตรา ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๓๙ แห่ง พ.ร.บ.ฯ 

* พ.ร.บ.ฯ หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัเกณฑก์ารจัดทาํร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิ.ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หนงัสือ รนม. ที�กาํกบัดแูล สกพ. ที�ใหค้วามเห็นชอบใหเ้สนอคณะรัฐมนตร ี

หนงัสือสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว่นที�สดุ 
ที� นร ๐๕๐๓/ ว ๓๑๑ ลงวันที� ๑ ส.ค. ๒๕๖๒ 

แบบหนงัสือเสนอเรื�องตอ่คณะรัฐมนตรี (ประเภทกฎหมาย)  

จัดทาํเอกสาร 
๑. ร่างกม. ๒. สรปุสาระสาํคญัของหลกัการร่างกม. ๓. คาํชีCแจงตาม Checklist  
๔. สรปุผลการรับฟังฯ ๕. รายงาน RIA ๖. หลกัฐานการรับฟังฯ 
๗. หลกัฐานการเปิดเผยผลการรับฟังฯ และ RIA 
๘. ตารางเปรียบเทียบ กรณีแกไ้ข/ปรับปรงุ กม. เดิม 
๙. แผนการจัดทาํ กม. ลาํดบัรอง กรอบสาระสาํคัญ กรอบระยะเวลา 

 มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ.ฯ 

สาํนกัตน้เรื�อง 

หลงัการประกาศใชก้ฎหมาย 

สาํนกัตน้เรื�อง จัดทาํบันทึกเสนอประธาน ก.พ. / รนม. ที�กาํกบัดแูล สกพ.  
 

แบบหนงัสือรองนายกรฐัมนตรีเห็นชอบใหเ้สนอเรื�องคณะรฐัมนตรี 

 หลกัเกณฑก์ารจัดทาํคาํอธิบายสรปุสาระสาํคัญของกฎหมาย 

 หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบความจาํเป็นในการตราพระราชบัญญัติ Checklist 

 ระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอเรื�องตอ่คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กฎกระทรวงกาํหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฎกระทรวงกาํหนดกรอบระยะเวลา 
การประเมินผลสมัฤทธิ.ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา ๒๙ แห่ง พ.ร.บ.ฯ  

แนวทางการประเมินผลสมัฤทธิ.ของกฎหมาย  

ประเมินผลสมัฤทธิ.ของกฎหมาย 
สาํนกักฎหมาย   

สาํนกัตน้เรื�อง 
 

สาํนกักฎหมาย   
สาํนกัตน้เรื�อง 

 



 

      ภาคผนวก 

๑) พระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทำรCางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) แนวทางการจัดทำและการเสนอรCางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหCงราชอาณาจักรไทย 
๓) หลักเกณฑ�ในการตรวจสอบความจำเปXนในการตราพระราชบัญญัติ Checklist 
๔) คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟ_งความคิดเห็นของผู�เก่ียวข�องประกอบการจัดทำรCางกฎหมาย 
๕) แนวทางการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
๖) แนวทางการเสนอรCางพระราชบัญญัติ 
๗) คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช�ระบบอนุญาตในกฎหมาย /  
    การใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย / การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย 
๘) (ตัวอยCาง) รายงานการวิเคราะห�ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
๙) (ตัวอยCาง) รายงานสรุปผลการรับฟ_งความคิดเห็น 
๑๐) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการไมCเผยแพรCข�อมูลในระบบกลาง 
๑๑) หลักเกณฑ�การจัดทำและเผยแพรCข�อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน�ในการให�ประชาชนเข�าถึงกฎหมายได�อยCางท่ัวถึง 
๑๒) แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให�เสนอคณะรัฐมนตรี 
๑๓) หลักเกณฑ�การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 
๑๔) (ตัวอยCาง) หลักเกณฑ�ในการตรวจสอบความจำเปXนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของสำนักงาน ก.พ. 
๑๕) ระเบียบวCาด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการเสนอเรื่องตCอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๖) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดCวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๓/ ว ๓๑๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  
      เรื่อง แนวทางการเสนอรCางกฎหมายตCอคณะรัฐมนตรี 
๑๗) แบบหนังสือเสนอเร่ืองตCอคณะรัฐมนตรี (ประเภทกฎหมาย) 
๑๘) กฎกระทรวงกำหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙) กฎกระทรวงกำหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐) แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย/กฎ  

   



 

พระราชบัญญัติ 
หลักเกณฑ์การจดัท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กฎหมาย”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  และ

ประมวลกฎหมาย  
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ภาคผนวก ๑



“กฎ”  หมายความว่า  กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  บรรดาที่มีผล 

ให้เกิดภาระแก่ประชาชน  หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ  หรือกระทบต่อ
สถานะของบุคคล 

“การจัดท าร่างกฎหมาย”  หมายความว่า  การจัดท าและพิจารณาร่างกฎหมายเพ่ือให้มีกฎหมาย
ขึ้นใหม่  ยกเลิก  ปรับปรุง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

“การวิเคราะห์ผลกระทบ”  หมายความว่า  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

“การประเมินผลสัมฤทธิ์”  หมายความว่า  การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการบังคับ 

ใช้กฎหมายและกฎว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด  คุ้มค่ากับภาระ 

ที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่  หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่  
เพียงใด 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน  หรือในรูปแบบอื่นใด  และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ  
หรือเป็นองค์กรอิสระ  หรือองค์กรอัยการ 

“ผู้เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่  หรือได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย  กฎหมาย  หรือกฎ  อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบการ  บุคคล  หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่   หรือได้รับหรือ 

อาจได้รับผลกระทบ  รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ  รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระท าการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว 

(๓) หน่วยงานของรัฐซึง่มีภารกจิเกีย่วขอ้งหรอืที่ดแูลรับผิดชอบพ้ืนที่ที่ได้รบัหรืออาจไดร้ับผลกระทบ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

“องค์กรที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  สมาคมหรือมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  สภาหรือนิติบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่ได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

“ระบบกลาง”  หมายความว่า  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดท าขึ้น
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งการเข้าถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายของประชาชน 

“คณะกรรมการกฤษฎีกา”  หมายความว่า  คณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา  

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ  โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน  และน าผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน 

ในการจัดท าร่างกฎหมาย  หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ  

เฉพาะกรณีที่จ าเป็น  และพึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลา  

ในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน  รวมทั้งพึงก าหนดโทษอาญา 

เฉพาะความผิดร้ายแรง 
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่การจัดท าร่างกฎตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖ ในการที่ศาลยุติธรรมจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญา  โทษทางปกครอง  
หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบังคับแก่คดีใด  ถ้าศาลเห็นเองหรือ 

คู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น  

ไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง   และมิใช่กรณีที่บทบัญญัตินั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันเป็น
อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ  และยังไม่มีค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  
ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย   
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ในระหว่างนั้นให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้  แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า  บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ศาลจะไม่ลงโทษ หรือจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด  หรือ
จะก าหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่างจากที่กฎหมายก าหนดไว้  แล้วแต่กรณี  ก็ได้  ค าวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ให้ใช้ได้กับ 

คดีทั้งปวงที่ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี  และในการนี้  ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว
ด าเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  โดยเร็วต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ศาลปกครองเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษปรับ
ทางปกครองที่ใช้บังคับแก่คดีใดนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ด้วยโดยอนุโลม  โดยให้อ านาจ
ของประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  เป็นอ านาจของประธานศาลปกครองสูงสุด
หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี   

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาของศาลทหารด้วยโดยอนุโลม  โดยให้อ านาจของ
ประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  เป็นอ านาจของหัวหน้าส านักตุลาการทหาร
หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

กฎหมายตามมาตรานี้  ให้หมายความรวมถึงประกาศหรือค าสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับ
กฎหมาย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะเสนอแนะหรือ 

ให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง  การก าหนดแนวทาง  หรือการด าเนินการอื่นใด
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  รวมตลอดทั้งให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิการตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายจะก าหนดแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้ 

เมื่อมีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
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มาตรา ๘ การจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหากได้ด าเนินการตามที่บัญญัติ 
ในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญแล้ว  แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ท าให้  
การจัดท าร่างกฎหมายนั้นเสียไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐด าเนินการในเรื่องใด 

โดยไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  จะเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในเรื่องนั้น
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้  และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามแล้ว  ให้ถือว่าเป็น  

การด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดท าร่างกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นการเฉพาะ  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังกล่าวตามกฎหมายนั้น  

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศหรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก  เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๑๑ ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  รับผิดชอบในการจัดให้มี  
บ ารุงรักษา  และพัฒนาระบบกลางตามที่ส านักงานร้องขอ  เพ่ือใช้ในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น  การวิเคราะห์ผลกระทบ  และร่างกฎหมาย

ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น  รวมทั้งร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา 

(๓) รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม  (๑)  
(๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์  และ

เปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น 

(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการ  

ตามหมวด  ๕  การประเมินผลสัมฤทธิ์  และหมวด  ๖  การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 

(๖) เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนว่า
สมควรยกเลิก  ปรับปรุง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใด 

(๗) การด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด  
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การจัดให้มีระบบกลางตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก  แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็น 

ให้ส านักงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบกลางดังกล่าว 

ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการรบัฟังความคิดเหน็  และการวิเคราะห์
ผลกระทบ  รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์เข้าสู่ระบบกลาง  และเผยแพร่ผลการด าเนินการดังกล่าวไว้ 
ในระบบกลางด้วย  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรูปแบบที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   
(องค์การมหาชน)  และส านักงานร่วมกันก าหนด 

หมวด  ๒ 

การตรวจสอบความจ าเปน็  การรับฟังความคิดเหน็ 

และการวเิคราะห์ผลกระทบ 
 

 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีจ าเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่า  

ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น  คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน  รวมทั้ง
ไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย 

มาตรา ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง  และจะใช้วิธีการ
อย่างหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้ 

(๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
(๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
(๓) การสัมภาษณ์  หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 

(๔) การส ารวจความคิดเห็น  
(๕) วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเหมาะสม 

มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐน าหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายไปรับฟัง
ความคิดเห็น  โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟัง  

ความคิดเห็น  รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหา  และความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา

หรือท าภารกิจในเรื่องนั้น  รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
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(๒) ค าอธิบายหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย 

(๓) บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใน 

ด้านการด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ   สังคม  สิ่งแวดล้อม  หรือ
ผลกระทบอื่นที่ส าคัญ  

(๔) เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้มีระบบอนุญาต  ระบบคณะกรรมการ  หรือ 

การก าหนดโทษอาญา  รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่หรือที่ติดต่อของผู้เกี่ยวข้อง  ให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือจะแจ้งให้ทราบถึงการประกาศตามวรรคหนึ่งก็ได้  โดยการแจ้งอาจ
กระท าผ่านระบบกลาง  หรือหน่วยงานของรัฐจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทราบโดยตรงก็ได้ 

มาตรา ๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็น  ให้ส านักงานรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

ผ่านระบบกลาง  โดยส านักงานอาจเพ่ิมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็น  หรือเพ่ิมรายชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองไว้ในระบบกลางด้วยก็ได้  

ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมายใด  หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย  รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นพร้อมด้วยที่อยู่ที่ติดต่อได้  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และแจ้งให้ส านักงานทราบ 

การรับจดแจ้งและการแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายก าหนด  

มาตรา ๑๖ เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐน าผลการรับฟังความคิดเห็น 

ไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดท าร่างกฎหมาย  และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  

ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ  
ให้ครบถ้วน  รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายตามความเห็น
ดังกล่าวพร้อมเหตุผล 

มาตรา ๑๗ ในการวิเคราะห์ผลกระทบ  หน่วยงานของรัฐต้องกระท าอย่างรอบด้านและ  

เป็นระบบ  โดยให้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ 

รายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
(๑) เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายส าหรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  
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(๒) ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 

(๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจ ากัด 

(๔) ภาระหรืออุปสรรคต่อการด ารงชวีิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน  อันเนื่องมาจาก
การมีกฎหมายนั้น 

(๕) ผลกระทบต่องบประมาณ  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  หรือผลกระทบอื่นที่ส าคัญ  
(๖) เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต  ระบบคณะกรรมการ  หรือการก าหนดโทษอาญา  

รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๗) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อุปกรณ์  และงบประมาณที่ต้องใช้ 
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

(๘) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  ถ้ามี 
มาตรา ๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นตามมาตรา  ๑๖  และ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามมาตรา  ๑๗  ผ่านระบบกลาง  และจะใช้วิธีการอื่นใดด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๙ การจัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัย 

ของประเทศ  ร่างกฎหมายที่มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชน  ร่างกฎหมายที่จ าเป็นต้องตราขึ้น
โดยรีบด่วนเพ่ือประโยชน์ส าคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  หรือร่างกฎหมายอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน   
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจ าเป็นแล้ว  ให้ถือว่า
ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยชอบตามหมวดนี้แล้ว  และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  หน่วยงานของรัฐ
จะไม่เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว  หรือจะเปิดเผย
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๒๐ สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาอาจมีมติหรือ 

ตราข้อบังคับให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อนหรือ  

ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๓ 

การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย 
 

 

มาตรา ๒๑ หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  โดยในกรณีที่เป็นการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
หรือประมวลกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย 

(๒) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๓) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๔) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

(๕) ไม่ใช้ระบบอนุญาต  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน  
หรือมีกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ทั้งนี้  ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีระบบอนุญาต  การก าหนด
ระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นค าขออนุญาตด าเนินการต่าง ๆ  ต้องค านึงถึงหลักการและ
สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

(๖) ไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ  เว้นแต่เพ่ือก าหนดนโยบาย  หรือก ากับ  หรือก าหนดหลักเกณฑ์  
หรือเพ่ือการอื่นที่จ าเป็น  ทั้งนี้  ในกรณีที่น าระบบคณะกรรมการมาใช้  ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่ามติของ
คณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยต าแหน่งด้วย 

(๗) การมีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองหรือด าเนิน
กิจการทางปกครอง  ให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น  ทั้งนี้  ในกรณีที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ   
ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุพินิจและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนตา่ง ๆ  ที่เป็นสาระส าคญั
ไว้ในร่างกฎหมายให้ชัดเจน 

(๘) การก าหนดโทษอาญาส าหรับการกระท าความผิดใด  ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การกระท านั้นต้องกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ  ความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง  หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม  
 (ข) เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและ 

มีประสิทธิภาพเพยีงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ 
(๙) หลักเกณฑ์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
มาตรา ๒๒ การจัดท าร่างกฎหมายใดที่จะก าหนดให้มีโทษอาญา  โทษทางปกครอง  หรือ

สภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  หรือมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้การขออนุญาตหรือ
อนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไข  ที่จะก าหนดไว้
ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง  ในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวในทาง 

ที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกว่าจะมีการออกกฎ
ดังกล่าวแล้ว 
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กฎหมายที่มิใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้ต้องมีการออกกฎ  หรือก าหนด 

ให้รัฐต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือได้รับ 

สิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้  หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้ด าเนินการนั้นภายในระยะเวลา
สองปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ  และบทบัญญัติในเรื่องนั้นก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชน  
ให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับ  แต่ในกรณีที่บทบัญญัติในเรื่องนั้นให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน  
ให้บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้  ระยะเวลาสองปี
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งปี  และต้องมีมติก่อนที่จะครบก าหนดเวลา
สองปีดังกล่าว 

ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามวรรคสองบังคับแก่คดีใด  
ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควร  ให้ศาล  

ส่งความเห็นต่อประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  หรือประธานศาลปกครองสูง สุด 

เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือวินิจฉัย  ในระหว่างนั้น  

ให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้  แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของ  

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี 
เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ได้มีค าวินิจฉัยว่า

บทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดเข้าลักษณะที่จะเป็นอันสิ้นผลบังคับตามวรรคสอง  ให้ประกาศ  

ค าวินิจฉัยดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

ค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตามวรรคสี่  ไม่กระทบต่อค าพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแล้ว  เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิด  

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สิ้นผลบังคับดังกล่าว  เป็นผู้ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดดังกลา่ว  
หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่กใ็ห้การลงโทษนัน้สิ้นสุดลง  แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกรอ้งค่าชดเชยหรอื
ค่าเสียหายใด ๆ 

ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด  
ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง  ให้ศาลด าเนินการตามวรรคสาม  
และเมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง  ศาลจะไม่ใช้บังคับบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้  และให้ศาลแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตแห่งชาติหรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายต่อไป 

ความในวรรคสาม  วรรคสี่  วรรคห้า  และวรรคหก  ให้ใช้บังคับแก่คดีที่อยู่ในอ านาจศาลทหารด้วย
โดยอนุโลม โดยให้หัวหน้าส านักตุลาการทหารเสนอเรื่องต่อประธานศาลฎีกา  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยมีระยะเวลาตามที่ก าหนด  ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้น
จัดท าร่างกฎทั้งปวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และในกรณีที่ต้องเสนอกฎต่อคณะรัฐมนตรี  อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับได้  ในกรณีเช่นนั้นให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจอนุมัติ
หลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม 

การด าเนินการตามวรรคสาม  วรรคสี่  วรรคหก  และวรรคเจ็ด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ร่างกฎหมายก าหนดให้ออกกฎเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กฎดังกล่าวต้องก าหนดให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้  

(๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการส าคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง 
(๒) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๓) สอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(๔) ต้องยึดหลักความพอสมควรแก่เหตุ  และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวม

จะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป 

(๕) ต้องยึดหลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 

มาตรา ๒๔ เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแนวทางปฏิบัตใินการใช้ดลุพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
มาตรา  ๒๓  ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจตามวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคล
จนกว่าจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับแก่การใช้ดุลพินิจในการด าเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ  และการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสอบสวน  ไต่สวน  การบังคับคดี  และการวางทรัพย์  

้หนา   ๑๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 

การตรวจสอบผลการรบัฟังความคิดเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 

 

มาตรา ๒๕ ในการเสนอร่างกฎหมายหรือหลักการของร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี   
ให้หน่วยงานของรัฐเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(๑) ร่างกฎหมายหรือหลักการและสาระส าคัญของร่างกฎหมายที่จะจัดท าขึ้น 

(๒) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

(๓) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือส านักงาน  
ให้น าเอกสารตามมาตรา  ๒๕  มาประกอบการพิจารณา  และให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  โดยในกรณีที่เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้อง
จัดท าร่างกฎหมายฉบับใด  ให้ส านักงานส่งเรื่องพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอให้ทบทวนหรือพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป 

(๒) ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๕  
และที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๓  การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย 

(๓) ในกรณีที่เห็นสมควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ
เพ่ิมเติม  ส านักงานจะด าเนินการดังกล่าวเองหรือจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการก็ได้  

มาตรา ๒๗ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา  ให้คณะรัฐมนตรีจัดส่งเอกสารตามมาตรา  ๒๕  
(๒)  และ  (๓)  และเอกสารตามมาตรา  ๒๖  (๓)  เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา  และให้เปิดเผย
เอกสารดังกล่าวไว้ในระบบกลางด้วย 

หมวด  ๕ 

การประเมินผลสมัฤทธิ ์
 

 

มาตรา ๒๘ ในหมวดนี้  กฎหมายให้หมายความรวมถึงพระราชก าหนดและประกาศหรือ
ค าสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย 

มาตรา ๒๙ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่กฎหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว  

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) กฎหมายที่บัญญัติให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการด าเนินการตามกฎหมายนั้นแล้ว  
เช่น  กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย์สิน  กฎหมายจัดตั้งศาล  กฎหมายจัดตั้งจังหวดั กฎหมายเกี่ยวกับการออกเหรยีญ  ธนบัตร  หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  กฎหมายก าหนดยศ  กฎหมายก าหนดวิทยฐานะ 

(๓) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือการจัดตั้งหรือการจัดองค์กรของ
หน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

(๔) กฎหมายที่ก าหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแบบ  เช่น  
กฎหมายก าหนดครุยวิทยฐานะ  กฎหมายก าหนดเครื่องหมายราชการ กฎหมายก าหนดเครื่องแบบ  

(๕) ประมวลกฎหมาย 

(๖) กฎหมายอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๐ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ด าเนินการประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย

และกฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
(๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น  โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น  

ล้าสมัย  หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  

(๒) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
(๓) การลดความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย  
(๔) การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

(๕) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎใดเห็นว่ากฎนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน
หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของบุคคลอย่างร้ายแรง  
ให้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบว่ามีกฎตามวรรคสอง  จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ  

ที่รับผิดชอบด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นเป็นการเฉพาะภายในเวลาที่ก าหนดก็ได้ 
มาตรา ๓๑ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องด าเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  

และพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการตามหมวด  ๑  บททั่วไป  และหมวด  ๓  การตรวจสอบเนือ้หาของ
ร่างกฎหมาย  รวมทั้งต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  
เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย  

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) สถิติการด าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย  
(๓) ความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ  
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๓๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดเป็นผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น  ในกรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับใดหลายหน่วย  ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น 

ในกรณีกฎหมายใดมีผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกันหลายคน  การก าหนดหน่วยงานของรัฐ 

ที่จะรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระท าโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน 

ในกรณีกฎหมายใดไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดหน่วยงานของรัฐ
ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง 

ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ก ากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา ๓๓ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกฎหมายและ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๒  ไว้ในระบบกลางภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๓๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระท าอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้น  

มีผลใช้บังคับ  หรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน  และ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์   เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผล 

อันสมควร 

(๒) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

(๓) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชก าหนดใดที่ตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

เป็นครั้งแรก  ให้กระท าภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับ  ส่วนครั้งต่อ ๆ  ไป   
ให้กระท าตามวรรคหนึ่ง  

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๕ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์  ให้หน่วยงานของรัฐกระท าตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้  
ในระบบกลาง   

เมื่อปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า  กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของการตรากฎหมายนั้น  หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน  หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง  ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือให้มีการยกเลิก  
ปรับปรุง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้นโดยทันที 

หมวด  ๖ 

การเข้าถงึบทบญัญตัิของกฎหมาย 
 

 

มาตรา ๓๖ เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง  ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบการประเมนิผลสัมฤทธิต์ามมาตรา  ๓๒  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูดังตอ่ไปนีไ้วใ้นระบบกลาง 

(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(๒) ค าแปลของกฎหมายเป็นภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน 

(๓) ค าอธิบายโดยสรุปสาระส าคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ 
(๔) ความมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ตาม  (๑)  ให้หมายความถึงพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ข้อก าหนด  ประกาศ  หนังสือเวียน  หนังสือสั่งการ  ค าสั่ง  ค าพิพากษา  ค าวินิจฉัยของศาลหรือ
คณะกรรมการ  การตีความกฎหมาย  การตอบข้อหารือ  หรือแนวปฏิบัติ  และให้หมายความรวมถึง
เอกสารหรือการสั่งการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีผลต่อการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐหรือประชาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับกฎหมายใด  ให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้น  เป็นผู้เผยแพร่ 

ในกรณีที่การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ 

ความมั่นคงปลอดภัยหรือประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล  
หน่วยงานของรัฐจะไม่เผยแพร่รายละเอียดบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



กฎหมายใดไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง  ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานที่จะเป็น
ผู้จัดท าตามวรรคหนึ่ง 

การด าเนินการตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรูปแบบที่ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  และส านักงานร่วมกันก าหนด   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๗ ให้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และเมื่อแนวทางเกี่ยวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามหมวด  ๕  การประเมินผลสัมฤทธิ์  มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็น 

อันยกเลิก 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้การด าเนินการในเรื่องใดต้องกระท า 

ผ่านระบบกลาง  ถ้าการจัดท าระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าการด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการด าเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๓๙ ในวาระเริ่มแรก 

(๑) ระยะเวลาสองปีตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  ส าหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับแต่เมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

(๒) ระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา  ๓๓  ส าหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

มาตรา ๔๐ บรรดากฎ  ระเบียบ  หรือมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเหน็ของ
ผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย  รวมทั้งการจัดท าร่างกฎหมาย  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

้หนา   ๑๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมาย  การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย   และการเปิดเผย 

ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต  ระบบคณะกรรมการ  การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ  และการก าหนดโทษอาญา  เพ่ือให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ  ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจ าเป็น  ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง 

เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป   และ 

การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน  ทั้งนี้  ตามนัยมาตรา  ๗๗  ประกอบกับมาตรา  ๒๕๘  ค.  
ด้านกฎหมาย  (๑)  และ  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 

แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

   

   

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย  
การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย  และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย 

รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ 

หรือแนวทางการด าเนินการในการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
 

ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 

   

 
ในการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้ 
  ๑. ร่ างกฎหมายต้องสอดคล้องและไ ม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

      ๑.๑ ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ขัดหรือแย้งต่อหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 

ที่รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายนั้นในโอกาสแรก 
      ๑.๒ การร่างกฎหมายเพ่ือก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการในเรื่องใด  
ร่างกฎหมายในเรื่องนั้นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด 
      ๑.๓ การร่างกฎหมายที่จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องยึดหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีที่สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้รับการรับรองไว้ โดยชัดแจ้ ง 

ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุในการจ ากัดสิทธิ 
หรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยพิจารณาประกอบค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยของศาลฎีกา 
ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย 
   (๒) การร่างกฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิ 
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย  
   (๓) ร่างกฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่ง
กรณีใดหรือแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่มีกฎหมายในรูปแบบบางประเภท 

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้กระท าได้ เช่น กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์
หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจ าเป็น หรือกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
      ๑.๔ การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 

ภาคผนวก ๒



 ๒ 

  ๒. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

       การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  และต้องค านึงถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ และแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมาย 

ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 
  ๓. การร่างกฎหมายต้องค านึงถึงหรือพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓.๑ การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การก าหนดระยะเวลา  
หรือขั้นตอนในการพิจารณาค าขออนุญาต การด า เนินการต่าง  ๆ ต้องค านึงถึ งหลักการ 

และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๒ การร่างกฎหมายต้องค านึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   

๓.๓ หน่วยงานของรัฐต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ  

โดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

  ๔. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 

      ๔.๑ การจัดให้มีกฎหมาย ให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น  
      ๔.๒ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบ
ความจ าเป็นในการตรากฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็น 

ในการตราพระราชบัญญัติ  และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวิเคราะห์และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นในการตรากฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  และในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยว่ามีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนั้นหรือไม่  
และการเสนอร่างกฎหมายกลับไปยังคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตรวจพิจารณา  

ร่างกฎหมายดังกล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดจากร่างกฎหมายนั้นด้วย 
     ๔.๓ การร่างกฎหมายเพ่ือให้มีระบบอนุญาต ให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น 

เช่น กรณีเพ่ือรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ หรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  หรือเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
และในกรณีจ าเป็นต้องก าหนดให้มีระบบอนุญาตไว้ในร่างกฎหมาย ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 



 ๓ 

   (๑) ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการอนุญาตไว้ในการเสนอร่างกฎหมายโดยชัดแจ้ง 
   (๒) ต้องบัญญัติหลักเกณฑ์และระยะเวลาการอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

ไว้ในร่างพระราชบัญญัติให้ชัดเจน และก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายล าดับรองไว้ด้วย 
   (๓) หน่วยงานของรัฐที่พิจารณาอนุญาตต้องแสดงหลักฐานความพร้อม 
และศักยภาพท่ีจะตรวจสอบให้การกระท านั้นเป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง 
   (๔) ให้ก าหนดอายุการได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่จ าเป็น และในกรณีที่มี 
การก าหนดอายุการได้รับอนุญาตและการต่ออายุการได้รับอนุญาต ต้องแสดงเหตุผลของการขอต่ออายุ
การได้รับอนุญาต และต้องมีการตรวจสอบการด าเนินการตามที่ ได้รับอนุญาตที่ผ่านมาด้วย   
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ซึ่ งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
   (๕) ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก 

ในการขออนุญาต และการบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาตนั้น 
      ๔.๔ การร่างกฎหมายเพ่ือให้มีระบบคณะกรรมการ ให้กระท าได้เพียงเท่าที่
จ าเป็น กรณีจ าเป็นเช่นว่านั้นเช่น การก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ 
   (๑) วางกฎเกณฑ์ในการก ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
   (๒) วินิจฉัยชี้ขาด  
   (๓) ให้ค าปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย  
   (๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   
 ๔.๕ ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ  ต้องพิจารณาให้สอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การก าหนดขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพ่ิม
พระราชภาระโดยไม่จ าเป็น 
   (๒) คณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 
ต้องไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่อาจจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นั้น 
หรืออาจเป็นคู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้ก ากับควบคุม
ออกจากผู้ปฏิบัติ 
   (๓) ไม่ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการ
ที่ก าหนดนโยบายระดับชาติ 

 (๔) กรรมการโดยต าแหน่งพึงมีตามความจ าเป็น และการก าหนดให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งเป็นกรรมการสมควรพิจารณาก าหนดเท่าที่จ าเป็น เช่น ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก .พ. 
เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง  

ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว  และในกรณีที่มีกรรมการโดยต าแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใด  
มตดิังกล่าวย่อมผูกพันองค์กรที่กรรมการโดยต าแหน่งผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ด้วย เว้นแต่กรรมการผู้นั้น



 ๔ 

ได้แสดงความไม่เห็นด้วย โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้าน หรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงาน 

การประชุมแล้ว 
   (๕) การแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

ความเชี่ยวชาญในเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้ ในการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการนั้นด้วย  
       ๔.๖ การร่างกฎหมายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การใช้ดุลพินิจต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการส าคัญท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง 
 (๒) การใช้ดุลพินิจต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 (๓) การใช้ดุลพินิจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาจปรึกษาหารือ 

หรือรับฟังข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบให้ข้อมูล  

และโต้แย้งคัดค้านได้ และต้องแสดงเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจนั้นไว้ด้วย 
 (๔) การใช้ดุลพินิจต้องค านึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุ และประโยชน์

ที่ส่วนรวมจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนต้องเสียไป รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนแก่เอกชน 
 (๕) เจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อ านาจดุลพินิจต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ 

ทับซ้อนกับการใช้อ านาจดุลพินิจนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และหากปล่อยให้ล่าช้า
จะเกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลโดยไม่มีทางแก้ไขได้ 

 (๖) การก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการ ตลอดจนระยะเวลา ส าหรับ
การด าเนินการในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และกรอบการใช้ดุลพินิจต้องชัดเจน  ส าหรับรายละเอียด 

ที่เก่ียวกับวิธีปฏิบัติอาจก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรองได้ 
 (๗) ให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่ให้ประชาชน

ทราบเป็นการทั่วไป 

 
ส่วนที่ ๒ 

แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย 

และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   

 

ในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และแนวทางดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
       ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการจัดท า 

ร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟังผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th 

หรือจะใช้วิธีอ่ืนใดด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 



 ๕ 

     ๑.๒ ในการรับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานของรัฐประกาศวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลประกอบ 

การรับฟังความคิดเห็น ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย  (๑) สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา  
(๒) ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น   (๓) หลักการอันเป็นสาระส าคัญ 

ของกฎหมายที่จะตราข้ึน และ  (๔) ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟัง
ความคิดเห็น  

     ๑.๓ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานของรัฐ 

จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น โดยในรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย  (๑) วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น  (๒) จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นแต่ละครั้ง  (๓) พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น  (๔) ประเด็นที่มีการ
แสดงความคิดเห็น  (๕) ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น  และ 
(๖) ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น และ  (๗) การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างกฎหมาย  

     ๑.๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 

ความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ปรับปรุง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๖๐ และในการส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอร่างกฎหมายที่ได้จัดท าขึ้น 

ให้เสนอพร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นด้วย 
     ๑.๕ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็น 

ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์ 
การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ  (Checklist) เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ของคณะรัฐมนตรี  
     ในกรณีที่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบการด าเนินการรับฟัง 

ความคิดเห็นในการจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบ  

ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 
(Checklist) แล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายเพิ่มเติม  ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืนเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เสนอเรื่องด าเนินการเพ่ิมเติมโดยให้ระบุการด าเนินการให้ชัดเจนด้วย และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้
ส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป 

     ๑.๖ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน าผลการรับฟังความคิดเห็นและ 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นมาประกอบการ 

ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย   
     ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบการด าเนินการรับฟัง 

ความคิดเห็นในการจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบ  

ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 
(Checklist) แล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอาจด าเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเป็นผู้ด าเนินการก็ได้  



 ๖ 

และเมื่อได้ด าเนินการแล้ว ให้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมด้วย  ส าหรับกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายเพ่ิมเติม  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจด าเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าวเพ่ิมเติมก็ได้ เพ่ือน ามาประกอบการตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายต่อไป 

    ๑.๗ ในกรณีที่ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีการแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาของร่าง และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

จากกฎหมายเพ่ิมเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องด าเนินการดังกล่าว และให้ส่งค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วมาพร้อมกับการยืนยันให้ความเห็นชอบ 

ร่างกฎหมาย เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

๒. การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  

     ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
ในข้อ ๑.๕   

 

๓. การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

     ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
ในข้อ ๑.๖ หรือข้อ ๑.๗  ส าหรับกรณีการด าเนินการตามข้อ ๑.๗ หากหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือ
ยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือขอให้
หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑.๗ ได ้

 

๔. การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

     ในกรณีที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านการ 

ตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาของร่างจนแตกต่าง
จากร่างที่หน่วยงานของรัฐเสนอ และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

เพ่ิมเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข  ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการดังกล่าว และให้ส่งค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 

  ๕. ในกรณีร่างกฎหมายใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือต้องด าเนินการเป็นการลับ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย 

ให้แตกต่างจากแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑.๑ หรือข้อ ๑.๒ ก็ได้  แต่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 

    















 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

 

ร่างพระราชบัญญัติ................................................................................................................................. 
 กฎหมายใหม่                   แก้ไข/ปรับปรุง                  ยกเลิก 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ.......................................................................................................... 
 

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร………………………………………………….............. 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด……………………................................................................. 
    ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ..……........................................................................................... 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด…………………………………………………………………......... 
 ๑.๓ การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง............................ 
  แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร....................................................................................... 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร.................................................................. 
 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด…………………………………………......... 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร................................................................................................ 
  ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร............................................................................ 
 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 

  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด.............................................. 
การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................................... 

 

๒. ผู้ท าภารกิจ 

 ๒.๑  เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 

  ท าภารกิจนี้............................................................................................................................. 
        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร...................................................................... 
 ๒.๒  เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่  เพราะเหตุใด............................................................... 
 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 

  มากกว่าหรือไม่....................................................................................................................... 
 

๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
   หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่อง..................... 
   หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง................................................................... 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง.................................................................................................... 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง.............................................................. 
   แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง.................................................................................. 

ภาคผนวก ๓



๒ 

 ๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่.............
  ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร ..................................................................... 
 ๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้............................................ 
 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 

  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

    ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องทีท่ัว่ประเทศ เนื่องจาก..................................................... 
    ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก........................................................................ 

 ใช้บังคับเพียงบางท้องที ่เนื่องจาก.................................................................................. 
  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 

   ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก................................................... 
   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด.................................... 
   ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด............................................ 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น..................................... 
 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
   ควบคุม  ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  ส่งเสริม   
   ระบบผสม  
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว............................................................................................... 
 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 

  ๓.๗.๑  เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นการควบคุม 

   ....................................................................................................................................... 
   ๓.๗.๒ มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร  
    คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร................................................................. 
  ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร........................................ 
    ๓.๗.๔  มีข้ันตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม.่.......................................... 
  ๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
   .................................................................................................................................. 
  ๓.๗.๖  มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่...............................................................................
   มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่............................................................ 
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 

  ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม ่มีความจ าเป็นอย่างไร
   .................................................................................................................................. 
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่.................. 
   หากมคีวามซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น........................... 
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี 
   หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่................................................................................ 
   เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ............. 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร.......................................... 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษที่ก าหนด 

   โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง  ระบบผสม 



๓ 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด...................... 
 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร........................ 
 

๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 

 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน 

   หรือไม.่................................................................................................................................... 
 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน
   หรือท านองเดียวกันที่มีอยู่...................................................................................................... 
 

๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย....................................................................... 

 ผู้มีหน้าทีต่ามร่างกฎหมายหรือท่ีจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง........... 
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย..................................................... 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดข้ึนแก่บุคคลดังกล่าว 

 ด้านเศรษฐกิจ 

    - เชิงบวก.............................................................................. ............................................ 
      ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก.............................................................................................. 
 - เชิงลบ............................................................................ ................................................ 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ................................................................................................. 

 ด้านสังคม 

 - เชิงบวก................................................................................... ....................................... 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก............................................................................................... 
 - เชิงลบ................................................................................... ......................................... 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ................................................................................................. 

 ด้านอื่น ๆ .................................................................................... .................................... 
 - เชิงบวก.......................................................................................................................... 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก....................................................... ........................................ 
 - เชิงลบ.................................................................................... ........................................ 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ....................................................... .......................................... 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด....................................................... 
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่...................อย่างไร........................................ 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการ
   อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด................................................... 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด ............................................ 
   การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย 

   เพียงใด......................................................................................................................



๔ 

   ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไดม้ากน้อยเพียงใด.........................
   และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด...................................................... 
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร........................ 
    สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด................................................... 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม
    จะได้รับ ได้แก่........................................................................................................... 
 ๕.๕ ความยุ่งยากท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย.................................................. 
 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

  และการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ.......................... 
  

๖. ความพร้อมของรัฐ 

 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 

  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้.................................................................................................... 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี...................................................... 
  (ค) งบประมาณท่ีคาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย........................... 
    โดยเป็นงบด าเนินงานจ านวน................................และงบลงทุนจ านวน................................. 
 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร..........  
 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 

  กฎหมาย 

 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย.............................. 
     การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน....................................................................................... 

 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย  
 ๗.๑  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ 

  ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร........................................................................................ 
 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร............
 ๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร............................................ 
 ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่............................................................................................... 
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก........................ 
 

๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม ่

 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 



๕ 

 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม ่าเสมอ 

๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง 
   ................................แต่ละข้ันตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด.....................................
  ๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
   อย่างไร.............................................................................. ........................................ 
  ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพ่ือให้ประชาชน 

ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร................................. 
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง.................................................................. 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร.......................................
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร........................................ 
 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญ 

  ของกฎหมายล าดับรองนั้น หรือไม.่........................................................................................ 
  ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง............................................................................. 
 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพ่ือป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพ่ิมภาระแก่ 
  บุคคลเกินสมควรอย่างไร........................................................................................................ 
 

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 

   มีการรับฟังความคิดเห็น                     ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
 ๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น 

  หน่วยงานภาครัฐ 

   ส านักงบประมาณ  ส านักงาน ก.พ.  
   ส านักงาน ก.พ.ร.   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่.................................................................................... 

 ภาคประชาชน/องค์กรอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
   ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 

 ประชาชนทั่วไป  
 องค์กรอื่น ได้แก่......................................................................................................... 

 ๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร..................................... 
 ๑๐.๓ จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
   จัดท า                                           ไม่มีการจัดท า  
  ในกรณีจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 

 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
 พ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น 

 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น   



๖ 

 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

 ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 
    จัดท าร่างกฎหมาย 

 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว 

 

ลงชื่อ......................................................... ... 
      (...........................................................) 

หัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า/หัวหน้าหน่วยงาน 

วัน/เดือน/ปทีี่จัดท า...................................... 
 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ......................................... 
หมายเลขติดต่อ................................................... 



ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย 
เรื่อง  กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูเ้กี่ยวข้องประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 

 

 

โดยที่มำตรำ  ๕  แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำย  โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นนั้น   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐทรำบถึงปัญหำ  สำเหตุของปัญหำ  และผลกระทบต่ำง ๆ   
ที่อำจเกิดขึ้น  และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจนเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง   ทั้งนี้  มิได้มุ่งหมำย 

ที่จะส ำรวจจ ำนวนคนที่สนับสนุนหรือคัดค้ำนร่ำงกฎหมำย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๗  แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 

และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี  จึงออกค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบกำรจัดท ำ 

ร่ำงกฎหมำย  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ควรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ  มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 

ไม่ปกปิดข้อมูลต่อประชำชน   
ข้อ ๒ ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยในกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือท ำให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำใจ

และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยง่ำย 

ข้อ ๓ ควรให้โอกำสผู้เกี่ยวข้องแสดงควำมคิดเห็นและเหตุผลประกอบอย่ำงเท่ำเทียมกัน   
ไม่ว่ำจะเป็นผู้สนับสนุนหรือคัดค้ำน  ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยจะเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกกว่ำ
จะเป็นโทษ 

ข้อ ๔ ควรมีระยะเวลำเพียงพอในกำรรับฟังควำมคิดเห็น  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องคิดวิเครำะห์  
ตรึกตรอง  และร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้  กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศควรมี
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน  เว้นแต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นอื่น  ซึ่งหน่วยงำนของรัฐควรระบุเหตุผล 

และประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปด้วย 

ข้อ ๕ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำงอำจไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน  

ทุกกลุ่ม  จึงควรใช้เป็นวิธีกำรพ้ืนฐำนควบคู่กับกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนวิธีกำรอื่นด้วย   เช่น   
กำรสัมภำษณ์  กำรเชิญมำให้ข้อมูล  หรือกำรประชุม  ในกรณีที่สมควรก็อำจจัดกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ร่วมกับหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นที่มีเทคโนโลยีเพ่ือให้กำรรับฟังควำมคิดเห็นนั้นเข้ำถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต้องค ำนึงถึงลักษณะและจ ำนวน 

ของผู้เกี่ยวข้อง  เนื้อหำของร่ำงกฎหมำย  และกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกำรแสดง 

ควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอและไม่เป็นกำรสร้ำงภำระจนเกินควำมจ ำเป็น   
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ข้อ ๖ ในกำรน ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำ  ผู้แสดงควำมคิดเห็น 

จะเป็นใคร  ระบุชื่อหรือไม่  ใช้ชื่อจริงหรือชื่อปลอม  ไม่ควรถือเป็นสำระส ำคัญ  สิ่งที่เป็นข้อส ำคัญ 

คือข้อคิดเห็นนั้นเกี่ยวข้องและน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้มำกน้อยเพียงใด 
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แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 

การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ก่อนการเสนอให้มีการตรากฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความจ าเป็น 

ในการตรากฎหมาย  โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลที่รัฐควรเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนั้น   
และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ  ที่เป็นไปได้  ทั้งทางเลือกที่เป็นกฎหมายและไม่เป็นกฎหมาย  ทั้งนี้  จะขอ
ค าปรึกษาการด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายก็ได้   

เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีความจ า เป็นต้องตรากฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  และจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

จากกฎหมายตามแบบแนบท้าย 

ข้อ ๒ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  หน่วยงาน 

ของรัฐต้อง   
(๑) ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย  โดยอธิบายหรือน าเสนอข้อมูลอย่างกระชับ  ครบถ้วน  และ 

ตรงประเด็น   
(๒) ระบุข้อมูลและข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้  ที่น ามาประกอบการวิเคราะห์

ไว้ในรายงานด้วย   
ข้อ ๓ ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเรื่อง 

ดังต่อไปนี้   
(๑) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศ  สังคม  หรือประชาชน   
(๒) ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย   
(๓) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ่เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ  หรือผลกระทบอืน่

โดยรวมที่ส าคัญ 

ข้อ ๔ การวิเคราะห์ความพร้อมและต้นทุนของรัฐตามข้อ  ๓  (๒)  ให้หน่วยงานของรัฐ
วิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ในระยะสามปีแรก  โดยให้แนบรายละเอียดการค านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาด้วย 

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๖ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถ้วนของการด าเนินการตามข้อ  ๑  
ถึงข้อ  ๔  โดยหากเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการในส่วนใดเพ่ิมเติม  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าของเรื่องด าเนินการให้ครบถ้วน  โดยให้ระบุเรื่องหรือประเด็นที่จะต้องด าเนินการให้ชัดเจน   
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ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายและตรวจสอบ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งตรวจสอบว่าการรับฟังความคิดเห็น
ครบถ้วนและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับฟังหรือไม่   

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานอื่น  

ในการวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  ส าหรับกรณีที่ผลกระทบนั้น 

อาจค านวณเป็นเงินได้และเป็นร่างกฎหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ร่างกฎหมายที่ก าหนดให้บุคคลกระท าการใดเมื่อได้รับความยินยอมก่อนกระท าการนั้น  

เช่น  การอนุญาต  การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตร   
และการให้อาชญาบัตร   

(๒) ร่างกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายประกาศก าหนด   
ข้อ ๙ เมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ   

ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้สอดคล้องกับ 

ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา  และเสนอไปพร้อมกับร่างกฎหมายและเอกสารอื่น  ๆ   
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้  ในการด าเนินการตามข้อนี้  ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการก็ได้ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   

 

ร่างพระราชบัญญัติ................................................................................................................................ 
     กฎหมายใหม่                    แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 

 

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย.................................................................................................... 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง................................................................................... 
  สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง....................................................................... 

 

ส่วนที่ ๑ 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   

 

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 

 ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร................... 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี…้………………………………………………………………………. 
  

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร..............................................................  
  

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 

 ๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร...........................................................  
 ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ 

       สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร…………………………………………………………………………………….… 

 

๔. การรับฟังความคิดเห็น 

         ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 

  ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 

 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 

ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร……………………….... 
 



๒ 

 

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๖.๑ กฎหมายนี้จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีห่รือภาระอะไรแก่ใครบ้าง............... 
 ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ 

       อย่างไร……………………………………………………………………………………………………………..… 

 ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร………………….. 
  

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………….. 
 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
       อย่างไร.............................................................................................................. ................ 
       และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย 

       ในการด าเนินการหรือไม…่…………………………………………………………………………………….. 
 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 

       ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร.………….. 
 ๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 

        ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแีรก เป็นจ านวน..........บาท อัตราก าลังที่ต้องใช้...........อัตรา 
        อัตราก าลังที่มอียู่แล้ว...........อัตรา อัตราก าลังที่ต้องเพ่ิมข้ึน...........อัตรา   
    

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ…………………………………………………………………………………………. 
 ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม............................................................................................................  
 ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ…………………………………………………………............. 
 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ…………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ ๒ 

เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  
การก าหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 

   

  

๙. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต................................................................................. .... 
๑๐. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ....................................................................... 
๑๑. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา............................................................................... 
๑๒. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครอง   
      หรือด าเนินกิจการทางปกครอง..................................................................................................... 
 

 



๓ 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว 

 

    ลงชื่อ ................................................................. 
                    (...............................................................) 

             หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดท ารายงานนี้ 
              วัน/เดือน/ปี 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ......................................... 
โทร. ................................................................... 
อีเมล................................................................... 
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แนวทางการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
 

  พระราชบัญญัติ เป็นรูปแบบของกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเป็นอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ที่จะทรงตราข้ึนโดยค าแนะน าและยินยอมของฝ่ายนิติบัญญัติ การตราพระราชบัญญัติ ต่างจาก
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือจะตราอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  

  ขั้นตอนการยกร่างพระราชบัญญัติ 
  (๑) การท าความเข้าใจนโยบาย  (understanding) เช่น ศึกษาความเป็นมาของร่าง 
(หลักการของร่าง ) 

  (๒) การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  (analysis) เช่น ประเมินความส าคัญของปัญหา  

กับความเป็นไปได้ของร่าง ศึกษาปัญหาขอ้กฎหมายที่อาจเกิดข้ึน ศึกษาปัญหาทางปฏิบัติ ตรวจสอบกฎหมายอ่ืน
ว่าต้องแก้ไขด้วยหรือไม่ 
  (๓) การออกแบบโครงสร้างกฎหมาย  (design) เช่น ระบบ ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย 
การแบ่งหมวดหมู่  
  (๔) การเขียนกฎหมาย (composition) เช่น ศึกษาแบบของกฎหมาย การใช้ภาษา การจัด
เรียงล าดับเนื้อหา มาตรา หมวดหมู่ 
  (๕) การตรวจพิจารณา (scrutiny) ขั้นตอนข้างต้นมิใช่จะแยกกันเด็ดขาดเสมอไป บางครั้งก็เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง 

  แนวทางการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist 10 ประการ) 
  1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

 1.1 คืออะไร   1.4 ใช้มาตรการใด 
 1.2 จ าเป็นเพียงใด   1.5 มีทางเลือกอ่ืนหรือไม่ 
 1.3 เพ่ือแก้ไขอะไร   1.6 จะแก้ไขได้เพียงใด 
 2. ใครเป็นผู้ท าภารกิจ 

 2.1 รัฐหรือเอกชนท า (พิจารณาจากการคุ้มครองประชาชน ประสิทธิภาพ ต้นทุน  

และความคล่องตัว) 
 2.2 หากรัฐท า รัฐบาลท าเองหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า 
 3. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

 3.1 ภารกิจนั้นจ าเป็นต้องตรากฎหมายออกมาบังคับใช้หรือไม่ หากไม่ตราจะเกิดอุปสรรค
อย่างไร 
 3.2 ถ้าจ าเป็น ควรเป็นกฎหมายระดับชาติหรือกฎหมายระดับท้องถิ่น 
 3.3 ถ้าเป็นกฎหมายระดับชาติ จ าเป็นต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่หรือเพียงบางท้องที่ 
และก าหนดอายุของกฎหมายไว้ด้วยหรือไม่ 
 3.4 กฎหมายที่ตราขึ้น ควรใช้ระบบควบคุม ก ากับ หรือส่งเสริม 
 3.5 สภาพบังคับของกฎหมายควรก าหนดโทษทางอาญาหรือมาตรการบังคับทางปกครอง 
 

 

ภาคผนวก ๖
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 4. ความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 
 4.1 ในเรื่องเดียวกันมีกฎหมายบัญญัติแล้วหรือไม่ หากมีควรแก้ไขของเดิมหรือร่างใหม่ 
 4.2 หากร่างใหม่ จะท าอย่างไรกับของเดิม 
 5. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า 

 5.1 กฎหมายที่ตราขึ้นสร้างภาระหน้าที่ใด และให้แก่ใคร 
 5.2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดถูกจ ากัด 
 5.3 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ จ ากัดเท่าท่ีจ าเป็นหรือไม ่
 5.4 ประชาชน สังคม ได้ประโยชน์อะไร 
 5.5 กฎหมายนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยาก หรือเป็นภาระเกินควร 
 5.6 ค านึงถึงงบประมาณท่ีต้องใช้ ภาระหน้าที่ของประชาชนกับประโยชน์ที่จะได้รับ  

คุ้มค่าหรือไม ่
 6. ความพร้อมของรัฐ 

 6.1 รัฐพร้อมในด้านก าลังคน ก า ลังเงิน ความรู้ที่จะบังคับตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
หรือไม ่
 6.2 ท าอย่างไรให้ผู้ถูกกฎหมายบังคับเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายโดยความเต็มใจ 
 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 มีหน่วยงาน อ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้ามีควรยุบ  

หรือปรับเปลี่ยนอย่างไร  
 8. วิธีการท างานและการตรวจสอบ 

  8.1 ก าหนดวิธีการท างานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 
  8.2 มีระบบตรวจสอบและคานอ านาจ กระบวนการท าให้เกิดความรวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน  

มีประสิทธิภาพอย่างไร 
 9. อ านาจในการตราอนุบัญญัติ 
  ได้ก าหนดกรอบหรือมาตรกา รป้องกันมิให้มีการตราอนุบัญญัติที่เป็นการขยายอ านาจ
หน้าที่หรือเพ่ิมภาระแก่บุคคลเกินสมควรไว้เพียงใด  
 10. การรับฟังความคิดเห็น 

  10.1 ในการยกร่างกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นแล้ว
หรือไม ่
  10.2 ข้อคัดค้านของผู้เกี่ยวข้องมีประการใด 

  โครงสร้างและแบบกฎหมายของพระราชบัญญัติ 
  ๑. การเขียนหลักการและเหตุผล 
  ๒. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติ 
  ๓. แบบของค าปรารภ 
  ๔. วันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ 
  ๕. บทนิยาม 
  ๖. มาตราผู้รักษาการตามกฎหมาย 
  ๗. การยกเลิก การแก้ไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
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  ๘. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง “ค า” ในพระราชบัญญัติ 
  ๙. การแบ่งหมวดหมู่ และโครงสร้างของพระราชบัญญัติ 
  ๑๐. สภาพบังคับของกฎหมาย 
  ๑๑. บทเฉพาะกาล 
  ๑๒. บัญชีและตารางท้ายพระราชบัญญัติ 

  1. การเขียนหลักการและเหตุผล 

 การเขียนหลักการ 

 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหลักการ  - หลักการของร่างพระราชบัญญัติมีไว้เพื่อเป็นการ
แสดงขอบเขตหรือแสดงความประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นว่าต้องการจะให้มีกฎหมายหรือเพ่ิมเติม
กฎหมายในเรื่องใดบ้าง หลักการของร่างกฎหมายจะเป็นกรอบใหญ่ของเนื้อหาที่ร่างกฎหมายฉบับนั้นประสงค์
จะให้มี 
 หลักการของร่างพระราชบัญญัติมีแบบการเขียนในสามลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กรณีให้มีกฎหมายเป็นครั้งแรก ให้ใช้ถ้อยค าว่าให้มีกฎหมายนั้น 

 

 

 

 

 

 ๒. กรณียกเลิกกฎหมายเดิมทั้งฉบับ และยกร่างขึ้นใหม่ ให้ใช้ถ้อยค าว่าปรับปรุงกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้น 
 

 

 

 

 

 

 ๓. กรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย หมายถึงการเพิ่มมาตราลงไปในพระราชบัญญัติที่ใช้
บังคับอยู่หรือการแก้ไขบทบัญญัติเดิมบางมาตราให้เหมาะสมขึ้น  
  ๓.๑ หลักการเดียว 
 
 

 ตัวอย่าง 
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ตัวอย่าง 
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริการราชการแผ่นดิน 
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 ตัวอย่าง 
- แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ ...... เพ่ือ 
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  ๓.๒ หลายหลักการ มีแบบการเขียนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  การเขียนเหตุผล 

  ๑. เหตุผลในร่างพระราชบัญญัติจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของการมีกฎหมายนั้น  

จึงปรากฏว่าในการให้ความเห็นทางกฎหมาย  (ตีความ) ของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือองค์กรอื่นก็ดี  มักอ้าง
เหตุผลเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายประการหนึ่งของกฎหมายเสมอ 
  ๒. ผู้ร่างกฎหมายจึงควรระลึกว่า  การเขียนเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติควรกระท า  

ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งผู้ร่างกฎหมายต้องล า ดับความคิดว่า  ปัญหาเดิมเป็นอย่างไร  ท าไมต้องมีการแก้ไขหรือ
มีกฎหมายนั้น  รวมทั้งหลักการโดยรวมเป็นอย่างไร  เป็นต้น ไม่ใช่กล่าวแต่เพียงว่า  กฎหมายเดิมล้าสมัยหรือ  

ใช้มาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับกาลสมัย  ซึ่งไม่ได้ชี้ความเป็นมาเป็นไปของร่างไว้เลย  
ตัวอย่างกฎหมายข้างท้ายนี้ จะเป็นตัวอย่างของการเขียนเหตุผลในกฎมายที่ดี 
  ข้อสังเกต - การเขียนเหตุผลของร่างฯ  ที่ดี ไม่จ าเป็นต้องยาว  เพราะไม่ใช่การเล่าเรื่อง  

แต่ขอให้เขียนอย่างครบถ้วน  และเม่ือร่างเสร็จแล้ว  ลองทบทวนดูว่าถ้าท่านเป็นผู้อ่านแล้วจะสามารถเข้าใจ
เจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างเพียงพอหรือไม่ 
 

 

 

 

 

 

 

  2. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติ 

 ตัวอย่าง 
 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้
เหมาะสมชัดเจน (แก้ไขบทนิยามค าว่า “การพยาบาล” และ “การผดุงครรภ์” และเพ่ิม
บทนิยามค าว่า  “การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ” และ “การประกอบวิชาชีพ  

การผดุงครรภ์” ในมาตรา ๔) 
 (๒) ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจตรวจสอบ  ค้น หรือยึดพยาน หลักฐานต่างๆ  ได้ 
(เพ่ิมบทนิยาม  ค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๔ เพ่ิมหมวด ๕ ทวิ พนักงาน
เจ้าหน้าที ่มาตรา ๔๕ ทวิ มาตรา ๔๕ ตรี มาตรา ๔๕ จัตวา มาตรา ๔๕ เบญจ) 

 ตัวอย่าง 
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่
บทบัญญัติมาตรา  ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล  ซึ่งได้รับความ
เสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับ  

การกระท าความผิดนั้น  และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน  
รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ าเลย  

ในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี  หากปรากฏตามค าพิพากษาอัน  

ถึงท่ีสุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟั งเป็นที่ยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือ  

การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด  ดังนั้น เพ่ือให้การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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  แบบชื่อของร่างพระราชบัญญัติมีดังนี้ 
  ๑. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติกรณียกร่างข้ึนใหม่ทั้งฉบับ 
  ๒. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติกรณีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนด (หรือร่างพระราชก าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ) ประมวลกฎหมาย หรือประกาศของคณะปฏิวัติ 
  ข้อสังเกต 

  ๑. การก าหนดชื่อของร่างพระราชบัญญัติควรก าหนดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และสาระ
ของกฎหมาย 
  ๒. ต้องพิจารณาว่าชื่อนั้นยืดยาวเกินไปหรือไม่ ถ้ายาวเกินไป จะย่อให้สั้นลงได้หรือไม่ 
  ๓. หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อกฎหมายด้วย  ค าว่า “ร่างพระราชบัญญัติการ ...” หรือ “ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วย...” เพราะขณะนี้มีกฎหมายที่ตั้งชื่อดังกล่าวจ านวนมาก ทั้งท่ีไม่จ าเป็น 

  3. แบบของค าปรารภ 

 ค าปรารภเป็นส่วนของกฎหมายที่กล่าวถึงอ านาจและ ที่มาในการตราพระราชบัญญัติ  
ซึ่งตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น พระมหากษัตริย์ทรงม ี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่ามีกฎหมายโดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  ค าปรารภ  

จึงเป็นที่ที่จะบอกให้ทราบถึงที่มา ความจ าเป็น รวมทัง้เป้าหมายในการตรากฎหมาย 
  การเขียนค าปรารภในปัจจุบันมีแบบแผนดังนี้ 
  ๑. กรณีตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับครั้งแรก  ใช้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมาย  
.....” หรือ “โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย .....” โปรดสังเกตว่าจะใช้การเขียนทั้งสองแบบดังกล่าว  แต่ขณะนี้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ก าหนดแบบให้ใช้ว่า  “โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย  ....” เท่านั้น ทั้งนี้ 
แบบการเขียนดังกล่าว  จะสอดคล้องกับแบบธรรมเนียมในการตราพระราชบัญญัติ  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่าสมควรมีกฎหมายนั้น  และทรงพระกรุณาโปร ดเกล้า ฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
  ๒. กรณีการปรับปรุงกฎหมาย ให้ใช้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย.....” 
  ๓. กรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ให้ใช้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ....” 

  4. วันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ 
 วันใช้บังคับของกฎหมายมีเพ่ือเป็นการประกาศแก่ประชาชนถึงการใช้กฎหมาย  

 แบบของวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ 
 ๑. ให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นวันใช้บังคับของ
พระราชบัญญัติเป็นส่วนใหญ่ 
 ๒. ระบุให้ล่วงพ้นไประยะหนึ่งก่อน 
  ๓. ระบุวันที่แน่นอน ซึ่งอาจก าหนดวันในอนาคต หรือวันที่ย้อนหลัง 
 

 

 

 

 ตัวอย่าง 
- มาตรา  ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 
- มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
- มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นไป 
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  5. บทนิยาม 

 วัตถุประสงค์ของบทนิยาม 

 ๑. เพ่ือก าหนดความหมายของถ้อยค าที่ใช้ในร่างกฎหมาย  ให้เป็นที่เข้าใจตรงกันเนื่องจาก
ถ้อยค าอาจมีความหมายกว้างหรือแคบ  หรือเป็นกรณีท่ีผู้ร่างฯต้องการที่จะอธิบายควา มหมายของค านั้น 
ในความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง บางท่านเรียกบทนิยามว่า “บทวิเคราะห์ศัพท”์ 
 ๒. ศัพท์ทางเทคนิค  โดยเป็นการยากที่บุคคลโดยทั่วไปที่ใช้กฎหมายจะเข้าใจได้ผู้ร่าง
กฎหมายจึงก าหนดความหมายไว้ และเม่ือในกฎหมายกล่าวถึงค านี้ ก็มีความหมายตามนิยามศัพท์ที่ก าหนดขึ้น 
 ๓. เพ่ือย่อค าในกฎหมายให้สั้น  เมื่อเขียนค านี้ในกฎหมายก็ไม่ต้องเขียนเต็มอย่างยืดยาว  
อันเป็นการประหยัดถ้อยค าในกฎหมาย 
 ค าแนะน าในการเขียนบทนิยาม 

 ๑. นิยามควรอยู่ส่วนต้นของกฎหมายเสมอก่อนที่จะกล่าวถึงเนื้อความอันเป็นบทบังคับ
กฎหมาย 
 ๒. นิยามอาจขยายความหมายของค า  ให้หมายความรวมถึงสิ่งอื่นด้วย  โดยอาจใช้ค าว่า  
“หมายความว่า ........... และให้หมายความรวมถึง ........... ด้วย” 
 ๓. ความหมายของค าที่เกินจากความเข้าใจปรกติ 
 ๔. ความหมายค าๆ  เดียวกันในกฎหมายต่างกันก็อาจให้ความหมายต่างกันได้แล้วแต่
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย  เช่น  “อาค าร” ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์  พ.ศ. ๒๔๙๖  

และ “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมแตกต่างกันเป็นต้น 
 ๕. ถ้านิยามถึงสิ่งที่ซับซ้อนมาก ควรใช้เทคนิคของการแบ่งเป็นอนุย่อย 

 ๖. กรณีท่ีต้องการขยายการใช้บังคับกฎหมาย  ซึ่งต้องการให้ยืดหยุ่น  หรือเทคโนโลยีหรือ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้  จะใช้วิธีการเขียนให้ไปเพ่ิมความหมายโดยโดยการตรา
พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  หรือประกาศต่อไปก็ได้  หรือโดยใช้ค าว่า  “เป็นต้น” ลงท้าย หรือใช้ค ากว้าง
ตามหลัง (ejusdem generis) 
 ๗. นิยามสามารถอ้างเชื่อมโยงค วามหมายระหว่างกฎหมายต่างฉบับกันได้  เพ่ือไม่ต้อง
เขียนซ้ าอีก 
 ๘. การเรียงค านิยาม  นิยามจะเรียงจากค าที่เป็นหัวใจของร่างกฎหมายและมีความส าคัญ
ไปตามล าดับ  จนในที่สุดจะกล่าวถึงคณะกรรมการ  เลขาธิการ  ส านักงาน  และรัฐมนตรีตามล าดับ  ขอให้ดู
ตัวอย่างการเรียงนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๙. หลีกเลียงการนิยามโดยไม่จ าเป็น  ค าใดที่ต้องการให้สังคมพัฒนาเอง  ก็ไม่ควรนิยาม  
เช่น ค าว่า “วัตถุลามก” ไม่ปรากฏมีนิยามอยู่ในกฎหมายใด  และหากไม่มีนิยามแล้วก็จะถือเอาตามค าที่เข้าใจ
โดยทั่วไป  หรือค าในกฎหมายอ่ืนที่ใกล้เคียงแล ะเป็นกฎหมายไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดหรือแย้งกัน  เช่น ค าว่า 
“ทางหลวง” ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้นิยามไว้  จึงถือเอาตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  
เป็นต้น 
 ๑๐. การร่างกฎหมายที่เนื้อความควรเป็นสาระบัญญัติ  (บทบังคับ) ไม่ควรน ามาเขียนใน
ส่วนที่เป็นนิยาม ทัง้ที่เป็นการอธิยายความหมายท านองเดียวกับนิยาม  ก็ควรน าไปเขียนเป็นเนื้อหาของมาตรา
ในพระราชบัญญัติ 
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  6. มาตราผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 ๑. ความหมายและประโยชน์ของผู้รักษาการตามกฎหมาย  ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายก ระทรวงเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลให้เป็นไป
ตามกฎหมายนั้น ประโยชน์ของการมีผู้รักษาการ มีดังนี ้
  (๑) ท าให้มีรัฐมนตรีเจ้าของเรื่องแน่นอน 
  (๒) ท าให้สภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยได้ว่าสมควรให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีใด  ในการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  (๓) ท าให้สภาควบคุมราชการแผ่นดินได้สะดวกยิ่งข้ึน 
  (๔) ท าให้ราษฎรติดต่อกันทางราชการเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง 
 ๒. กรณีใดที่จะบัญญัติในกฎหมายให้มีรัฐมนตรีรักษาการ  การบัญญัติให้มีรัฐมนตรีเป็น  

ผู้รักษาการพระราชบัญญัติขึ้นอยู่กับว่าจะให้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่  พระราชบัญญัติที่วางหลักกลางๆ  
เช่น ก าหนดสิทธิและหน้าที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายลักษณะอาญากฎหมาย  มิได้
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติการใดหรือไม่ท าให้ฝ่ายบริหารมีภาระใหม่ขึ้นมา จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมี
บทบัญญัติให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น 

 ๓. อ านาจและหน้าที่ของผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 (๑) สั่งการและควบคุมให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (๒) ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีการตั้งกระทู้ถามหรือเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายใดในกรณีท่ีกฎหมายฉบับเดียวกันมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงเป็นผู้ รักษาการ ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรี
ดังกล่าวที่จะด าเนินการแก้ไขเท่าที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

  7. การยกเลิก การแก้ไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
 การยกเลิก การแก้ไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติในที่นี้จะกล่าวถึงสองส่วน คือ 
(๑) การยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งฉบับ และ (๒) การยกเลิก เพ่ิม หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
 ข้อสังเกต 

 ๑. ต้องยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หรือมีชื่ออ่ืนใดก็ตาม 
 ๒. กฎหมายล าดับรองของกฎหมายแม่บทจะต้องยกเลิกหรือไม่  กรณีนี้ไม่ต้องระบุ 
การยกเลิก  เพราะเม่ือกฎหม ายแม่บทท่ีเป็นอ านาจแห่งการออกกฎหมายล าดับรองถูกยกเลิกแล้ว  กฎหมาย
ล าดับรองของกฎหมายแม่บทนั้นก็ต้องเลิกไปทั้งหมดทุกฉบับ (เว้นแต่มีบทเฉพาะกาลบัญญัติว่าให้คงอยู่ภายใน
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขหนึ่ง) 
 ๓. หากไม่ยกเลิก  หรือยกเลิกไม่หมดจะมีปัญหาใดหรือไม่  หากไม่ยกเลิกหรือย กเลิกไม่
หมดอาจมีปัญหาตีความว่ายังใช้อยู่หรือไม่ ผู้ร่างกฎหมายที่ดีต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน 
 การยกเลิก เพิ่ม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 
 แบบทั้งสามกรณีดังกล่าวมีดังนี้ 
 ๑. การยกเลิกมาตรา 

 ใช้ค าว่า 
 

 

 

 มาตรา .. ให้ยกเลิกมาตรา .. แห่งพระราชบัญญัติ ................. พ.ศ. .... 
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 ๒. การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 

  ใช้ค าว่า 
 

 

 

 

 

  ๓. การเพิ่มมาตรา 

 ใช้ค าว่า 
 

 

 

  8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง “ค า” หรือถ้อยค าในพระราชบัญญัติ 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้น  ไม่ได้มีแต่เฉพาะการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเนื้อหาของ
กฎหมายเท่านั้น  บางครั้งค าบางค าในกฎหมายก็ต้องแก้ไขให้ทันสมัยหรือสอดคล้องกับชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป  
หรือผู้ก าหนดนโยบายต้องการให้ใช้ค าอ่ืนที่เหมาะสมกว่า โดยไม่ต้องการแก้ไขเนื้อหาหลักการ 

  9. การแบ่งหมวดหมู่ และโครงสร้างของพระราชบัญญัติ 
 ๑. การแบ่งหมวดหมู่ของพระราชบัญญัติ  การแบ่งหมวดหมู่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดท าร่างกฎหมายให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ใช้กฎหมาย  เป็นการจัดกลุ่มเนื้อหา  ที่จริงแล้วกฎหมายไม่มี
หมวดหมู่เสมอไปกฎหมายสั้นไม่จ าเป็นต้องแบ่งหมวดหมู่  และกฎหมายยาวที่ไม่ได้แบ่งหมวดหมู่ก็มี  อย่างไรก็
ตาม คงวินิจฉัยให้ชัดไม่ได้ว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายสั้นหรือกฎหมายใดเป็นกฎหมายยาว  แล้วแต่เนื้อหาของ
กฎหมาย แต่การจัดหมวดหมู่กฎหมายที่ดีนั้น  จะช่วยท าให้ลดความซับซ้อนของกฎหมายลงได้  นอกจากนี้แล้ว
การแบ่งหมวดหมู่ยังช่วยท าให้เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นได้ด้วย  ซึ่งก็จะช่วยได้มาก  

ในกรณีที่ต้องตีความกฎหมายนั้น 

 ๒. การล าดับมาตรา เนื้อความของกฎหมายในหนึ่งมาตรา  ควรแสดงค วามคิดหนึ่ง
ความคิด หากมีความสลับซับซ้อน  หรือประกอบไปด้วยรายละเอียดหลายประการ  ควรแยกออกเป็น  “วรรค” 
หรือ  “อนุมาตรา ” และเป็นที่แน่นอนว่ากฎหมายฉบับหนึ่งย่อมประกอบไปด้วยความคิดหลายความคิด
ต่อเนื่องกัน ในความต่อเนื่องกันนี้ก็สามารถเรียงติดต่อกันเป็นหลายมาตราได้  จึงจะเห็นได้ว่าการอ่านกฎหมาย
ที่ถูกต้องและครบถ้วนนั้น ไม่ควรอ่านมาตราเดียว เพราะกฎหมายเป็นเรื่องของความต่อเนื่อง 
 ๓. การอ้างอิงมาตรา กฎหมายฉบับเดียวกันอาจมีการอ้างอิงภายในได้  จะอ้างวรรคหรือ
มาตรา  
 

 

 

 

 

 มาตรา .. ให้ยกเลิกความในมาตรา .. แห่งพระราชบัญญัติ ............. พ.ศ. 
.... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา .. ........................................................................... ....” 

 มาตรา .. ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา .. แห่งพระราชบัญญัติ .............. 
พ.ศ. ....” 

  ตัวอย่าง 
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา  ๔๒  ในการกระท ากิจการตามมาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๔๑ 
หน่วยงานของรัฐ  ต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหาย  แต่ถ้า เกิดความเสียหายขึ้น
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อความเสียหายนั้น 
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 ๔. การอนุโลมมาตรา กฎหมายฉบับเดียวกันมีการอ้างอิงการใช้ร ะหว่างกันได้  เพ่ือไม่ต้อง
เขียนเรื่องนั้นซ้ ากันอีก  และโปรดสังเกตว่า  การอนุโลมมาตราใดมานั้น  ต้องระบุด้วยว่าให้น ามาใช้ในเรื่องใด
มิฉะนั้นแล้วผู้อ่านกฎหมายจะไม่ทราบว่ามาใช้ในเรื่องใด 

 ๕. การอ้างอิงพระราชบัญญัติอ่ืน  การอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติอื่นในกฎหมาย  จะไม่ใช้
ชื่อเต็มของพระราชบัญญัติ  เช่น การอ้างถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. ๒๕๒๒ ในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕  จะใช้ค าว่า  “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ” ที่ใช้ถ้อยค าเช่นนี้เพื่อให้
ครอบคลุมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท้ังหมดไม่ว่ากฎหมายแม่บทหรือกฎหมายล าดับรอง 
 ๖. การแก้ไขเลขมาตราเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  เมื่อแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง  หากมีพระราชบัญญัติอื่นอ้างถึงเลขมาตราที่แก้ไขนั้น  โดยปรกติแล้ว  หากไม่ตามไป
แก้ไข อาจตีความได้ว่า  มาตรานั้นถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติใหม่แล้ว  และปัจจุบันควรเป็นมาตราใด  แต่ถ้า
กระทบกับเลขมาตราในพระราชบัญญัติอ่ืนค่อนข้างมากแล้ว  ควรต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้มี  

การแก้ไขด้วย 

  10. สภาพบังคับของกฎหมาย 

 กฎหมายที่ตราขึ้นควรต้องมีผลบังคับใช้ได้  สภาพบังคับของกฎหมายนี้มีความหมายว่า  

ผู้ที่มีหน้าที่หรือความรั บผิดชอบตามกฎหมายยอมปฏิบัติตาม  (law compliance) ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายนั้น  ซึ่งหากมองในแง่ของผู้ก าหนดนโยบายแล้ว  ก็คือว่านโยบายนั้นประสบความส าเร็จด้วยการมี  

ผู้ปฏิบัติ เช่น สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้  ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการท างาน  หรือผู้บริโภคสามารถ
ได้รับการเยียวยาจากสินค้าบกพร่อง 

  11. บทเฉพาะกาล 

 โดยปรกติแล้วเรามักเข้าใจว่าสภาพบังคับของกฎหมายมีแต่เพียงการก าหนดโทษทาง
อาญาเท่านั้น  (ปรับหรือจ าคุก ) แต่โดยที่กฎหมายมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  สังคม  สุขภาพ  
สิ่งแวดล้อม  การใช้อ านาจของหน่วยงานของรัฐ  ฯลฯ การท าให้กฎหมายบรรลุผลใช้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแต่ละด้านนั้น  สภาพบังคับในกฎหมายอาจมีได้ทั้งสภาพบังคับในแง่การลงโทษ  (punishment) 
หรือในแง่การให้รางวัล (reward) ก็ได้ 

  12. บัญชีและตารางท้ายพระราชบัญญัติ 
 บัญชีและตารางท้ายเป็นเครื่องมือที่จะน ารายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายที่อาจมีอยู่มาก 
หรืออาจเพิ่มเติมในภายหลังอีก  ออกไปจากตัวพระราชบัญญัติ  เพ่ือให้ตัวพระราชบัญญัติมีเนื้อหาแต่หลักการ  
ไม่หนัก ซึ่งก็จะช่วยให้กฎหมายซับซ้อนน้อยลงได้ 

  การใช้ถ้อยค าในกฎหมาย 

 เทคนิคและค าแนะน าการใช้ถ้อยค าในการร่างกฎหมาย มีดังนี้ 
  1) การรา่งกฎหมายเป็นการเรียบเรียงความคิดโดยผ่านทางถ้อยค า  ถ้อยค าในกฎหมายมีทั้งท่ี
เป็นค าธรรมดาสามัญ ค าบอกเล่า ค าสั่ง เทคนิค ฉะนั้น การเลือกสรรหาถ้อยค าที่เหมาะสมจึงเป็นงานของผู้ร่าง
กฎหมายที่ต้องกระท า 
  2) ในการร่างกฎหมายควรใช้ค าธรรมดาสามัญ  ที่บุคคลธรรมดาสามารถเข้าใจ ได้โดยผู้นั้น 
ไม่ต้องมีความรู้สูงนัก 
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  3) ภาษามีอายุและวิวัฒนาการ ควรหลีกเลี่ยงวลีหรือภาษากฎหมายล้าสมัย 
  4) รูปประโยคในร่างกฎหมายควรสั้น  หนึ่งย่อหน้าควรกล่าวถึงสิ่งเดียว  ย่อหน้าเมื่อควรต้อง
ย่อหน้า และไม่ควรย่อหน้าเมื่อความยังไม่จบ 
  5) การให้สิทธิ ไม่ควรใช้ค าว่า “อาจ” แต่ควรใช้ค าตรงว่า “มีสิทธิ..” 
  6) ในภาษากฎหมายเราจะใช้เชิงยืนยัน  (positive) มากกว่าปฏิเสธ  (negative) เช่น บุคคล 
มีสิทธิ.. หรือรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาต  .... จะไม่เขียนว่า  “บุคคลไม่มีสิทธิในการ  ..” หรือ “รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ  
ที่จะ ..” เว้นแต่ว่าเราจะจ ากัดสิทธิของผู้นั้นจริงๆ 
  7) เนื่องจากมีหลักการตีความว่าถ้อยค าต้องมีความหมาย  และค าเดียวกันย่อมเจตนาให้มี
ความหมายอย่างเดียวกัน จึงไม่ควรใช้ถ้อยค าฟุ่มเฟือย ใช้เท่าที่จ าเป็น 

  ถ้อยค าในการร่างกฎหมายที่ดีนั้น ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
  ๑. มีความถูกต้อง  (accuracy) ความถูกต้องในที่นี้หมายถึงทั้งตัวสะกด  หลักไวยากรณ์  
และความหมายของค าที่ตรงตามท่ีต้องการ 
  ๒. มีความชัดเจน (clarity) ภาษาวรรณคดีมีหน้าที่สร้างความลึกล้ าและจินตนาการของผู้อ่าน 
แต่ภาษากฎหมายนั้นผู้อ่านจะต้องอ่านเนื้อความได้อย่างราบรื่นรวดเร็วเข้าใจค า  ความในประโยค  ย่อหน้า 

ได้ในทันที  และสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจทั้งหมดได้  ถ้าผู้อ่านเกิดสะดุดและกลับไปย้อนอ่านใหม่อีกที  

การร่างกฎหมายเช่นนี้ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จนัก 
  ๓. มีความสั้นรวบรัด (concision) ในที่นี้หมายถึงสามารถเขียนสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยถ้อยค า
ที่น้อยที่สุด 
  ๔. ความเรียบง่าย  (simplicity) ความเรียบง่ายหมายถึงวิธีการที่เราใช้ค าหรือประโยคที่จะ
ไม่ให้เกิดความซับซ้อน แนวความคิดหรือรูปแบของประโยคไม่ควรซับซ้อน ถ้าซับซ้อนก็ใช้เทคนิคของการย่อหน้า 
หรือขึ้นมาตราใหม ่
  ๕. อารมณ์ของภาษา  (tone) การร่างกฎหมายที่ใช้ภา ษาท่ีแข็งกระด้าง  อาจจะดีในบาง
สถานการณ ์แต่ในสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือ คงใช้ไม่ได้ กฎหมายไม่ใช่ค าสั่งทุกเรื่องไป 

  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในลักษณะเดียวกัน 

  •การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน การตรวจสอบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องท่ีต้องการยกร่างกฎหมาย 
 - ความสอดคล้องของกฎหมาย 

 - ความจ าเป็นในการมีกฎหมาย หากมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่แล้ว  
 - หากบทบัญญัติครอบคลุมไม่ถึง อาจแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย หากไม่มีกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวใช้บังคับ จึงด าเนินการยกร่างกฎหมาย 
  •ต้องมีความรู้เรื่องการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 

 

 

 

..................................................... 



ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย 
เรื่อง  กำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย 

 

 

โดยที่มำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๒๑  (๕)  แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก ำหนดให้ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย  หน่วยงำน
ของรัฐพึงใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น   เพรำะกำรใช้ระบบอนุญำตเป็นกำรจ ำกัดสิทธิ 
และเสรีภำพของบุคคลขั้นสูง  โดยห้ำมมิให้กระท ำกำรที่ต้องขออนุญำตนั้นจนกว่ำจะได้รับอนุญำต   
และมุ่งหวังให้หน่วยงำนของรัฐมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในกำรใช้ระบบกำรควบคุม  ก ำกับดูแล   
หรือกำรที่รัฐจะเข้ำไปเกี่ยวข้องในกิจกรรม  กำรด ำเนินชีวิต  หรือกำรประกอบธุรกิจของประชำชน 

เท่ำที่จ ำเป็นโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้  ซึ่งสมควรต้องพิจำรณำตำมระดบัควำมส ำคญัของกิจกรรม  ประโยชน์
สำธำรณะ  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชำชน  รวมทั้งควำมคุ้มค่ำของระบบกำรควบคุมหรือ 

ก ำกับดูแลที่เลือกใช้ให้มีควำมเหมำะสม  และได้สัดส่วนกับมำตรกำรที่เลือกใช้  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ 

ที่ตรงกันและมีแนวทำงในกำรจ ำกัดกำรใช้ระบบอนุญำตที่ไม่จ ำเป็นและเป็นภำระแก่ประชำชน 

จนเกินสมควร   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๗  แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 

และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี  จึงออกค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย  ดังต่อไปนี้ 

ระดับกำรควบคุม  ก ำกับดูแล  หรือกำรที่รัฐจะเข้ำไปแทรกแซงเพ่ือจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพ 

ในกำรท ำกิจกรรม  กำรด ำเนินชีวิต  หรือกำรประกอบธุรกิจของประชำชนในกฎหมำย  แบ่งเป็น   
๔  ระดับ  ดังนี้ 

๑. การก าหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม  :  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวำงกฎเกณฑ์หรือมำตรฐำน 

ให้ประชำชนหรือผู้ประกอบกำรต้องปฏิบัติตำม  โดยรัฐสำมำรถติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 

เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์หรือมำตรฐำนดังกล่ำวได้ในภำยหลัง   ทั้งกรณีที่รัฐติดตำมตรวจสอบเอง 
หรือกรณีมีผู้ร้องเรียน   

๒. การจดแจ้ง  :  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐได้ทรำบข้อมูลและสำมำรถติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิด  
เป็นกรณีที่รัฐต้องกำรทรำบข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   และกำรก ำกับดูแล 

กำรท ำกิจกรรม  หรือกำรประกอบธุรกิจ  โดยก ำหนดให้จดแจ้งข้อเท็จจริงหรือรำยละเอียดบำงประกำร
ต่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบก่อนด ำเนินกำร  โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบมีหน้ำที่เพียงยืนยันควำมครบถ้วน
ของรำยกำรเท่ำนั้น   

๓. การจดทะเบียน/การขึ้นทะเบียน  :  มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและติดตำม  ส ำหรับ
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสำธำรณะในระดับที่มิได้รุนแรงมำกนัก  แต่รัฐจ ำเป็นต้องเข้ำมำก ำกับดูแล   
เพ่ือรับรองคุณสมบัติหรือคุณวุฒิของผู้ประกอบกำร  เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจในกำรใช้บริกำร 

้หนา   ๑๔
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ของประชำชนหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบและกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนจำกภำครัฐ   โดยใน 

กำรรับจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนอำจก ำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมได้  ทั้งนี้  หำกผู้ขอมีคุณสมบัต ิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนด  หน่วยงำนของรัฐไม่อำจปฏิเสธกำรรับจดทะเบียนหรือ 

ขึ้นทะเบียนบุคคลนั้นได้ 
๔. การอนุญาต/ใบอนุญาต  :  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นมำตรกำรในกำรควบคุมและ 

ก ำกับดูแลกำรท ำกิจกรรมหรือกำรประกอบธุรกิจของประชำชนที่มีควำมเข้มงวดสูง  หรือมีควำมจ ำเป็น 

ต้องก ำหนดจ ำนวนหรือปรมิำณ  เพรำะมีลักษณะที่กระทบตอ่ชีวติ  สิทธิ  เสรีภำพ  สังคม  หรือประโยชน์
สำธำรณะอย่ำงร้ำยแรง  จึงต้องห้ำมมิให้ประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจนั้นจนกว่ำจะได้รับอนุญำต   
โดยกำรใช้ระบบอนุญำตสำมำรถกระท ำได้เมื่อ   

 ๔.๑ เป็นกรณีที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้   เนื่องจำกกำรควบคุมหรือก ำกับดูแลตำมระดับ 

ที่ก ำหนดไว้ตำม  ๑  ถึง  ๓  ไม่เพียงพอส ำหรับกำรคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน 

 ๔.๒ ไม่มีมำตรกำรอื่นที่ดีกว่ำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม
ของประชำชน   

 ๔.๓ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

 ๔.๔ ไม่เป็นภำระแก่ประชำชนจนไม่คุ้มค่ำกับประโยชน์ที่ภำครัฐจะได้รับ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบักำรไม่เผยแพร่ขอ้มูลในระบบกลำง   
พ.ศ.  2562 

 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  และมำตรำ  ๓๖  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  นำยกรัฐมนตรี 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ หน่วยงำนของรัฐไม่ต้องเผยแพร่กฎเกณฑ์ตำมมำตรำ  ๓๖  หำกกฎเกณฑ์ดังกล่ำว 

มีกฎหมำยห้ำมเปิดเผยหรือคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย 

ข้อ ๒ บุคคลใดเห็นว่ำกฎเกณฑ์ที่เผยแพร่ไว้ในระบบกลำงอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต  

หรือควำมปลอดภัยของตนเองหรือผู้อื่นซึ่งอยู่ในควำมดูแลของตน  มีสิทธิแจ้งให้หน่วยงำนของรัฐ 

ที่เผยแพร่กฎเกณฑ์นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น   
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  22  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๓๖  แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้หน่วยงำน
ของรัฐเผยแพร่ตัวบทกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันไว้ในระบบกลำง  
แต่หำกกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมปลอดภัยของบุคคล  หน่วยงำนของรัฐจะไม่เผยแพร่
รำยละเอียดบำงส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   จึงจ ำเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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หลักเกณฑ์การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง 
เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง 

 
 

โดยที่มาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน  

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ต้องจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๖  วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า 

ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน)  และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าและ 

เผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับใด 

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายฉบับนั้น  

ในระบบกลาง 
การก าหนดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางนอกจาก  

ที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรา  ๓๖  ผ่านระบบกลาง  โดยต้องด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
(๒) จัดท าข้อมูลเป็นหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการสืบค้นและใช้งาน 
(๓) จัดท าข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสามารถอ่าน  สืบค้น  และน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วย

เครื่องมือทางเทคโนโลยี  (Machine  Readable)  โดยให้จัดท าในรูปแบบของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม
ประมวลผลค า  (Word  Processor)  หรือไฟล์ที่เขียนโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล  (Hyper  Text  
Markup  Language - HTML)  รวมทั้งจัดท าเป็นไฟล์พีดีเอฟ  (Portable  Document  Format - PDF)   
ที่แปลงมาจากไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมประมวลผลค าซึ่งสามารถสืบค้นค าในเนื้อหาได้ 

ข้อ ๓ การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์  ให้หน่วยงานด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) การเผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  ประมวลกฎหมาย  
และพระราชก าหนด  ให้เผยแพร่เป็นรายฉบับทั้งฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งให้จัดท าและ
เผยแพร่ฉบับซึ่งมีการน าบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมไปแทนที่บทบัญญัติซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในฉบับเดียว  
(ฉบับอัพเดท)  ทั้งนี้  ตามตัวอย่างกฎหมายฉบับอัพเดทที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท า 
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(๒) การเผยแพร่กฎเกณฑ์  ให้เผยแพร่เป็นรายฉบับทั้งฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายของประชาชน   
จะจัดท าข้อมูลในรูปแบบตาม  (๑)  เพื่อเผยแพร่ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๔ การเผยแพร่กฎเกณฑ์ตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
เผยแพร่กฎเกณฑ์ดังกล่าวในส่วนที่เป็นระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  หนังสือเวียน  หนังสือ
สั่งการ  ค าสั่ง  ค าพิพากษา  ค าวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการ  การตีความกฎหมาย  การตอบ 

ข้อหารือ  หรือแนวปฏิบัติ  ตลอดจนเอกสารหรือการสั่งการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  บรรดาเฉพาะที่มีผลต่อ
การบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือประชาชนเป็นการทั่วไป   

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ในระบบกลางให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้นมีผลใช้บังคับ 

การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่    
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ยังไม่อาจใช้ระบบกลางได้  ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรา  ๓๖  
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ไอรดา  เหลอืงวไิล 
รองผู้อ านวยการฯ  รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   
 

พงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ ์
รองเลขาธกิารฯ  รักษาราชการแทน 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สลค. (๐๖)๐๐ 

แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ รองนายกรัฐมนตรี (...............................) โทร.      
ที ่ นร          /  วันที่      
เรื่อง (ชื่อเรื่องที่ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี)      
 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
 

 ด้วย.........(ชื่อส่วนราชการ)..... ได้เสนอเรื่อง....(ชื่อเร่ือง).....มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบ ซึ่ งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ........ ................/เห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นำ 
เร่ืองดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี....(พิจารณา/ทราบ)....ต่อไป   
 

 จึ งเรียนมาเพื่ อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่ อเสนอคณะรัฐมนตรี  
....(พิจารณา/ทราบ)....ต่อไป 

   

  

 

 (                          ) 
 รองนายกรัฐมนตรี 
 

 

หมายเหตุ  : สามารถปรับถ้อยคำเพื่ อระบุ เหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติมที่ เรื่องนี้ควรเสนอ
คณะรัฐมนตรีในบันทึกข้างต้นได ้ 

ภาคผนวก ๑๒



หลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
 
 

โดยที่มาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน  

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ต้องจัดให้มีค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๖  วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า 

ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน)  และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบาย 

สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับใด 

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนั้น 
การก าหนดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายนอกจาก

ที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
ข้อ ๒ ในการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา

ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าอธิบายนี้ให้มุ่งหมายที่จะให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ากฎหมายฉบับนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด  

และมีหลักการส าคัญที่จะมีผลใช้บังคับกับประชาชนในเรื่องใดบ้าง  ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
 (ก) ความมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  หรือขอบเขตการมผีลบังคับใช้ของกฎหมายนัน้โดยสรปุ 
 (ข) สาระส าคัญของกฎหมายนั้นโดยสรุปเป็นข้อ ๆ  พร้อมทั้งระบุหมวดหรือมาตรา 

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นไว้  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือสืบค้นรายละเอียดของกฎหมายได้
โดยสะดวก 

 (ค) เนื้อหาอื่นที่สมควรอธิบายให้ประชาชนทราบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามหรือ 

ท าความเข้าใจกฎหมายนั้นได้โดยง่าย  เช่น  ค าอธิบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนตามกฎหมายหรือผลกระทบที่อาจได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 
(๒) ควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจของประชาชนและหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค  

ที่ยากแก่การเข้าใจ  รวมทั้งอาจน ารูปแบบค าอธิบายในลักษณะภาพประกอบเสียง   หรือรูปแบบ 

การสื่อสารความเข้าใจด้วยภาพ  (Infographic)  แผนผัง  ภาพถ่าย  แผนภูมิ  หรือสื่อลักษณะอื่น ๆ   
มาประกอบการจัดท าค าอธิบายดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(๓) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ
ของกฎหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐระบุข้อความไว้ในค าอธิบายเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจว่า  ค าอธิบายนี้ 
มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น   ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งนั้น  ประชาชนจะตอ้งศึกษา  ท าความเข้าใจ  ตรวจสอบ  และยึดถือตัวบทกฎหมาย
เป็นส าคัญ 

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย
จัดท าค าอธิบายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ 

การจัดท าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  
๒๕๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการภายในระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หากหน่วยงานของรัฐมีกฎหมายที่รับผิดชอบไม่เกินห้าฉบับ   ให้จัดท าให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
(๒) หากหน่วยงานของรัฐมกีฎหมายที่รับผิดชอบเกินหา้ฉบบั  ให้จัดท าให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่  

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย  เมื่อหน่วยงานของรัฐ

จัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมายแล้วเสร็จ  อย่างน้อยให้เผยแพร่ค าอธิบายดังกล่าวควบคู่กับ
ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องไว้ในระบบกลาง 

ในกรณีที่ยังไม่อาจใช้ระบบกลางได้  ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน 
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ไอรดา  เหลอืงวไิล 
รองผู้อ านวยการฯ  รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   
 

พงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ ์
รองเลขาธกิารฯ  รักษาราชการแทน 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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  หนา   ๑ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบ 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรือ่งตอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีการดําเนินการ
ตามมติของคณะรัฐมนตรี  การรายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการดําเนินการอื่นใด  

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะรัฐมนตรี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม

คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี   

พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กฎหมาย” หมายความวา  พระราชบัญญัติ  หรือพระราชกําหนด  และใหหมายความรวมถึงพระราช

กฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศดวย 

ขอ ๕ ใหเปนหนาท่ีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีจะดําเนินการประชุมหนวยงานของรัฐ 

เปนครั้งคราว  เพื่อชี้แจงใหหนวยงานของรัฐทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 

 

ภาคผนวก ๑๕
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หมวด  ๑ 

การสงเรือ่ง 
 

 

ขอ ๗ ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  สงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พรอมเอกสาร   ตามวิธีการ   จํานวนและระยะเวลาที่สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด   

โดยจะกําหนดใหสงทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางเทคโนโลยีอืน่ก็ได 
ขอ ๘ การขอถอนเรื่องท่ีนําเสนอคณะรัฐมนตรีคืน  ใหกระทําไดเมื่อผูมีอํานาจลงนาม 

ในหนังสือนําสงเปนผูลงนามในหนังสือขอถอน  หรือขอถอนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

หมวด  ๒ 

การขอความเห็น 

 

 

ขอ ๙ ในกรณีท่ีเรื่องท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องท่ีตองไดรับความเห็นชอบ  หรืออนุมัติ
จากหนวยงานของรัฐแหงอื่นกอน  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องขอความเห็นชอบ  หรือขออนุมัติ 

จากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของใหเสร็จสิ้น  แลวจึงสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอม
กับความเห็นชอบหรือคําอนุมัติน้ัน 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของไมแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ  หรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของนั้นไมอนุมัติหรือไมใหความ
เห็นชอบ  และเรื่องดังกลาวมีความจําเปนท่ีจะตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง
เสนอเรื่องมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ขอ ๑๐ ภายในสามวันนับแตวันไดรับเรื่อง  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงใหหนวยงานของรัฐ
ท่ีเห็นวานาจะเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวทราบถึงการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พรอมท้ังแจงประมาณการ
วาจะมีการนําเรื่องเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีในวันใด  หากหนวยงานของรัฐดังกลาวมีขอเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นอยางใดใหเสนอมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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ไมชากวาหาวัน  หรือจะเสนอใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของตนทราบเพื่อนําไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็ได 

ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของท่ีเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะ  ตองรายงาน
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของตนทราบถึงความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสอบถามความเห็นของบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มิใชหนวยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็ได 

ขอ ๑๑ ในกรณีความเห็นหรือขอเสนอแนะของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของท่ีเสนอมาตามขอ  ๑๐  

มีความแตกตางหรือขัดแยงกัน  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

มาปรึกษาหารือหรือหาขอยุติกอนนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีก็ได 
ขอ ๑๒ การขอความเห็นชอบหรืออนุมัติตามขอ   ๙  และการขอความเห็นตามขอ   ๑๐   

ใหเปนไปตามหลักการแหงมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 

หมวด  ๓ 

การเสนอเรือ่งท่ัวไป 

 

 

ขอ ๑๓ ในหนังสือนําสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องสรุปเรื่องให
ชัดเจนและครบถวน  โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้ 

(๑) เรื่องเดิม  (ถามี) 
(๒) เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๓) ความเรงดวนของเรื่อง  (ถามี)  โดยระบุวันสุดทายท่ีจะตองดําเนินการเรื่องนั้นไวดวย 

(๔) สาระสําคัญของเรื่องหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 

(๕) ประเดน็ของปญหาท่ีตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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(๖) ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  (ถามี) 
(๗) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  หรือคําสั่งใด  ๆ  กําหนดใหตองมีการวิเคราะหหรือ

ศึกษาในเรื่องนั้นกอนดําเนินการ  ใหเสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา  พรอมท้ังจัดทําผลสรุป
เสนอมาดวย 

(๘) คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการ  และที่มาแหงเงินคาใชจาย 

(๙) รายละเอียดท่ีประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  ใหความเห็นชอบหรือมีมติ  โดยใหระบุให
ชัดเจนและแยกเปนขอ ๆ  ใหครบถวน 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดสรุปเรื่องใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการสอบถามขอเท็จจริงเพื่อจัดทําสรุปเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  ในกรณีเชนนั้น  

หากเกิดความลาชาหรือเสียหายอันเนื่องมาแตการสอบถามขอเท็จจริงดังกลาว  ใหเปนความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของเรื่อง 

 

หมวด  ๔ 

การเสนอรางกฎหมาย 

 

 

ขอ ๑๔ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  เพ่ือขอใหมีการตราพระราชบัญญัติขึ้น  นอกจาก
จะตองดําเนินการตามหมวด  ๓  แลว  หนวยงานของรัฐตองดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) จัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 

ทายระเบียบนี้ 
(๒) จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในรางพระราชบัญญัติ 

(๓) จัดทาํตารางเปรียบเทียบในกรณแีกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติท่ีมีอยูแลว 

ใหนําความใน  (๒)  และ  (๓)  มาใชบังคับกับการเสนอรางกฎหมายอื่นท่ีมิใชพระราชบัญญัติ
ดวยโดยอนุโลม 
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ขอ ๑๕ ในการเสนอใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน   

ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติ  หนวยงานของรัฐจะเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ

หรือจะระบุเฉพาะรายละเอียดแหงหลักการและสาระสําคัญท่ีประสงคจะใหมีในพระราชบัญญัติโดย 

ไมตองจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติก็ได  ในกรณีท่ีมิไดจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติ  การดําเนินการ
ตามขอ  ๑๔  (๓)  ใหจัดทําการเปรียบเทียบหลักการและสาระสําคัญท่ีมีอยูในพระราชบัญญัติท่ีใชบังคับ
อยู  กับหลักการและสาระสําคัญที่เสนอใหม 

(๒) ในกรณีท่ีเปนกฎหมายอื่นท่ีมิใชพระราชบัญญัติใหจัดทําเปนรางของกฎหมายนั้น 

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหสงรางพระราชบัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาหรือใหยกรางพระราชบัญญัติใด  ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ
ความถูกตองตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติดวย 

ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นวาไมมีความจําเปนตองมีหรือแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติใด  หรือการมีหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวจะไมคุมคาหรือเกิดผล
เสียหายตอรัฐหรือประชาชน   ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานความเห็นดังกลาว 

ตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเปนประการใด  ใหดําเนินการตอไปตามมติน้ัน 
 

หมวด  ๕ 

การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

 

ขอ ๑๗ เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเรื่องท่ีสงมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแลว   

ใหดําเนินการตรวจสอบหากปรากฏวาไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือระเบียบนี้  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงหนวยงาน
ของรัฐเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องคืนหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง 
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ขอ ๑๘ เรื่องใดที่เสนอถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และระเบียบนี้  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง
และนําเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว  และเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีแลว   

ใหจัดเขาระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีตอไป 

ในบันทึกสรุปเรื่องของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ ง  จะมีขอเสนอแนะ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวยก็ได 
ขอ ๑๙ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่อง 

กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๕  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งตามขอ  ๑๘  ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
ดังกลาว  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามคําสั่งนั้น 

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีมติเปนประการใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการไปตามมติน้ันหรือตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาว  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๖ 

มติคณะรัฐมนตรี 
 

 

ขอ ๒๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันหรือแจงมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไปยังหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง  หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  และ
ผูเกี่ยวของอื่นเพื่อทราบหรือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดที่มีการแถลงเปนการเปดเผยแลว  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จัดทําสรุปเรื่องและเปดเผยตอประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย 

ขอ ๒๑ ในการประชุมโดยเปดเผย  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีทุกครั้งท่ีมีการประชุม  แลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  กรณีท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีขอทักทวงหรือแกไขประการใด  ใหสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

 



  หนา   ๗ 

เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๗ 

การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหหนวยงานของรัฐใดดําเนินการในเรื่องใดโดยให
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี  ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐนั้นสงรายงานผลการ
ดําเนินงาน  ปญหา  และอุปสรรค  ตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดระยะเวลาไว  ใหรายงานอยางนอยทุกสามเดือน 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๒๓ การใดที่ไดดําเนินการหรืออยูในระหวางการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และที่แกไขเพิ่มเติม  กอนหรือในวันท่ีระเบียบนี้
ใชบังคับใหคงดําเนินการตอไปไดตามระเบียบนั้น  เวนแตนายกรัฐมนตรีจะสั่งการเปนอยางอื่น 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



หลักเกณฑในการตรวจสอบ 

 ความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 

 

 ๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 

  ๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจนั้นคืออะไร 

  ๑.๒ มีความจําเปนตองทําภารกิจนั้นเพียงใด 

  ๑.๓ เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 

  ๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 

  ๑.๕ มีทางเลือกอืน่ท่ีจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันหรอืไม 
  ๑.๖ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด 

 ๒. ใครควรเปนผูทําภารกิจ 

  ๒.๑ รัฐควรทําเองหรือควรใหภาคเอกชนเปนผูทํา  ท้ังนี้  โดยคํานึงถึง 
การคุมครองประชาชน  ประสิทธิภาพ  ตนทุนและความคลองตัว 

  ๒.๒ ถารัฐควรทํา  รัฐบาลควรเปนผูทําหรือควรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูทํา 
 ๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 

  ๓.๑ ในการทําภารกิจนั้นจําเปนตองมีกฎหมายออกมาบังคับหรือไม 
ถาไมตรากฎหมายจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติภารกิจอยางไร 

  ๓.๒ ถาจําเปนตองมีกฎหมาย  กฎหมายนั้นควรเปนกฎหมายระดับชาติ
หรือกฎหมายระดับทองถิ่น 

  ๓.๓ ถาควรเปนกฎหมายระดับชาติจําเปนตองใชบังคับพรอมกัน
ทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร หรือควรทยอยใชเปนทองท่ีทองท่ีไปหรือเพียงบางทองท่ีเทาท่ีไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญ และจะกําหนดอายุของกฎหมายไวดวยไดหรือไม 
  ๓.๔ กฎหมายที่จะตราขึ้นควรใชระบบควบคุม  ระบบกํากับหรือ
ระบบสงเสริม 

  ๓.๕ สภาพบังคับของกฎหมายควรกําหนดเปนโทษทางอาญาหรือ
มาตรการบังคับทางปกครอง 

 ๔. ความซ้ําซอนของกฎหมาย 



  ๔.๑ ในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันนี้มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว
แลวหรือไม  หากมีจะสมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหครอบคลุมถึงภารกิจ 

ท่ีจะทําหรือสมควรมีกฎหมายขึ้นใหม 
  ๔.๒ ถาสมควรมีกฎหมายขึ้นใหมจะดําเนินการอยางไรกับกฎหมาย 

ที่มีอยูแลว  สมควรยกเลิก  ปรับปรุง  หรือแกไขกฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกัน
เพียงใดหรือไม 

 ๕. ภาระตอบุคคลและความคุมคา 
  ๕.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นไดสรางภาระหนาท่ีใดใหเกิดขึ้นแกบุคคลบาง 

  ๕.๒ สทิธิและเสรภีาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด 

  ๕.๓ การจํากัดนั้นไดจํากัดเทาท่ีจําเปนหรือไม 
  ๕.๔ ประชาชนและสังคมสวนรวมจะไดประโยชนอะไรบาง 

  ๕.๕ บทบัญญัติในกฎหมายนั้นอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติไดโดยไมเกิด
ความยุงยากหรือภาระหนาท่ีเกินสมควรหรือไม 
  ๕.๖ เมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช  ภาระหนาท่ีท่ีจะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีจะไดรับแลว
จะคุมคา  หรือไม 

 ๖. ความพรอมของรัฐ 

  ๖.๑ รัฐมีความพรอมในดานกําลังคน  กําลังเงิน  ความรู  ท่ีจะบังคับ
การใหเปนไปตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
  ๖.๒ มีวิธีการอยางไรที่จะทําใหผูท่ีจะตองถูกกฎหมายบังคับมีความเขาใจ
มีความพรอมและปฏิบัติตามกฎหมายอยางยินยอมพรอมใจ 

 ๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม  ถามี
สมควรยุบหนวยงานนั้นหรือควรปรับเปลี่ยนอยางไรหรือไม 
 ๘. วิธีการทํางานและการตรวจสอบ 

  ๘.๑ ในการกําหนดวิธีการทํางานไดกําหนดใหสอดคลองกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม 
  ๘.๒ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจ  และกระบวนการที่ทําให
เกิดความรวดเร็ว  ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพอยางไรบาง 



 ๙. อํานาจในการตราอนุบัญญัติ 

  ๙.๑ ไดกําหนดกรอบหรือมาตรการปองกันมิใหมีการตราอนุบัญญัติ 

ท่ีเปนการขยายอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบุคคลเกินสมควรไวเพียงใดหรือไม 
 ๑๐. การรับฟงความคิดเห็น 

  ๑๐.๑ ในการยกรางกฎหมายไดเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
แสดงความคิดเห็นแลวหรือไม 
  ๑๐.๒ ขอคัดคานของผูเกี่ยวของมีประการใด 



ภาคผนวก ๑๖













 

 
สลค. (๐๓)๐๗ 

ที่                 ที่อยู่ส่วนราชการเจา้ของหนังสือ 

 
 

   ว/ด/ป  
 

เรื่อง       
 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

อ้างถึง (ถ้ามี) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี) 
 

  ๑.  ร่าง............................................ 
  ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย  
(เฉพาะร่างพระราชบัญญัติ) 
  ๓. สรุปสาระสำคัญของร่าง........................ 
  ๔. ตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้ว 

  ๕. รายการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  

  ๖. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็น 

  ๗. หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย 

  ๘. แผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบสาระสำคัญและกรอบระยะเวลาของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว 

    

   ด้วย ... (ชื่อส่วนราชการ) ... ขอเสนอเรื่อง ......... (ชื่อเรื่อง) .........  มาเพ่ือค ณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง                 
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมทั้งสอดคล้อง/เป็นการดำเนินการ  

ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน ......... [(๑) การเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง หรือ (๒) การสร้างรายได้
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือ (๓) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือ (๔) การลดความเหลื่อมล้ำ หรือ (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต หรือ (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวก 

แก่ประชาชน หรือ (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)] .......... ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (.........) กำกับการบริหารราชการ  
(...ชื่อส่วนราชการ...) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   

  ๑.  เรื่องเดิม     

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ประเภทกฎหมาย)  
ภาคผนวก ๑๗



-๒- 

 สลค. (๐๓)๐๗ 

   (ถ้ามี)ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้ง
ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ 

       ๑.๑  ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพ่ือปูพ้ืนฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  
   

/๑.๒ ... 
    ๑.๒  มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งท่ีเกี่ยวข้อง  
            - มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกำหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง 

ในการดำเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ 

 

ที ่ เรื่อง วันที่มีมติ สาระสำคัญ 

๑    

๒    

...    

 

    - คำสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดำเนินการและนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี 
   ๑.๓  ผลการดำเนินการที่ผ่านมา  

             ระบุสิ่งที่ดำเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องที่ได้
ดำเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดำเนินงานเพ่ือคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร   เพ่ือ ใช้เป็น
ฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดำเนินงานต่อไป 
  

  ๒.  เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
   ระบุ เหตุ ผลความจำเป็ น  ประเด็ นปั ญ หา สาเหตุ  ข้ อกำหนดตามกฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรีที่ระบุให้นำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
   ระบุว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (…..)     
  

 ๓.  ความเร่งด่วนของเรื่อง  
  (ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะวันที่จะต้องดำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว และกำหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพ่ือให้ทันการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
 

  ๔.  สาระสำคัญหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

  ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง 



-๓- 

 สลค. (๐๓)๐๗ 

      -  ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเรื่องนั้น ๆ ว่า ส่วนราชการที่เสนอเรื่อง จะดำเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพ่ือรองรับอย่างไร ระยะเวลาเพียงพอ
หรือไม่ ส่วนราชการอ่ืน ๆ จะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด เป็นต้น 

  -  ระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณา 
เช่น กฎหมายที่ให้อำนาจส่วนราชการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ 

  -  ระบุชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสำคัญ 
  

 ๕.  รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ 

  กรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใด ๆ กำหนดให้ต้องศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้
ก่อนดำเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย 

 

/๖. ... 
 

 ๖.  ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา  
   ระบุจำนวนเงินและแหล่งที ่มาของเงินที ่ต ้องการใช้ในเรื ่องนี ้ สำหรับกรณีขอใช้
งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณที่เสนอขอมาให้ชัดเจน  
  

 ๗. ผลกระทบ 

  ระบุผลกระทบของเรื่องที่มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการเมือง  
หรือด้านอ่ืน ๆ  
    

   

  ๘. ความเห็นของคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
         ๘.๑  (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสำคัญของ
ความเห็นให้ชัดเจน 
 

  หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ 
  

 

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ 
  

 

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ 
  

 

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ 
  

 

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ 
  

 

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ 
  

 

ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ 
  

 

 



-๔- 

 สลค. (๐๓)๐๗ 

    ๘.๒  (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกำหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการ ที่
เกี่ยวข้องมาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้งผล
การพิจารณาและรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ก็ให้ระบุด้วย 
 

หน่วยงาน 
เห็นชอบ/

อนุมัติ 
ไม่เห็นชอบ ไม่แจ้งผล สาระสำคัญโดยย่อ 

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน 
   

 

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน 
   

 

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน 
   

 

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน 
   

 

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน 
   

 

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน 
   

 

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน 
   

 
 

 

/๙. ... 
   ๙.  ข้อเสนอของส่วนราชการ 
  ๙.๑ ...................................................... .............................................. 
  ๙.๒ ....................................................................................................  
  ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่นรับทราบ 
อนุมัติ หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สำหรับกรณีเป็นการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

            (                                 ) 
                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง....../หัวหน้าหน่วยงาน 

 



-๕- 

 สลค. (๐๓)๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร.     
โทรสาร      
E-mail   
 



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดกฎหมำยตำมมำตรำ  ๒๙  (๖)   
พ.ศ.  2562 

 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  และมำตรำ  ๒๙  (๖)  แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์ 

กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  นำยกรัฐมนตรี 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้กฎหมำยดังต่อไปนี้  เป็นกฎหมำยตำมมำตรำ  ๒๙  (๖)   
(๑) กฎมณเฑียรบำลทุกฉบับและที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และกฎหมำยเกี่ยวกับกิจกำรในพระมหำกษัตริย์ 
(๒) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศำสนำ   
(๓) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ 

(๔) กฎหมำยเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันส ำหรับองค์กำรระหว่ำงประเทศและกำรประชมุ
ระหว่ำงประเทศในประเทศไทย 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  22  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ภาคผนวก ๑๘



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจำกมำตรำ  ๒๙  (๖)  แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย   พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ 
กำรก ำหนดให้กฎหมำยใดไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมหมวด  ๕  กำรประเมินผลสัมฤทธิ์  นอกจำกที่ก ำหนดไว้
ในมำตรำ  ๒๙  (๑)  ถึง  (๕)  ให้กระท ำโดยกำรออกเป็นกฎกระทรวง  โดยที่สมควรก ำหนดให้กฎหมำย 

บำงฉบับและบำงประเภทไม่ต้องท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดรอบระยะเวลำกำรประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย 

พ.ศ.  2562 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  และมำตรำ  ๓๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  นำยกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่   ๒๗  พฤศจิกำยน  
๒๕๖๒  ให้กระท ำครั้งแรกไม่ช้ำกว่ำห้ำปีนับแต่วันที่  ๑  มกรำคม  ๒๕๖๓  โดยถ้ำมีกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยใดในปีใด  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับจนถึง 

วันสิ้นปีปฏิทินของปีก่อนหนำ้ปทีี่ท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ ์ โดยให้ถือว่ำปีที่ท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ดงักลำ่ว
เป็นปีที่ต้องท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์  และให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งต่อ ๆ  ไปทุกรอบระยะเวลำ 

ห้ำปีนับแต่วันที่  ๑  มกรำคม  ของปีที่ต้องท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน   
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมวรรคหนึ่งต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่  

ต้องท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ข้อ ๒ เมื่อผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยหรือนำยกรัฐมนตรีประกำศรำยชื่อกฎหมำยและ

หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยตำมมำตรำ  ๓๙  (๒)  แล้ว  จะก ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยไว้ด้วยก็ได้   และให้ประกำศไว้ในระบบกลำง
ภำยในวันที่  ๒๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓   

ในกรณีที่ยังไม่อำจใช้ระบบกลำงได้  กำรประกำศตำมวรรคหนึ่งให้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์   พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยทรำบด้วย 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  22  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ภาคผนวก ๑๙



หมำยเหตุ   : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๓๔  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
บัญญัติให้กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยต้องกระท ำอย่ำงน้อยทุกห้ำปีนับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ  
หรือทุกรอบระยะเวลำอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  เพ่ือให้กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่มี 
ผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีผลใช้บังคับ  ในวำระเริ่มแรกและครั้งต่อ ๆ  ไป  มีรอบระยะเวลำกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก าหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมายไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในแนวทางนี้  “หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ข้อ ๒ กฎหมายใดมีผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกันหลายคน  การก าหนดหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระท าโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน   ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ 
ให้เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย  โดยนายกรัฐมนตรีจะขอให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
และด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแนวทางนี้ด้วย   

ข้อ ๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่มีเหตุ 
ที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์   โดยให้ประเมินว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของ 

การตรากฎหมายนัน้มากนอ้ยเพียงใด  คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่  หรือมีผลกระทบอืน่ 

อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่  เพียงใด  ทั้งนี้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น  โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น  

ล้าสมัย  หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต  หรือการประกอบอาชีพ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

(๒) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๓) การลดความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย 

(๔) การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

(๕) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ข้อ ๕ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยต้องด าเนินการ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย  รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย   

ให้หน่วยงานด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง  และจะใช้วิธีการอย่างหนึ่ง 
หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้ 

(๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานนั้น 

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ภาคผนวก ๒๐



(๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

(๓) การสัมภาษณ ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 

(๔) การส ารวจความคิดเห็น 

(๕) วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม 

ข้อ ๖ ในการรับฟังความคิดเห็นให้หน่วยงานประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น  ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น  รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นซึ่งอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงค์ของการมีกฎหมาย 

(๒) มาตรการส าคัญของกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา 

(๓) ประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย 

(๔) ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย  สถิติการด าเนินคดีและการลงโทษ 

ตามกฎหมาย   
การด าเนินการรับฟังความคิดเห็นนอกจากที่ก าหนดไว้ในแนวทางนี้   ให้น าหลักเกณฑ์หรือ

ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมายมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องด าเนินการอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับหรือวันที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน  จนถึงวันที่มีเหตุ
ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้   ในกรณีที่กฎหมายใดมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

จากกฎหมาย  ต้องน ารายงานนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย   
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๔  (๒)  และ  (๓)  หน่วยงานอาจประเมินผลสัมฤทธิ์ 

เพียงบางเรื่องตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีข้อเสนอแนะหรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงได้ 
ข้อ ๘ ให้หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามแบบแนบท้าย  ๑  

ในกรณีที่หน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎเป็นการเฉพาะ  ให้จัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎตามแบบแนบท้าย  ๒ 

ในการจัดท ารายงานให้ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย  กระชับ  ครบถ้วน  และตรงประเด็น  ทั้งนี้  
หน่วยงานต้องระบุข้อมูล  สถิติ  หรือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ประกอบการให้เหตุผล 

ในการประเมินไว้ด้วย 

ข้อ ๙ การด าเนินการในเรื่องใดที่ต้องกระท าผ่านระบบกลาง  ถ้าระบบกลางยังไม่อาจ 

ใช้งานได้   
(๑) ให้หน่วยงานด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานไปพลางก่อน 

(๒) ให้หน่วยงานแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย   

้หนา   ๑๐
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้  จะเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อขอยกเว้นหรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นเป็นกรณีไปก็ได้  เมื่อคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายเห็นควรให้ยกเว้นหรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นแล้ว   ให้หน่วยงานได้รับการยกเว้นหรือ 

ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้  ในการนี้  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะก าหนดให้หน่วยงานอื่นได้รับการยกเว้น
หรือปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยก็ได้ 

 
 

 

้หนา   ๑๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



   

แบบแนบท้าย ๑ 

 

 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ....(ระบุชื่อกฎหมาย).... 
   

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลเบื้องต้น 

   

 

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์.................................................................................... 
๒. หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย.................................................................. ........................................... 
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย............................................................................ ........................................ 
๔. เหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ครบรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
   ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ เกี่ยวข้องในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ ได้รับ 

      การร้องเรียนหรือมีข้อเสนอแนะ)......................................................................................... 
   ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ ได้รับ 

      การเสนอแนะให้ประเมิน).................................................................................................... 
   อ่ืน ๆ คือ.............................................................................................................................. 
๕. วันที่มีเหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์.....................................โดยประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้ 
    กฎหมายตั้งแต่วันที่....................................................ถึงวันที่............................................................ 
๖. รายชื่อกฎที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายงานฉบับนี้.............................................. 
๗. รายชื่อกฎที่ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นการเฉพาะ (ประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรายฉบับ 

    ตามแบบรายงานการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎ)............................................................................... 
  

ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความจ าเป็นและผลกระทบของกฎหมาย 

   

 

๘. กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาใด.......................................................................................... 
๙. มาตรการส าคัญท่ีท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ............................................................ 
๑๐. กฎหมายนี้มีบทบัญญัติก าหนดให้ประชาชนต้องกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
      หรือไม่ อย่างไร.............................................................................................................. .................. 
๑๑. กฎหมายนี้ยังมีความจ าเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิต 

      ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด.......................................................................................................... 
๑๒. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎหมายนี้ คือ.................................................. ..................... 
 

 



๒ 

 

๑๓. กฎหมายนี้ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร (ให้พิจารณาตอบเฉพาะประเด็นส าคัญที่ตรงกับ 

      วัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยไม่ต้องตอบทุกประเด็นก็ได้) 
 - เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

 - ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 - เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 - เป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 - มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ 

 ....................................................................................................................................................... 
๑๔. มีสถิติการด าเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย หรือสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการ 

      ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร............................................................................................................. 
๑๕. มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายนี้หรือไม่ อย่างไร...................................................... 
 

ส่วนที่ ๓ 

การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย  
   

 

๑๖. กฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร.......................................... 
๑๗. มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 

      หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับกฎหมายนี้กี่เรื่องและในประเด็นใด.................. 
๑๘. การใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และโทษอาญาในกฎหมายนี้ (ถ้ามี) 
      ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ อย่างไร............................................................................................. 

 

ส่วนที่ ๔ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

   

 

๑๙. การรับฟังความคิดเห็น 

  ไดร้ับฟังความคิดเห็นโดยถูกต้องตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
     ของกฎหมายแล้ว  
  ได้รับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอ่ืนนอกจากผ่านระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี)................... 

    ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนี้หรือผลกระทบของกฎหมายนี้อย่างไร.................. 
๒๐. ได้น ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของกฎหมายฉบับนี้ (ถ้ามี) 
       มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วหรือไม่........................................................ ............................... 
๒๑. หน่วยงานได ้

 ๒๑.๑ ออกกฎหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพ่ือที่ประชาชน 

          จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายหรือไม่ อย่างไร..... 
 ๒๑.๒ ด าเนินการอ่ืนเพื่อปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร...... 
  



๓ 

 

๒๒. ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

 ๒๒.๑ กฎหมายนี้มีการบังคับใช้หรือไม ่อย่างไร................................................. ....................... 
 ๒๒.๒ หากมีการบังคับใช้ เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร................... 
 ๒๒.๓ ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 

          ตามกฎหมายอย่างไร.................................................................................................... 
 ๒๒.๔ เกิดผลที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์หรือไม่.............................................................. 
๒๓. กฎหมายนี้คุ้มค่าหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภาระของประชาชนและทรัพยากร 

ที่ใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร.......................................................... 
๒๔. สมควรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหรือไม่ อย่างไร...................................................... 
๒๕. สมควรด าเนินการอ่ืนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย หรือมีข้อเสนออ่ืนหรือไม่ อย่างไร................................................................... ......... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 

และวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนแล้ว  
 

   ลงชื่อ ................................................................. 
           (...............................................................) 

        หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดท ารายงานนี้ 
     วัน/เดือน/ปี 

  

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.........................................   
โทร. ................................................................... 
อีเมล................................................................... 
 



   

แบบแนบท้าย ๒ 

 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ....(ระบุชื่อกฎ).... 
   

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลเบื้องต้น 

   

 

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์.................................................................................... 
๒. หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎ........................................................................... ........................................... 
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย................................................ผู้ออกกฎ...................................................... 
๔. เหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ครบรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
   ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ เกี่ยวข้องในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ ได้รับ 

      การร้องเรียนหรือมีข้อเสนอแนะ)......................................................................................... 
   ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ ได้รับ 

      การเสนอแนะให้ประเมิน).................................................................................................... 
   อ่ืน ๆ คือ.......................................................................................................................... .... 
 

ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความจ าเป็นและผลกระทบของกฎ 

   

 

๕. กฎนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาใด................................................................................................... 
๖. มาตรการส าคัญท่ีท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎนี้ คือ..................................................................... 
๗. กฎนี้มีบทบัญญัติก าหนดให้ประชาชนต้องกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ 
    อย่างไร............................................................................................................................................. . 
๘. กฎนี้ยังมีความจ าเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์  พัฒนาการของเทคโนโลยี  และวิถีชีวิต 

    ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด............................................................................................................ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎนี้ คือ................................................................................... 
๑๐. กฎนี้ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร (ให้พิจารณาตอบเฉพาะประเด็นส าคัญที่ตรงกับ 

      วัตถุประสงค์ของกฎ โดยไม่ต้องตอบทุกประเด็นก็ได้) 
 - เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

 - ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 - เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 



๒ 

 

 - เป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 - มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ 

 ....................................................................................................................................................... 
๑๑. มีสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎอย่างไร....................................................... 
๑๒. มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎนี้หรือไม่ อย่างไร............................................................... 

 

ส่วนที่ ๓ 

การตรวจสอบเนื้อหาของกฎ  
   

 

๑๓. กฎนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายหรือกฎอ่ืนหรือไม่ อย่างไร....................................... 
๑๔. มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการ 

      สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับกฎนี้กี่เรื่องและในประเด็นใด......................................................... 
๑๕. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบอนุญาตและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกฎนี้ (ถ้ามี) ยังมีความเหมาะสม 

      อยู่หรือไม ่อย่างไร............................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ ๔ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ 

   

 

๑๖. การรับฟังความคิดเห็น 

    ไดร้ับฟังความคิดเห็นโดยถูกต้องตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
               ของกฎหมายแล้ว  
        ไดร้ับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอ่ืนนอกจากผ่านระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี)................. 
               ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นเกี่ยวกับกฎนี้หรือผลกระทบของกฎนี้อย่างไร................................... 
๑๗. ผลสัมฤทธิ์ของการตรากฎ 

 ๑๗.๑ กฎนี้มีการบังคับใช้หรือไม ่อย่างไร.................................................................................. 
 ๑๗.๒ หากมีการบังคับใช้ เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร.................... 
 ๑๗.๓ ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 

          ตามกฎอย่างไร..................................................................................... ......................... 
 ๑๗.๔ เกิดผลที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์หรือไม่.............................................................. 
๑๘. กฎนี้คุ้มค่าหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช ้

ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหรือไม่ อย่างไร.......................................................................... 
๑๙. สมควรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎนี้หรือกฎหมายที่ให้อ านาจในการออกกฎหรือไม่ อย่างไร........... 



๓ 

 

๒๐. สมควรด าเนินการอ่ืนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 

ตามกฎ หรือมีข้อเสนออ่ืนหรือไม่ อย่างไร...................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 

และวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนแล้ว  
 

   ลงชื่อ ................................................................. 
           (...............................................................) 

        หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดท ารายงานนี้ 
    วัน/เดือน/ปี 

  

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ .........................................    
โทร. ................................................................... 
อีเมล................................................................... 
 




	ระเบียบ
	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี


