คู่มอื การจัดทําร่างกฎหมาย
สํานักงาน ก.พ.

สํานักกฎหมาย
สํานักงาน ก.พ.

คูมือการจัดทำรางกฎหมาย
สำนักงาน ก.พ.
มีนาคม ๒๕๖๓

คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
นางสาวสุลักขณา

ธรรมานุสติ

รองเลขาธิการ ก.พ.
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นิติกรเชี่ยวชาญ

นางจารุวรรณ
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นางสาวจิตติมา

เถี่ยนมิตรภาพ

นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหนงนิติกรเชี่ยวชาญ

คณะทำงาน
นางสาวเบญจกุล
นายณัฐดนัย

วงศ-ภาคำ
แยมทับ

นิติกรปฏิบัตกิ าร
นิติกรปฏิบัตกิ าร
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๓. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

๑

๔. คำนิยาม (Definition)

๒

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures)

๒-๖

๖. สรุปขั้นตอนการจัดทำรCางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.

๗-๘

๗. สรุปกฎหมายและหลักเกณฑที่สำคัญในการจัดทำและเสนอรCางกฎหมาย

๙-๑๐

๘. ภาคผนวก

คูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.
๑. วัตถุประสงค (Objectives)
การจัดทำคูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงค!
๑. เพื่อเป$นแนวปฏิบัติสำหรับเจ)าหน)าที่ของสำนักงาน ก.พ. ในการจัดทำรางกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได)อยางถูกต)องและครบถ)วน
๒. เป$นการตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ สำนักงาน ก.พ. ในกระบวนการ
จัดทำรางกฎหมาย รวมไปถึงขั้นตอนการออกกฎหมายลำดับรองและการดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว)
ให)มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. เพื่อใช)เป$นแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.
๒. ขอบเขต (Scope)
คูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. เป$นการสรุปขั้นตอนและกระบวนการจัดทำรางกฎหมาย
ตั้งแตกระบวนการตรวจสอบป8ญหาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีผลใช)บังคับในป8จจุบัน ขั้นตอน
การยกรางกฎหมาย การเสนอรางกฎหมายในชั ้ น คณะรั ฐ มนตรี ในชั ้ นคณะกรรมการกฤษฎี ก าและรั ฐ สภา
จนกระทั่งกฎหมายบังคับใช) รวมไปถึงกระบวนการดำเนินการในการออกกฎหมายลำดับรอง และการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๓. หน3าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๑) สำนักกฎหมายและสำนักต)นเรื่อง
เจ)าหน)าที่ของสำนักกฎหมายและสำนัก/ศูนย!/กลุมงาน/สถาบันของสำนักงาน ก.พ. ต)องตรวจสอบป8ญหา
และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่ อ ยู ในความรั บ ผิ ด ชอบ เมื่ อ พิ จ ารณาแล) ว เห็ น วามี ค วามจำเป$ น
ต)องปรับปรุงแก)ไขกฎหมาย ต)องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำรางกฎหมาย ตั้งแตกระบวนการตรวจสอบป8ญหา
และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พิจารณานำเรื่องเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญที่เกี่ยวข)องและ ก.พ. จนกระทั่ง
กฎหมายประกาศใช) การออกกฎหมายลำดับรองและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๒) อ.ก.พ. วิสามัญที่เกี่ยวข)อง
พิ จ ารณาหลั ก การให) ค วามเห็ น ข) อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง แก)ไ ขกฎหมาย หรื อ การยกราง
กฎหมายใหมกอนนำเสนอตอ ก.พ.
๓) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข)าราชการ
พิจารณารางกฎหมายกอนเสนอรางกฎหมายตอ ก.พ.
๔) คณะกรรมการข)าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- พิจารณาให)ความเห็น ข)อเสนอแนะ และให)ความเห็นชอบในหลักการในการที่จะให)ปรับปรุงแก) ไข
หรือยกรางกฎหมายใหม
คูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.

๑

- พิจารณารางกฎหมายและให)ความเห็นชอบรางกฎหมายที่ผานการพิจารณาจาก อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบข)าราชการ
- ประธาน ก.พ. ลงนามในหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
๔. คำนิยาม (Definition)
กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ในกระบวนการจัดทำรางกฎหมายนั้น จะต)องมีผู)รับผิดชอบการดำเนินการในทุกขั้นตอน ซึ่งจำเป$นจะต)อง
นำกฎหมาย หลักเกณฑ! และแนวทางที่สำคั ญมาใช) ประกอบการดำเนินการ เพื่อสามารถจัดทำรางกฎหมาย
ได)อยางถูกต)อง ครบถ)วนและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบความเหมาะสมและหลักการแก3ไขกฎหมาย
ผู3รับผิดชอบ
กระบวนการ
กฎหมาย/
หลักเกณฑที่สำคัญ
- มาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญ
สำนักกฎหมาย ตรวจสอบป8ญหาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
แหงราชอาณาจักรไทย
สำนักต)นเรื่อง - กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม
- มาตรา ๕, ๑๒ แหง พ.ร.บ.ฯ*
- กฎหมายสอดคล)องกับยุทธศาสตร!ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศหรือไม
- กฎหมายนั้นออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่ลำดับศักดิส์ ูงกวา
และกฎหมายที่ให)อำนาจนั้นถูกยกเลิกไปแล)วหรือไมหรือมีกฎหมายเฉพาะ
บังคับใช)แล)วหรือไม
- กฎหมายในป8จจุบันมีป8ญหาหรือกอให)เกิดผลกระทบตอประชาชนด)านใด เชน
เคยได)รับเรื่องร)องเรียนเกีย่ วกับกฎหมายในเรื่องใด
- กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบประกาศใช)บังคับมาเกิน ๕ ปHหรือไม

สำนักกฎหมาย พิจารณาแนวทางในการแก)ไขป8ญหา
สำนักต)นเรื่อง - ศึกษาวิเคราะห!ปญ8 หาและความเหมาะสมของกฎหมาย

- กำหนดวิธีการแก)ไขป8ญหา เชน ปรับปรุงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
กฎ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน

(ภาคผนวก ๑)
- แนวทางการจัดทำและการ
เสนอรางกฎหมายตามบท
บัญญัตมิ าตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ภาคผนวก ๒)
- มาตรา ๕, ๑๒ แหง พ.ร.บ.ฯ
- หลักเกณฑ!ในการตรวจสอบ
ความจำเป$นในการตรา
พระราชบัญญัติ Checklist
(ภาคผนวก ๓)

สำนักต)นเรื่อง จัดทำวาระเพื่อพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. ที่เกี่ยวข)อง
อ.ก.พ.
พิจารณาหลักการให)ปรับปรุงแก)ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข)อง - พิจารณานโยบาย ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห!ปญ8 หาและความเหมาะสม
ในการปรับปรุงแก)ไขหรือยกรางกฎหมาย

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!การจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

คูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.

๒

ผู3รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรางกฎหมาย
กระบวนการ

สำนักต)นเรื่อง - รับฟ8งความคิดเห็นผู)ที่เกี่ยวข)อง
- วิเคราะห!ผลกระทบ
- เผยแพรผลการรับฟ8งความคิดเห็นและการวิเคราะห!ผลกระทบ
และนำมาประกอบการพิจารณากฎหมายทุกขั้นตอน

สำนักกฎหมาย จัดทำรางกฎหมายพร)อมเหตุผลความจำเป$นในการตรากฎหมาย
สำนักต)นเรื่อง และผลการรับฟ8งความคิดเห็นและผลการวิเคราะห!ข)อมูล
- จัดทำรางกฎหมาย
- นำผลการรับฟ8งฯ ผลวิเคราะห!ผลกระทบ มาประกอบการจัดทำรางกฎหมาย
- นำมติ ก.พ. ที่เห็นชอบในหลักการให)ปรับปรุงแก)ไขกฎหมายมาประกอบ
การจัดทำวาระเพื่อพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบข)าราชการ

อ.ก.พ.
กฎหมายฯ
ก.พ.

กฎหมาย/
หลักเกณฑที่สำคัญ
- มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๙
แหง พ.ร.บ.ฯ
- คำแนะนำของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับ
ฟ8งความคิดเห็นของผู)เกีย่ วข)อง
ประกอบการจัดทำราง
กฎหมาย (ภาคผนวก ๔)
- แนวทางการวิเคราะห!
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย (ภาคผนวก ๕)
- มาตรา ๕, ๑๒, ๑๖, ๑๗
แหง พ.ร.บ.ฯ
- แนวทางการเสนอราง
พระราชบัญญัติ (ภาคผนวก ๖)
- แนวทางการวิเคราะห!
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย (ภาคผนวก ๕)

พิจารณารางกฎหมาย
- กรณี อ.ก.พ. กฎหมายฯ เห็นชอบรางกฎหมาย สำนักต)นเรื่องนำเสนอตอ ก.พ.
- กรณีต)องแก)ไขรางกฎหมาย สำนักต)นเรื่องรับข)อเสนอแนะของ อ.ก.พ
กฎหมายฯ ไปปรับปรุงรางกฎหมาย

ให)ความเห็นชอบรางกฎหมาย

- กรณี ก.พ. เห็นชอบกับรางกฎหมาย ให)สำนักต)นเรื่องดำเนินการรับฟ8งความ
คิดเห็น
- กรณีต)องแก)ไขรางกฎหมาย สำนักต)นเรื่องรับข)อเสนอแนะของ ก.พ.
ไปปรับปรุงรางกฎหมาย หรืออาจให) อ.ก.พ. กฎหมายฯ พิจารณารางกฎหมาย
อีกครั้ง

- มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๕
แหง พ.ร.บ.ฯ
เมื่อรางกฎหมายผานความเห็นชอบจาก ก.พ. สำนักต)นเรื่องนำรางกฎหมาย
- คำแนะนำของคณะกรรมการ
รับฟ8งความคิดเห็น
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับ
• วิธีการในการรับฟ8งความคิดเห็น สามารถดำเนินการโดยวิธีการอยางหนึ่ง ฟ8งความคิดเห็นของผู)เกีย่ วข)อง
อยางใดหรือหลายอยาง เชน การรับฟ8งความคิดเห็นผานเว็บไซต!
ประกอบการจัดทำราง
www.ocsc.go.th หรือ www.lawamendment.go.th / การประชุม
กฎหมาย (ภาคผนวก ๔)
สัมมนารับฟ8งความคิดเห็น / การสัมภาษณ! / การสำรวจความคิดเห็น
- คำแนะนำของคณะกรรมการ
• ระยะเวลาเริ่มต)นและสิ้นสุดไมน)อยกวา ๑๕ วัน
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช)
• เปaดเผยข)อมูลประกอบ ซึ่งอยางน)อยประกอบด)วย
ระบบอนุญาตในกฎหมาย /
สภาพป8ญหาและสาเหตุ / ความจำเป$นที่ต)องตรากฎหมาย
การใช)ระบบคณะกรรมการใน
หลักการอันเป$นสาระสำคัญของรางกฎหมาย / ประเด็นที่จะรับฟ8ง
กฎหมาย / การกำหนดโทษ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและบุคคลซึ่งอาจได)รับผลกระทบ
อาญาในกฎหมาย
ความจำเป$นในการใช)ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษ (ภาคผนวก ๗)
ทางอาญา และหลักเกณฑ!การใช)ดุลพินิจ

สำนักต)นเรื่อง รับฟ8งความคิดเห็นผานระบบกลาง

คูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.

๓

ผู3รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรางกฎหมาย (ตอ)
กระบวนการ

สำนักต)นเรื่อง สรุปผลการวิเคราะห!ผลกระทบ (Regulatory Impact Analysis
หรือ RIA)
- ขั้นตอนการวิเคราะห! RIA
๑) การวิเคราะห!สภาพป8ญหา สาเหตุของป8ญหา และผลกระทบของป8ญหา
๒) การกำหนดวัตถุประสงค!และเปiาหมายของการดำเนินการ
๓) การแก)ป8ญหาในป8จจุบัน
๔) ความสัมพันธ!หรือความใกล)เคียงกับกฎหมายอื่น
๕) การวิเคราะห!ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

จัดทำรายงานการวิเคราะห!ผลกระทบ

- สวนที่ ๑ เหตุผลความจำเป$นที่ตอ) งตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย
- สวนที่ ๒ เหตุผลความจำเป$นในการใช)ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกำหนดโทษอาญา และการให)เจ)าหน)าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
สรุปผลการรับฟ8งความคิดเห็น อยางน)อยประกอบด)วย
- ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
- สรุปความคิดเห็นแตละประเด็น
- คำชี้แจงรายประเด็นพร)อมเหตุผล
จัดทำสรุปผลการรับฟ8งฯ มาประกอบการพิจารณารางกฎหมายและ
การวิเคราะห!ผลกระทบ

กฎหมาย/
หลักเกณฑที่สำคัญ
- มาตรา ๒๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘,
๑๙ แหง พ.ร.บ.ฯ
- แนวทางการวิเคราะห!
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย (ภาคผนวก ๕)
- (ตัวอยาง) รายงานการ
วิเคราะห!ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย
(ภาคผนวก ๘)
- (ตัวอยาง) รายงานสรุป
ผลการรับฟ8งความคิดเห็น
(ภาคผนวก ๙)
- กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ!และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการไมเผยแพรข)อมูล
ในระบบกลาง (ภาคผนวก ๑๐)
- หลักเกณฑ!การจัดทำและ
เผยแพรข)อมูลในระบบกลาง
เพื่อประโยชน!ในการให)
ประชาชนเข)าถึงกฎหมายได)
อยางทั่วถึง (ภาคผนวก ๑๑)

สำนักกฎหมาย จัดทำรางกฎหมาย
นำผลการวิเคราะห! RIA และ ผลการรับฟ8งความคิดเห็นมาจัดทำรางกฎหมาย
กรณีปรับปรุงในสาระสำคัญ ต)องให) ก.พ. เห็นชอบรางกฎหมายกอนเผยแพร

สำนักต)นเรื่อง เผยแพรผานระบบกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ การเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี
สำนักต)นเรื่อง ทำบันทึกเสนอประธาน ก.พ. / รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
สำนักงาน ก.พ.
สำนักต)นเรื่อง จัดทำเอกสาร
๑. รางกฎหมาย
๒. สรุปสาระสำคัญของหลักการรางกฎหมาย
๓. คำชี้แจงตาม Checklist
๔. สรุปผลการรับฟ8งฯ
๕. รายงาน RIA
๖. หลักฐานการรับฟ8งฯ
๗. หลักฐานการเปaดเผยผลการรับฟ8งฯ และ RIA
๘. ตารางเปรียบเทียบ กรณีแก)ไข/ปรับปรุง กม. เดิม
๙. แผนการจัดทำ กม. ลำดับรอง กรอบสาระสำคัญ กรอบระยะเวลา

แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบให)เสนอคณะรัฐมนตรี
(ภาคผนวก ๑๒)
- มาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ.ฯ
- หลักเกณฑ!การจัดทำ
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ
กฎหมาย (ภาคผนวก ๑๓)
- หลักเกณฑ!ในการตรวจสอบ
ความจำเป$นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist)
(ภาคผนวก ๓)
- (ตัวอยาง) หลักเกณฑ!ในการ
ตรวจสอบความจำเป$นในการ
ตราพระราชบัญญัติ
(Checklist) ของสำนักงาน
ก.พ. (ภาคผนวก ๑๔)

คูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.

๔

ผู3รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๓ การเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี (ตอ)
กระบวนการ

(ตอ)

สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

(ตอ)

ตรวจสอบความครบถ)วนการรับฟ8งความคิดเห็น

กฎหมาย/
หลักเกณฑที่สำคัญ
(ตอ)
- ระเบียบวาด)วยหลักเกณฑ!
และวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(ภาคผนวก ๑๕)
- หนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนที่สดุ ที่ นร
๐๕๐๓/ ว ๓๑๑ ลงวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนว
ทางการเสนอรางกฎหมายตอ
คณะรัฐมนตรี (ภาคผนวก ๑๖)
- แบบหนังสือเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี (ประเภท
กฎหมาย) (ภาคผนวก ๑๗)

กรณีต)องรับฟ8งเพิม่ เติม ให)สงเรื่องคืนหรือให)สำนักต)นเรื่องดำเนินการรับฟ8ง
เพิ่มเติม

พิจารณารับหลักการของรางกฎหมาย
ตรวจสอบความจำเป$นในการตรากฎหมาย
กรณีมคี วามเห็นวาไมจำเป$น ขอให)คณะรัฐมนตรีทบทวน หรือพิจารณาตามที่
เห็นสมควรตอไป

ตรวจสอบผลการรับฟ8งความคิดเห็น
กรณีต)องรับฟ8งเพิม่ เติม สคก. อาจดำเนินการรับฟ8งเพิ่มเติมเองหรือให)สำนัก
ต)นเรื่องดำเนินการรับฟ8งเพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา

ตรวจสอบผลการวิเคราะห!ผลกระทบ (รายงาน RIA)
ตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย
เสนอรางกฎหมาย รายงาน RIA และผลการรับฟ8งความคิดเห็น
พิจารณารางกฎหมาย
ชั้นสภาผู)แทนราษฎร
- วาระที่ ๑ รับหลักการ
- วาระที่ ๒ ตั้งคณะกรรมาธิการ (ผู)แทนสำนักงาน ก.พ. เข)าชี้แจง)
- วาระที่ ๓ ลงมติเห็นชอบ
ชั้นวุฒิสภา
- วาระที่ ๑ รับหลักการ
- วาระที่ ๒ ตั้งคณะกรรมาธิการ
- วาระที่ ๓ ลงมติเห็นชอบ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.

๕

ผู3รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๔ การออกกฎหมายลำดับรอง
กระบวนการ

กฎหมาย/
หลักเกณฑที่สำคัญ

- มาตรา ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๓๙
สำนักกฎหมาย ออกกฎ / ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
แหง พ.ร.บ.ฯ
สำนักต)นเรื่อง • กรณีจัดทำรางกฎหมายที่มีการกำหนดโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือ
สภาพบังคับที่เป$นผลร)าย หรือมีบทบัญญัติให)ต)องขออนุญาตหรือต)อง
ปฏิบัติตามกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ห)ามใช)บทบัญญัติดังกลาวในทาง
ที่เป$นผลร)าย จนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแล)ว
• กรณีพระราชบัญญัติกำหนดให)ต)องออกกฎหรือดำเนินการอยางใดอยาง
หนึ ่ ง เพื ่อให) ประชาชนปฏิ บั ติ ต ามได) และบทบัญ ญั ติ นั ้ นกอภาระหรือ
เป$นผลร)ายตอประชาชน
กฎหมายที่มีผลบังคับใช)ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ถ)ามิได)ออกกฎ/ดำเนินการภายใน ๒ ปH นับแตวันที่ กม. นั้นมีผลใช)บังคับ
กฎหมายนั้นสิ้นผลบังคับใช)
กฎหมายที่มีผลบังคับใช)กอนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ถ)ามิได)ออกกฎ/ดำเนินการภายใน ๔ ปH นับแตวันที่ กม. นั้นมีผลใช)บังคับ
กฎหมายนั้นสิ้นผลบังคับใช)
• กรณี พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ก ำหนดให) ต ) อ งออกกฎหรื อ ดำเนิ น การอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อให)ประชาชนได)สิทธิประโยชน!จากกฎหมายนั้น
กฎหมายที่มีผลบังคับใช)ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ถ)ามิได)ออกกฎ/ดำเนินการภายใน ๒ ปH นับแตวันที่ กม. นั้นมีผลใช)บังคับ
กฎหมายที่มผี ลบังคับใช)กอนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ถ)ามิได)ออกกฎ/ดำเนินการภายใน ๔ ปH นับแตวันที่ กม. นั้นมีผลใช)บังคับ
ให)บทบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับได)โดยไมต)องมีกฎหรือดำเนินการ

ผู3รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
กระบวนการ

สำนักกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
สำนักต)นเรื่อง - กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข)าราชการหรือเจ)าหน)าที่อื่น

ของรัฐ ได)รับการยกเว)นไมต)องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์
- กฎหมายที่มผี ลใช)บังคับกอนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรกกอนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
ประเมินครั้งตอ ๆ ไป ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปH
ดำเนินการประเมินให)แล)วเสร็จภายใน ๑ ปH นับแตวันที่ต)องประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
- กฎหมายที่มผี ลใช)บังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปH นับแตวันที่กฎหมายมีผลใช)บังคับ
ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ให)แล)วเสร็จภายใน ๑ ปH นับแตวันครบรอบ
ระยะเวลา

กฎหมาย/
หลักเกณฑที่สำคัญ
- มาตรา ๒๙ แหง พ.ร.บ.ฯ
- กฎกระทรวงกำหนด
กฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคผนวก ๑๘)
- กฎกระทรวงกำหนดกรอบ
ระยะเวลาการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.
๒๕๖๒ (ภาคผนวก ๑๙)
- แนวทางการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย และ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย/กฎ
(ภาคผนวก ๒๐)

คูมือการจัดทำรางกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.

๖

ขันตอนการจัดทําร่างกฎหมายของสํานักงาน ก.พ.
สํานักกฎหมาย
สํานักต้นเรือง

ตรวจสอบปั ญหาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

อ.ก.พ. ทีเกียวข้อง

พิจารณาหลักการให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ไม่เห็นชอบ

พิจารณาหลักการให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้ความเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ก.พ.
ก่อนการตรากฎหมาย
๑. รับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กียวข้อง
๒. วิเคราะห์ผลกระทบ
๓. เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลกระทบและนํามา
ประกอบการพิจารณากฎหมาย
ท ุกขันตอน

สํานักกฎหมาย
สํานักต้นเรือง

จัดทําร่างกฎหมาย / เหตุผลความจําเป็ น /
ผลการรับฟังความคิดเห็น / ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

อ.ก.พ. กฎหมายฯ

พิจารณาร่างกฎหมาย

แก้ไขร่าง

ก.พ.

ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย

ปรับปรุงร่าง

สํานักต้นเรือง
ประกาศการรับฟังฯ
๑. วิธีการในการรับฟังฯ
๒. ระยะเวลาเริมต้น/สิ$นสุด
มีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน
๓. เปิ ดเผยข้อมูลประกอบ

รับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบกลาง
สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบ (RIA)
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
จัดทําร่างกฎหมาย

ใช้วิธีการอย่างหนึ)งหรือหลายวิธี
๑. รับฟังผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานนัน$
๒. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
๓. สัมภาษณ์
๔. สํารวจความคิดเห็น
๕. วิธีการอืนใด

เผยแพร่ผา่ นระบบกลาง

ประธาน ก.พ. / รนม. ทีกํากับดูแล สกพ.
ให้ความเห็นชอบให้นาํ เรืองเสนอคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบ

สํานักกฎหมาย

ทําบันทึกเสนอประธาน ก.พ. /
รนม. ทีกํากับดูแล สกพ.

การจัดทํารายงาน RIA
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
๑. เหตุผลความจําเป็ นทีต้องตรา
กฎหมาย
๒. ความซํา$ ซ้อนกับกฎหมายอืน
๓. สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลทีต้อง
ถูกจํากัด
๔. ภาระหรืออุปสรรค อันเนืองมาจาก
การมีกฎหมายนัน$
๕. ผลกระทบต่องบประมาณ
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม
๖. เหตุผลความจําเป็ นในการใช้ระบบ
อนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ
การกําหนดโทษอาญา
๗. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ เจ้าหน้าที
อุปกรณ์ งบประมาณ
๘. การเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ ถ้ามี

จัดทําเอกสาร
๑. ร่างกม. ๒. สรุปสาระสําคัญของหลักการร่างกม.
๓. คําชี$แจงตาม Checklist ๔. สรุปผลการรับฟังฯ
๕. รายงาน RIA ๖. หลักฐานการรับฟังฯ
๗. หลักฐานการเปิ ดเผยผลการรับฟังฯ และ RIA
๘. ตารางเปรียบเทียบ กรณีแก้ไข/ปรับปรุง กม. เดิม
๙. แผนการจัดทํา กม. ลําดับรอง กรอบสาระสําคัญ กรอบระยะเวลา
๗

ขันตอนการจัดทําร่างกฎหมายของสํานักงาน ก.พ.
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตรวจสอบความครบถ้วนการรับฟังฯ

สํานักต้นเรือง

ไม่ครบถ้วน

คณะรัฐมนตรี

ส่งเรืองคืน หรือให้หน่วยงาน
รับฟังฯ เพิมเติม

พิจารณารับหลักการของร่างกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอให้ทบทวน หรือพิจารณา
ตามทีเห็นสมควรต่อไป

ตรวจสอบความจําเป็ นในการตรากฎหมาย
นําผลการรับฟังฯ
มาประกอบ
การพิจารณา
ร่างกฎหมาย

ตรวจสอบผลการรับฟังฯ
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ (RIA)

รับฟังฯ เพิมเติมเอง

ตรวจสอบเนือ$ หาของร่างกฎหมาย

คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา

เสนอร่างกฎหมาย รายงาน RIA และผลการรับฟังฯ

พิจารณาร่างกฎหมาย

ขันตอนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ชัน$ สส.
วาระที ๑ รับหลักการ
วาระที ๒ ตัง$ คณะกรรมาธิการ
วาระที ๓ ลงมติเห็นชอบ
ชัน$ สว.
วาระที ๑ รับหลักการ
วาระที ๒ ตัง$ คณะกรรมาธิการ
วาระที ๓ ลงมติเห็นชอบ

ประกาศในราชกิจจาฯ

ผูแ้ ทน สกพ.

บังคับใช้กฎหมาย

เข้าชี$แจง

สํานักกฎหมาย
สํานักต้นเรือง
๑. คงเดิม
๒. ปรับปรุง/
แก้ไขเพิมเติม
๓. ยกเลิก

ประเมินผลสัมฤทธิS
ของกฎหมาย

ออกกฎ / ดําเนินการตามทีกฎหมายกําหนด
ถ้ามิได้ดาํ เนินการภายใน ๒ ปี
ถ้าบทบัญญัตินนั$ ก่อภาระ/เป็ นผลร้ายต่อประชาชน
ให้บทบัญญัตนิ นั$ สิ$นผลบังคับ
ถ้าบทบัญญัติให้สิทธิประโยชน์
ให้มผี ลบังคับ โดยไม่ตอ้ งออกกฎ/ดําเนินการ

๘

กฎหมายและหลักเกณฑ์ทีสําคัญในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย
สํานักกฎหมาย
สํานักต้นเรือง

ตรวจสอบปั ญหาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๕, ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.ฯ*
แนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็ นในการตราพระราชบัญญัติ Checklist

สํานักกฎหมาย
สํานักต้นเรือง

จัดทําร่างกฎหมาย / เหตุผลความจําเป็ น /
ผลการรับฟังความคิดเห็น / ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาตรา ๕, ๑๒, ๑๖, ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ฯ
แนวทางการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทีอาจเกิดขึนC จากกฎหมาย

สํานักต้นเรือง

รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง
มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ฯ
คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
เรือง การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กียวข้องประกอบการจัดทําร่างกฎหมาย ฯ

สํานักต้นเรือง
สํานักกฎหมาย

สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบ (RIA)
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
จัดทําร่างกฎหมาย
มาตรา ๒๑, ๑๖, ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ฯ
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทีอาจเกิดขึนC จากกฎหมาย

สํานักต้นเรือง

เผยแพร่ผา่ นระบบกลาง
มาตรา ๑๘, ๑๙ แห่ง พ.ร.บ.ฯ
หลักเกณฑ์การจัดทําและเผยแพร่ขอ้ มูลในระบบกลาง
เพือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทัวถึง

* พ.ร.บ.ฯ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข. องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๙

กฎหมายและหลักเกณฑ์ทีสําคัญในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย
สํานักต้นเรือง

จัดทําบันทึกเสนอประธาน ก.พ. / รนม. ทีกํากับดูแล สกพ.
แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอเรืองคณะรัฐมนตรี

สํานักต้นเรือง

จัดทําเอกสาร
๑. ร่างกม. ๒. สรุปสาระสําคัญของหลักการร่างกม. ๓. คําชีCแจงตาม Checklist
๔. สรุปผลการรับฟังฯ ๕. รายงาน RIA ๖. หลักฐานการรับฟังฯ
๗. หลักฐานการเปิ ดเผยผลการรับฟังฯ และ RIA
๘. ตารางเปรียบเทียบ กรณีแก้ไข/ปรับปรุง กม. เดิม
๙. แผนการจัดทํา กม. ลําดับรอง กรอบสาระสําคัญ กรอบระยะเวลา
มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ.ฯ
หลักเกณฑ์การจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็ นในการตราพระราชบัญญัติ Checklist
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด
ที นร ๐๕๐๓/ ว ๓๑๑ ลงวันที ๑ ส.ค. ๒๕๖๒
แบบหนังสือเสนอเรืองต่อคณะรัฐมนตรี (ประเภทกฎหมาย)
หนังสือ รนม. ทีกํากับดูแล สกพ. ทีให้ความเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
หลังการประกาศใช้กฎหมาย

สํานักกฎหมาย
สํานักต้นเรือง

ออกกฎ / ดําเนินการตามทีกฎหมายกําหนด
มาตรา ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๓๙ แห่ง พ.ร.บ.ฯ

สํานักกฎหมาย
สํานักต้นเรือง

ประเมินผลสัมฤทธิ.ของกฎหมาย
ข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๙ แห่ง พ.ร.บ.ฯ
กฎกระทรวงกําหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎกระทรวงกําหนดกรอบระยะเวลา
การประเมินผลสัมฤทธิข. องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ.ของกฎหมาย

* พ.ร.บ.ฯ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข. องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐

ภาคผนวก
๑) พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรCางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) แนวทางการจัดทำและการเสนอรCางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหCงราชอาณาจักรไทย
๓) หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปXนในการตราพระราชบัญญัติ Checklist
๔) คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟ_งความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการจัดทำรCางกฎหมาย
๕) แนวทางการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๖) แนวทางการเสนอรCางพระราชบัญญัติ
๗) คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย /
การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย / การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย
๘) (ตัวอยCาง) รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๙) (ตัวอยCาง) รายงานสรุปผลการรับฟ_งความคิดเห็น
๑๐) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการไมCเผยแพรCขอมูลในระบบกลาง
๑๑) หลักเกณฑการจัดทำและเผยแพรCขอมูลในระบบกลางเพื่อประโยชนในการใหประชาชนเขาถึงกฎหมายไดอยCางทั่วถึง
๑๒) แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรี
๑๓) หลักเกณฑการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
๑๔) (ตัวอยCาง) หลักเกณฑในการตรวจสอบความจำเปXนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของสำนักงาน ก.พ.
๑๕) ระเบียบวCาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตCอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๖) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดCวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ ว ๓๑๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แนวทางการเสนอรCางกฎหมายตCอคณะรัฐมนตรี
๑๗) แบบหนังสือเสนอเรื่องตCอคณะรัฐมนตรี (ประเภทกฎหมาย)
๑๘) กฎกระทรวงกำหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๙) กฎกระทรวงกำหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐) แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย/กฎ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

ภาคผนวก ๑
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ

หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนู ญ พระราชบัญญัติ และ
ประมวลกฎหมาย
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“กฎ” หมายความว่า กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรดาที่มีผล
ให้เกิดภาระแก่ประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ หรือกระทบต่อ
สถานะของบุคคล
“การจัดทาร่างกฎหมาย” หมายความว่า การจัดทาและพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมาย
ขึ้นใหม่ ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
“การวิเคราะห์ผลกระทบ” หมายความว่า การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
“การประเมินผลสัมฤทธิ์ ” หมายความว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้ นจากการบังคับ
ใช้กฎหมายและกฎว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระ
ที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่
เพียงใด
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
“ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้ า ที่ หรือได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรือ
อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระทาการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว
(๓) หน่วยงานของรัฐซึง่ มีภารกิจเกีย่ วข้องหรือที่ดแู ลรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รบั หรืออาจได้รับผลกระทบ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
“องค์กรที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า สมาคมหรือมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ สภาหรือนิติบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่ได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมาย
“ระบบกลาง” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดทาขึ้น
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการเข้าถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายของประชาชน
“คณะกรรมการกฤษฎีกา” หมายความว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาตามกฎหมายว่ าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
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“คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนาผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน
ในการจัด ทาร่างกฎหมาย หน่ วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุ ญาตและระบบคณะกรรมการ
เฉพาะกรณีที่จาเป็น และพึงกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิ จของเจ้าหน้ าที่ของรัฐและระยะเวลา
ในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมทั้งพึงกาหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่การจัดทาร่างกฎตามที่กาหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖ ในการที่ศาลยุติธรรมจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง
หรื อ สภาพบั ง คั บ ที่ เ ป็ น ผลร้ า ยอื่ น แก่ผู้ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ป ฏิ บั ติ ต ามบัง คั บแก่ คดี ใ ด ถ้ า ศาลเห็ น เองหรื อ
คู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็ นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น
ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมิใช่กรณีที่บทบัญญัตินั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันเป็น
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ให้ ศ าลส่ ง ความเห็ น เช่ น ว่ า นั้ น ต่ อ ประธานศาลฎี ก าเพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย
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ในระหว่างนั้นให้ศาลดาเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมี คาวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ศาลจะไม่ลงโทษ หรือจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด หรือ
จะกาหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่างจากที่กฎหมายกาหนดไว้ แล้วแต่กรณี ก็ได้ คาวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้กับ
คดีทั้งปวงที่ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี และในการนี้ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว
ดาเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง โดยเร็วต่อไป
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ศาลปกครองเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษปรับ
ทางปกครองที่ใช้บังคับแก่คดีใดนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ด้วยโดยอนุโลม โดยให้อานาจ
ของประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เป็นอานาจของประธานศาลปกครองสูงสุด
หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาของศาลทหารด้วยโดยอนุโลม โดยให้อานาจของ
ประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีก าตามวรรคหนึ่ง เป็นอานาจของหัวหน้าสานักตุลาการทหาร
หรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
กฎหมายตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงประกาศหรือคาสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับ
กฎหมาย
มาตรา ๗ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายจะเสนอแนะหรื อ
ให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง การกาหนดแนวทาง หรือการดาเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ รวมตลอดทั้งให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายจะกาหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้
เมื่ อ มี เ หตุ อั น สมควร ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายจั ด ท ารายงานเกี่ย วกับ การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
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มาตรา ๘ การจัดทาร่างกฎหมายของหน่ วยงานของรัฐหากได้ดาเนินการตามที่บัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญแล้ว แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ทาให้
การจัดทาร่างกฎหมายนั้นเสียไป
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายเห็ น ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การในเรื่ อ งใด
โดยไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ จะเสนอแนะแนวทางการดาเนินการในเรื่องนั้น
เพื่อให้ หน่ วยงานของรัฐปฏิบัติต ามก็ไ ด้ และเมื่อหน่ วยงานของรัฐได้ปฏิบัติต ามแล้ว ให้ ถือว่าเป็น
การดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดทาร่างกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้ หน่ วยงานของรัฐดาเนิ นการ
ดังกล่าวตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ มิ ได้ ก าหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บการประกาศหรื อ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๑๑ ให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบในการจัดให้มี
บารุงรักษา และพัฒนาระบบกลางตามที่สานักงานร้องขอ เพื่อใช้ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ และร่างกฎหมาย
ที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น รวมทั้งร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา
(๓) รับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็นตาม (๑)
(๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และ
เปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้น
(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดาเนินการ
ตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ และหมวด ๖ การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
(๖) เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนว่า
สมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด
(๗) การดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การจัดให้มีระบบกลางตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องดาเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่ างสะดวก แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่จาเป็น
ให้สานักงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบกลางดังกล่าว
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการนาข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์
ผลกระทบ รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์เข้าสู่ ระบบกลาง และเผยแพร่ผลการดาเนินการดังกล่าวไว้
ในระบบกลางด้ ว ย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรู ป แบบที่ ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) และสานักงานร่วมกันกาหนด
หมวด ๒
การตรวจสอบความจาเป็น การรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีจาเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล
ความจาเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่า
ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน รวมทั้ ง
ไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย
มาตรา ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการ
อย่างหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้
(๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
(๓) การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น
(๔) การสารวจความคิดเห็น
(๕) วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเหมาะสม
มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐนาหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายไปรับฟัง
ความคิดเห็ น โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือทาภารกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
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(๒) คาอธิบายหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
(๓) บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นจากกฎหมายใน
ด้านการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ
ผลกระทบอื่นที่สาคัญ
(๔) เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการก าหนดให้ มี ร ะบบอนุ ญ าต ระบบคณะกรรมการ หรื อ
การกาหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่หรือที่ติดต่อของผู้เกี่ยวข้อง ให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือจะแจ้งให้ทราบถึงการประกาศตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยการแจ้งอาจ
กระทาผ่านระบบกลาง หรือหน่วยงานของรัฐจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทราบโดยตรงก็ได้
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ ในการรับฟังความคิดเห็น ให้ สานั กงานรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบกลาง โดยสานักงานอาจเพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็น หรือเพิ่มรายชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองไว้ในระบบกลางด้วยก็ได้
ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมายใด หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นพร้อมด้วยที่อยู่ที่ติดต่อได้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้สานักงานทราบ
การรับจดแจ้งและการแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกาหนด
มาตรา ๑๖ เมื่อรับฟังความคิด เห็นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนาผลการรับฟังความคิดเห็น
ไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทาร่างกฎหมาย และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายตามความเห็น
ดังกล่าวพร้อมเหตุผล
มาตรา ๑๗ ในการวิเคราะห์ผลกระทบ หน่วยงานของรัฐต้องกระทาอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ โดยให้นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดทาเป็นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ
รายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้ จั ด ท าตามแนวทางที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายสาหรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
(๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจากัด
(๔) ภาระหรืออุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน อันเนื่องมาจาก
การมีกฎหมายนั้น
(๕) ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สาคัญ
(๖) เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกาหนดโทษอาญา
รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๗) หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อุปกรณ์ และงบประมาณที่ต้องใช้
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๘) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ถ้ามี
มาตรา ๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๖ และ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามมาตรา ๑๗ ผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่นใดด้วยก็ได้
มาตรา ๑๙ การจั ด ท าร่ า งกฎหมายเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความมั่ น คงหรื อ ความปลอดภั ย
ของประเทศ ร่างกฎหมายที่มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชน ร่างกฎหมายที่จาเป็นต้องตราขึ้น
โดยรีบด่วนเพื่อประโยชน์สาคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรื อ ป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ หรื อ ร่ า งกฎหมายอื่ น ที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่อ ประชาชน
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจาเป็นแล้ว ให้ถือว่า
ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยชอบตามหมวดนี้แล้ว และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ หน่วยงานของรัฐ
จะไม่เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว หรือจะเปิดเผย
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๒๐ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาอาจมีมติหรือ
ตราข้อบังคับให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อนหรือ
ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๓
การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
มาตรา ๒๑ หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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(๑) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีที่เป็นการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
หรือประมวลกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย
(๒) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๔) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้ องกับสภาพการณ์ หรือ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
(๕) ไม่ใช้ระบบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน
หรื อ มี ก รณี จาเป็น อันไม่ อาจหลี กเลี่ ยงได้ ทั้ ง นี้ ในกรณีที่ จ าเป็นต้อ งมีระบบอนุ ญาต การกาหนด
ระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นคาขออนุญาตดาเนินการต่าง ๆ ต้องคานึงถึงหลักการและ
สาระสาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(๖) ไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ เว้นแต่เพื่อกาหนดนโยบาย หรือกากับ หรือกาหนดหลักเกณฑ์
หรือเพื่อการอื่นที่จาเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่นาระบบคณะกรรมการมาใช้ ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่ามติของ
คณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย
(๗) การมีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคาสั่งทางปกครองหรือดาเนิน
กิจการทางปกครอง ให้กระทาได้เท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
ให้กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุ พินิจและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นสาระสาคัญ
ไว้ในร่างกฎหมายให้ชัดเจน
(๘) การกาหนดโทษอาญาสาหรับการกระทาความผิดใด ให้คานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) การกระทานั้นต้องกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม
(ข) เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ม าตรการอื่ น ใดเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งได้ ผ ลและ
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้
(๙) หลักเกณฑ์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๒ การจัดทาร่างกฎหมายใดที่จะกาหนดให้มีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือ
สภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่กาหนดให้การขออนุญาตหรือ
อนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่จะกาหนดไว้
ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวในทาง
ที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกว่าจะมีการออกกฎ
ดังกล่าวแล้ว
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กฎหมายที่มิใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่กาหนดให้ต้องมีการออกกฎ หรือกาหนด
ให้ รัฐต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับ
สิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้ดาเนินการนั้นภายในระยะเวลา
สองปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ และบทบัญญัติในเรื่องนั้นก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชน
ให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับ แต่ในกรณีที่บทบัญญัติในเรื่องนั้นให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน
ให้ บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือดาเนิ นการดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาสองปี
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งปี และต้องมีมติก่อนที่จะครบกาหนดเวลา
สองปีดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามวรรคสองบังคับแก่คดีใด
ถ้ า ศาลเห็ น เองหรื อ คู่ ค วามโต้ แ ย้ ง พร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลและศาลเห็ น ว่า เป็ น เหตุผ ลอั น สมควร ให้ ศ าล
ส่งความเห็นต่อประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครองสูง สุด
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้น
ให้ ศาลดาเนิ นการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้ รอการพิพากษาคดีไ ว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคาวินิ จฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้มีคาวินิจฉัยว่า
บทบั ญ ญั ติ แห่ งกฎหมายในเรื่อ งใดเข้า ลั กษณะที่ จ ะเป็ นอั นสิ้ นผลบั งคั บตามวรรคสอง ให้ ป ระกาศ
คาวินิจฉัยดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
คาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับตามวรรคสี่ ไม่กระทบต่อคาพิพากษา
ของศาลอั น ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว เว้ น แต่ ใ นคดี อ าญาให้ ถื อ ว่ า ผู้ ซึ่ ง เคยถู ก ศาลพิ พ ากษาว่ า กระท าความผิ ด
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สิ้นผลบังคับดังกล่าว เป็นผู้ไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดดังกล่าว
หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่กใ็ ห้การลงโทษนัน้ สิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ
ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะตามวรรคสอง ให้ศาลดาเนินการตามวรรคสาม
และเมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนั้ นมีลักษณะตามวรรคสอง ศาลจะไม่ใช้บังคับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้ และให้ศาลแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตแห่งชาติหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายต่อไป
ความในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก ให้ใช้บังคับแก่คดีที่อยู่ในอานาจศาลทหารด้วย
โดยอนุโลม โดยให้หัวหน้าสานักตุลาการทหารเสนอเรื่องต่อประธานศาลฎีกา เพื่อดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้ มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
โดยมีระยะเวลาตามที่กาหนด ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้น
จั ด ท าร่ า งกฎทั้ ง ปวงให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว และในกรณี ที่ ต้ อ งเสนอกฎต่ อ คณะรั ฐ มนตรี อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับได้ ในกรณีเช่นนั้นให้คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติ
หลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม
การดาเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ วรรคหก และวรรคเจ็ด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ร่างกฎหมายกาหนดให้ออกกฎเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎดังกล่าวต้องกาหนดให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการสาคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
(๒) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๓) สอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(๔) ต้องยึดหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวม
จะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
(๕) ต้องยึดหลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
มาตรา ๒๔ เพื่อให้ การใช้ดุลพินิ จของเจ้าหน้ า ที่ของรัฐมีความโปร่ง ใสและตรวจสอบได้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแนวทางปฏิบัตใิ นการใช้ดลุ พินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
มาตรา ๒๓ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจตามวรรคหนึ่ง มิให้ ใช้บังคับในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคล
จนกว่าจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การใช้ดุลพินิจในการดาเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ และการดาเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสอบสวน ไต่สวน การบังคับคดี และการวางทรัพย์
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หมวด ๔
การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๒๕ ในการเสนอร่ า งกฎหมายหรื อ หลั ก การของร่ า งกฎหมายต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
ให้หน่วยงานของรัฐเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๑) ร่างกฎหมายหรือหลักการและสาระสาคัญของร่างกฎหมายที่จะจัดทาขึ้น
(๒) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
(๓) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสานักงาน
ให้นาเอกสารตามมาตรา ๒๕ มาประกอบการพิจารณา และให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย โดยในกรณีที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้อง
จัดทาร่างกฎหมายฉบับใด ให้สานักงานส่ง เรื่องพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนหรือพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๒) ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕
และที่กาหนดไว้ในหมวด ๓ การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
(๓) ในกรณีที่เห็นสมควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ
เพิ่มเติม สานักงานจะดาเนินการดังกล่าวเองหรือจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
มาตรา ๒๗ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีจัดส่งเอกสารตามมาตรา ๒๕
(๒) และ (๓) และเอกสารตามมาตรา ๒๖ (๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา และให้เปิดเผย
เอกสารดังกล่าวไว้ในระบบกลางด้วย
หมวด ๕
การประเมินผลสัมฤทธิ์
มาตรา ๒๘ ในหมวดนี้ กฎหมายให้หมายความรวมถึงพระราชกาหนดและประกาศหรือ
คาสั่งบรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย
มาตรา ๒๙ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่กฎหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว
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(๒) กฎหมายที่บัญญัติให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการดาเนินการตามกฎหมายนั้นแล้ว
เช่ น กฎหมายให้ ใ ช้ ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคื นอสั งหาริม ทรั พ ย์ กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สิน กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด กฎหมายเกี่ยวกับการออกเหรียญ ธนบัตร หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กฎหมายกาหนดยศ กฎหมายกาหนดวิทยฐานะ
(๓) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดตั้งหรือการจัดองค์กรของ
หน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
(๔) กฎหมายที่กาหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ เช่น
กฎหมายกาหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายกาหนดเครื่องหมายราชการ กฎหมายกาหนดเครื่องแบบ
(๕) ประมวลกฎหมาย
(๖) กฎหมายอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ดาเนินการประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
และกฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
(๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็น
ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
(๒) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๓) การลดความซ้าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย
(๔) การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๕) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎใดเห็นว่ากฎนั้นก่อให้เ กิดภาระแก่ประชาชน
หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของบุคคลอย่างร้ายแรง
ให้ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบว่ามีกฎตามวรรคสอง จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎนั้นเป็นการเฉพาะภายในเวลาที่กาหนดก็ได้
มาตรา ๓๑ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องดาเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการตามหมวด ๑ บททั่วไป และหมวด ๓ การตรวจสอบเนือ้ หาของ
ร่างกฎหมาย รวมทั้งต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย
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(๒) สถิติการดาเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย
(๓) ความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดเป็นผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น ในกรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับใดหลายหน่วย ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น
ในกรณีกฎหมายใดมีผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกันหลายคน การกาหนดหน่ วยงานของรัฐ
ที่จะรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้กระทาโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน
ในกรณีกฎหมายใดไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กาหนดหน่วยงานของรัฐ
ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง
ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๓๓ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกฎหมายและ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๓๒ ไว้ในระบบกลางภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ กระทาอย่างน้ อ ยทุกห้ าปีนั บแต่วันที่ก ฎหมายนั้ น
มี ผลใช้ บั งคั บ หรื อทุ กรอบระยะเวลาอื่ นตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง หรื อเมื่ อมี กรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน และ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผล
อันสมควร
(๒) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
(๓) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกาหนดใดที่ตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
เป็นครั้งแรก ให้กระทาภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บังคับ ส่วนครั้งต่อ ๆ ไป
ให้กระทาตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา ๓๕ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้หน่วยงานของรัฐกระทาตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒ นากฎหมายกาหนดโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี และแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้
ในระบบกลาง
เมื่อปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของการตรากฎหมายนั้น หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดาเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก
ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นโดยทันที
หมวด ๖
การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิต์ ามมาตรา ๓๒ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนีไ้ ว้ในระบบกลาง
(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๒) คาแปลของกฎหมายเป็นภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียน
(๓) คาอธิบายโดยสรุปสาระสาคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้
(๔) ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย
กฎเกณฑ์ตาม (๑) ให้หมายความถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ หนั งสือเวียน หนั งสือสั่งการ คาสั่ง คาพิพากษา คาวินิ จฉัยของศาลหรื อ
คณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ และให้หมายความรวมถึง
เอกสารหรือการสั่งการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีผลต่อการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐหรือประชาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกาหนด
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับกฎหมายใด ให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้น เป็นผู้เผยแพร่
ในกรณี ที่ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายหรื อ ความเสี ย หายต่ อ
ความมั่นคงปลอดภัยหรือประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล
หน่วยงานของรัฐจะไม่เผยแพร่รายละเอียดบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กฎหมายใดไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานที่จะเป็น
ผู้จัดทาตามวรรคหนึ่ง
การดาเนินการตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสานักงานร่วมกันกาหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ให้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อแนวทางเกี่ยวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็น
อันยกเลิก
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดให้ ก ารด าเนิ นการในเรื่ อ งใดต้ อ งกระทา
ผ่านระบบกลาง ถ้าการจัดทาระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าการดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการดาเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๓๙ ในวาระเริ่มแรก
(๑) ระยะเวลาสองปีตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง สาหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่เมื่อพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
(๒) ระยะเวลาเก้า สิ บวั นตามมาตรา ๓๓ ส าหรั บ กฎหมายที่ ใ ช้ บัง คับ อยู่ ใ นวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๔๐ บรรดากฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย รวมทั้งการจัดทาร่างกฎหมาย
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์
การจัดทาร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย และการเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ และการกาหนดโทษอาญา เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกิ น ความจ าเป็ น ตลอดจนก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายภายหลั ง
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และ
การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค.
ด้านกฎหมาย (๑) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ภาคผนวก ๒
แนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยที่เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ และแนวทางเกี่ ยวกับ การร่ า งกฎหมาย
การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
รวมทั้ ง การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากกฎหมาย เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เป็ นกรอบ
หรือแนวทางการดาเนินการในการจัดทาร่ างกฎหมายในระดับ พระราชบัญญัติ เพื่อให้ เป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ในการจัดทาร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ให้ หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้
๑. ร่ า งกฎหมายต้ อ งสอดคล้ อ งและไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑.๑ ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ ขัดหรื อแย้ งต่อหน้ าที่ของรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายนั้นในโอกาสแรก
๑.๒ การร่ า งกฎหมายเพื่ อ ก าหนดให้ รั ฐ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น การในเรื่ อ งใด
ร่างกฎหมายในเรื่องนั้นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด
๑.๓ การร่ างกฎหมายที่จ ากัดสิทธิห รือเสรี ภาพของบุคคล ต้องยึ ดหลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพนั้ น ได้ รั บ การรั บ รองไว้ โ ดยชั ด แจ้ ง
ในบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาเงื่ อ นไขหรื อ เหตุ ใ นการจ ากั ด สิ ท ธิ
หรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด โดยพิจารณาประกอบคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยของศาลฎีกา
ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
(๒) การร่างกฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจากัดสิทธิ
หรื อเสรี ภ าพของบุ คคลเกิน สมควรแก่ เหตุ ไม่ก ระทบต่ อศั กดิ์ศรี ความเป็ น มนุ ษย์ ไม่ เลื อกปฏิบั ติ
โดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
(๓) ร่างกฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่ง
กรณีใดหรือแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่มีกฎหมายในรูปแบบบางประเภท
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้กระทาได้ เช่น กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์
หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจาเป็น หรือกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
๑.๔ การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายแห่งรัฐ

๒
๒. ร่ า งกฎหมายต้ อ งสอดคล้ อ งและไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการ
พัฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น ตามหลั ก ธรรมาภิบ าล และต้อ งค านึ ง ถึง แนวทางการปฏิรู ป ประเทศ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ ของรั ฐ ธรรมนู ญ และแผนการปฏิ รู ป ประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
๓. การร่ า งกฎหมายต้ อ งค านึ ง ถึ ง หรื อ พิ จ ารณาด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกฤษฎีกาว่า ด้ วยหลักเกณฑ์แ ละวิธี การบริ หารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎี ก าการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๑ การร่ า งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ ญ าต การก าหนดระยะเวลา
หรื อ ขั้ น ตอนในการพิ จ ารณาค าขออนุ ญ าต การด าเนิ น การต่ า ง ๆ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง หลั ก การ
และสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒ การร่ า งกฎหมายต้ อ งค านึ ง ถึ ง หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๓ หน่ ว ยงานของรัฐ ต้องยกเลิ กหรื อปรั บปรุ งกฎหมายที่ห มดความจ าเป็น
หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ หรื อ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด ารงชี วิ ต หรื อ การประกอบอาชี พ
โดยไม่ ชั ก ช้ า เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ภาระแก่ ป ระชาชน ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
๔.๑ การจัดให้มีกฎหมาย ให้กระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น
๔.๒ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบ
ความจาเป็นในการตรากฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็น
ในการตราพระราชบั ญญัติ และให้ ส านั ก เลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี วิเ คราะห์ และเสนอความเห็ น
เกี่ยวกับความจาเป็นในการตรากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจารณา ให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยว่ามีความจาเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนั้นหรือไม่
และการเสนอร่ างกฎหมายกลั บ ไปยั งคณะรัฐ มนตรี ให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดจากร่างกฎหมายนั้นด้วย
๔.๓ การร่ า งกฎหมายเพื่ อให้ มี ร ะบบอนุ ญ าต ให้ กระทาได้ เพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น
เช่น กรณีเพื่อรั กษาความมั่น คงแห่ งราชอาณาจั กร ความปลอดภัยสาธารณะ หรื อศีล ธรรมอัน ดี
ของประชาชน หรื อเพื่อประโยชน์ ในการรั กษาความมั่น คงทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ
และในกรณีจาเป็นต้องกาหนดให้มีระบบอนุญาตไว้ในร่างกฎหมาย ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๓
(๑) ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการอนุญาตไว้ในการเสนอร่างกฎหมายโดยชัดแจ้ง
(๒) ต้ อ งบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละระยะเวลาการอนุ ญ าตหรื อ ไม่ อ นุ ญ าต
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติให้ชัดเจน และกาหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายลาดับรองไว้ด้วย
(๓) หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่พิจารณาอนุ ญาตต้องแสดงหลั กฐานความพร้ อม
และศักยภาพที่จะตรวจสอบให้การกระทานั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง
(๔) ให้กาหนดอายุการได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่จาเป็น และในกรณีที่มี
การกาหนดอายุการได้รับอนุญาตและการต่ออายุการได้รับอนุญาต ต้องแสดงเหตุผลของการขอต่ออายุ
การได้ รั บ อนุ ญ าต และต้ อ งมี ก ารตรวจสอบการด าเนิ น การตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตที่ ผ่ า นมาด้ ว ย
ทั้งนี้ ให้ คานึ งถึง หลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกับ การช าระค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตแทนการยื่ น คาขอต่ออายุ
ใบอนุ ญ าต ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) ให้ น าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ อ านวยความสะดวก
ในการขออนุญาต และการบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาตนั้น
๔.๔ การร่ างกฎหมายเพื่อ ให้ มีร ะบบคณะกรรมการ ให้ กระทาได้ เพียงเท่า ที่
จาเป็น กรณีจาเป็นเช่นว่านั้นเช่น การกาหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อทาหน้าที่
(๑) วางกฎเกณฑ์ในการกากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(๒) วินิจฉัยชี้ขาด
(๓) ให้คาปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
(๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๕ ในกรณีที่จาเป็ น ต้องมีร ะบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้ สอดคล้ อง
กับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพิ่ม
พระราชภาระโดยไม่จาเป็น
(๒) คณะกรรมการซึ่งทาหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ต้องไม่มีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่อาจจะต้องอยู่ ภายใต้กฎเกณฑ์นั้น
หรืออาจเป็นคู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้กากับควบคุม
ออกจากผู้ปฏิบัติ
(๓) ไม่กาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการ
ที่กาหนดนโยบายระดับชาติ
(๔) กรรมการโดยตาแหน่งพึงมีตามความจาเป็น และการกาหนดให้ผู้ดารง
ตาแหน่งบางตาแหน่ งเป็ นกรรมการสมควรพิจารณากาหนดเท่าที่จาเป็น เช่น ผู้อานวยการสานั ก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ เลขาธิก าร ก.พ.
เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ ว และในกรณีที่ มีกรรมการโดยตาแหน่ ง เมื่อคณะกรรมการนั้ น มีมติ ในเรื่ องใด
มติดังกล่าวย่อมผูกพันองค์กรที่กรรมการโดยตาแหน่งผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่ด้วย เว้นแต่ กรรมการผู้นั้น

๔
ได้ แ สดงความไม่ เ ห็ น ด้ ว ย โดยวิ ธี ก ารลงคะแนนคั ด ค้ า น หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในรายงาน
การประชุมแล้ว
(๕) การแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ ก าหนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนั้นด้วย
๔.๖ การร่างกฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ดุลพินิจต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการสาคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
(๒) การใช้ดุลพินิจต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๓) การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ต้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ โดยอาจปรึ ก ษาหารื อ
หรือรั บฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องเปิ ดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบให้ ข้อมูล
และโต้แย้งคัดค้านได้ และต้องแสดงเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจนั้นไว้ด้วย
(๔) การใช้ดุลพินิจต้องคานึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุ และประโยชน์
ที่ส่วนรวมจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนต้องเสียไป รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เอกชน
(๕) เจ้ าหน้ าที่ซึ่งใช้อานาจดุ ลพินิ จต้องไม่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับการใช้อานาจดุลพินิจนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และหากปล่อยให้ล่าช้า
จะเกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลโดยไม่มีทางแก้ไขได้
(๖) การกาหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการ ตลอดจนระยะเวลา สาหรับ
การดาเนินการในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ และกรอบการใช้ดุลพินิจ ต้องชัดเจน สาหรับรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติอาจกาหนดไว้ในกฎหมายลาดับรองได้
(๗) ให้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจ และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
ส่วนที่ ๒
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และแนวทางดังต่อไปนี้
๑. การจัดทาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทา
ร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟังผ่านระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ ผ่ า นเว็บ ไซต์ www.lawamendment.go.th
หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

๕
๑.๒ ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศวิ ธี ก ารรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟัง ความคิดเห็น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลประกอบ
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย (๑) สภาพปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หา
(๒) ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งตรากฎหมายขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หานั้ น (๓) หลั กการอั นเป็ นสาระส าคั ญ
ของกฎหมายที่จะตราขึ้น และ (๔) ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟัง
ความคิดเห็น
๑.๓ เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
จัดทารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น โดยในรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย (๑) วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น (๒) จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นแต่ละครั้ง (๓) พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น (๔) ประเด็นที่มีการ
แสดงความคิดเห็น (๕) ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และ
(๖) คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น และ (๗) การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
๑.๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าค าชี้ แ จงตามหลั ก เกณฑ์ ก ารตรวจสอบ
ความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ปรับปรุง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๖๐ และในการส่งเรื่องไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอร่างกฎหมายที่ได้จัดทาขึ้น
ให้เสนอพร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นด้วย
๑.๕ ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี วิ เ คราะห์ ผ ลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ที่หน่ วยงานของรัฐ ได้จั ดทาขึ้น และวิเคราะห์ผ ลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายตามหลักเกณฑ์
การตรวจสอบความจ าเป็ น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ (Checklist) เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ของคณะรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ต รวจสอบการด าเนิ น การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นในการจัดทาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายตามหลั กเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็ น ในการตราพระราชบั ญญั ติ
(Checklist) แล้ ว เห็ น ว่ า จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพิ่มเติม ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เสนอเรื่องดาเนินการเพิ่มเติมโดยให้ระบุการดาเนินการให้ชัดเจนด้วย และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้
ส่งเรื่องไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๖ ในกรณีที่คณะรัฐ มนตรี มีมติส่งร่างกฎหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ให้ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน าผลการรั บ ฟังความคิดเห็ น และ
การวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่ วยงานของรัฐ ได้จัดทาขึ้นมาประกอบการ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
ในกรณี ที่ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจสอบการด าเนิ นการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นในการจัดทาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายตามหลั กเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็ น ในการตราพระราชบั ญญั ติ
(Checklist) แล้วเห็นว่าจาเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอาจดาเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าของเรื่องเป็นผู้ดาเนินการก็ได้

๖
และเมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้จัดทารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย สาหรับกรณีที่
ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก าเห็ น ว่า จ าเป็ น ต้องมีก ารวิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น จาก
กฎหมายเพิ่ มเติ ม ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก าอาจดาเนิ น การดัง กล่ า วเอง หรื อจะขอให้
หน่ว ยงานของรัฐเจ้าของเรื่ องเป็น ผู้ดาเนิ นการดังกล่าวเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อนามาประกอบการตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายต่อไป
๑.๗ ในกรณีที่ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่าง และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น
จากกฎหมายเพิ่มเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องดาเนินการดังกล่าว และให้ส่งคาชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็นในการตรา
พระราชบั ญญั ติ (Checklist) ที่ได้ ด าเนิ นการดังกล่ าวแล้ ว มาพร้ อมกับ การยื น ยั น ให้ ค วามเห็ น ชอบ
ร่างกฎหมาย เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. การดาเนิ น การกรณี ร่างกฎหมายที่อยู่ร ะหว่างส านักเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี
ดาเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑.๕
๓. การดาเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑.๖ หรือข้อ ๑.๗ สาหรับกรณีการดาเนินการตามข้อ ๑.๗ หากหน่วยงานของรัฐได้มีหนัง สือ
ยื น ยั น ให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งกฎหมายแล้ ว ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ามี ห นั ง สื อ ขอให้
หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑.๗ ได้
๔. การด าเนิ น การกรณี ร่ า งกฎหมายที่ ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาของส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่างการดาเนินการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า ร่ า งกฎหมายที่ ผ่ า นการ
ตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างจนแตกต่าง
จากร่างที่หน่วยงานของรัฐเสนอ และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
เพิ่มเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว และให้ ส่ ง ค าชี้ แ จงตามหลั ก เกณฑ์ ก ารตรวจสอบความจ าเป็ น ในการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ (Checklist) ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การดั ง กล่ า วแล้ ว มายั ง ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
เพือ่ ดาเนินการต่อไป
๕. ในกรณีร่า งกฎหมายใดมีความจาเป็ นเร่งด่ว นหรือต้องดาเนินการเป็นการลั บ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของเรื่ อ งจะด าเนิ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ประกอบการจั ด ท าร่ างกฎหมาย
ให้แตกต่างจากแนวทางตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑.๑ หรือข้อ ๑.๒ ก็ได้ แต่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ภาคผนวก ๓
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ.................................................................................................................................
กฎหมายใหม่
แก้ไข/ปรับปรุง
ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ..........................................................................................................
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร…………………………………………………..............
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด…………………….................................................................
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ..……...........................................................................................
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด………………………………………………………………….........
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง............................
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร.......................................................................................
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร..................................................................
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด………………………………………….........
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร................................................................................................
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร............................................................................
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพัน ธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด..............................................
การดาเนิ นการดังกล่าวจะเป็ นผลดีหรื อก่อให้ เกิด ภาระแก่ป ระเทศไทยหรื อไม่ อย่างไร
...............................................................................................................................................
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ต้ น ทุ น และความคล่ อ งตั ว แล้ ว เหตุ ใ ดจึ ง ไม่ ค วรให้ เ อกชน
ทาภารกิจนี้.............................................................................................................................
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร......................................................................
๒.๒ เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด แก่ ก ารให้ บ ริ ก ารประชาชน ควรท า
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด...............................................................
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทา จะได้ป ระโยชน์แก่ป ระชาชน
มากกว่าหรือไม่.......................................................................................................................
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง.....................
หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง...................................................................
ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง....................................................................................................
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง..............................................................
แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง..................................................................................

๒
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่.............
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร .....................................................................
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้............................................
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องทีท่ วั่ ประเทศ เนื่องจาก.....................................................
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก........................................................................
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก..................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก...................................................
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด....................................
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด............................................
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น.....................................
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)
ส่งเสริม
ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว...............................................................................................
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
.......................................................................................................................................
๓.๗.๒ มี ก ารก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตหรื อ ไม่ ถ้ า มี มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งไร
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร.................................................................
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร........................................
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่...........................................
๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่...............................................................................
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่............................................................
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งไร
..................................................................................................................................
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่..................
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น...........................
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่................................................................................
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ.............
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร..........................................
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษทางอาญา
โทษทางปกครอง
ระบบผสม

๓
๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด......................
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร........................
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนิ น การตามภารกิจ ในเรื่ องนี้ มีกฎหมายอื่น ในเรื่ องเดียวกันหรื อทานองเดียวกัน
หรือไม่....................................................................................................................................
๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน
หรือทานองเดียวกันที่มีอยู่......................................................................................................
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย.......................................................................
ผู้มีหน้าทีต่ ามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง...........
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย.....................................................
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก..........................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก..............................................................................................
- เชิงลบ............................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ.................................................................................................
ด้านสังคม
- เชิงบวก..........................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก...............................................................................................
- เชิงลบ............................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ.................................................................................................
ด้านอื่น ๆ ........................................................................................................................
- เชิงบวก..........................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก...............................................................................................
- เชิงลบ............................................................................................................................
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ.................................................................................................
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด.......................................................
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่...................อย่างไร........................................
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้น ในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด...................................................
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด ............................................
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด......................................................................................................................

๔
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด.........................
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด......................................................
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร........................
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด...................................................
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม
จะได้รับ ได้แก่...........................................................................................................
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย..................................................
๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ..........................
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้....................................................................................................
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี......................................................
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย...........................
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน................................และงบลงทุนจานวน.................................
๖.๒ ในกรณีที่เป็ นร่ างกฎหมายที่มี ผลต่อการจั ดตั้งหน่ วยงานหรื ออัตรากาลั ง มี ความเห็ นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร..........
๖.๓ วิธี ก ารที่ จ ะให้ ผู้ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมายมี ความเข้ า ใจและพร้ อ มที่จ ะปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย
วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย..............................
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน.......................................................................................
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่ วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรื อไม่ มีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร........................................................................................
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร............
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร............................................
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่...............................................................................................
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก........................
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

๕
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
................................แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด.....................................
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร......................................................................................................................
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร.................................
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง..................................................................
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร.......................................
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร........................................
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญ
ของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่.........................................................................................
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง.............................................................................
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
บุคคลเกินสมควรอย่างไร........................................................................................................
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
มีการรับฟังความคิดเห็น
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร.
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่....................................................................................
ภาคประชาชน/องค์กรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
ประชาชนทั่วไป
องค์กรอื่น ได้แก่.........................................................................................................
๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร.....................................
๑๐.๓ จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จัดทา
ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

๖
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่ องและการประชุ มคณะรั ฐมนตรี ฯ และระเบี ยบว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเสนอเรื่ อง
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
หัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า/หัวหน้าหน่วยงาน
วัน/เดือน/ปีที่จัดทา......................................
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.........................................
หมายเลขติดต่อ...................................................

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

ภาคผนวก ๔
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

คำแนะนำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย

เรื่อง กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
โดยที่ มำตรำ ๕ แห่ ง พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์ กำรจัด ท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำย โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นนั้น
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ทรำบถึ ง ปั ญ หำ สำเหตุ ข องปั ญ หำ และผลกระทบต่ ำ ง ๆ
ที่อำจเกิดขึ้น และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจนเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ มิได้มุ่งหมำย
ที่จะสำรวจจำนวนคนที่สนับสนุนหรือคัดค้ำนร่ำงกฎหมำย
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงออกคำแนะนำเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ควรดำเนิ นกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและชัด เจน
ไม่ปกปิดข้อมูลต่อประชำชน
ข้อ ๒ ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยในกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำใจ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยง่ำย
ข้อ ๓ ควรให้โอกำสผู้เกี่ยวข้องแสดงควำมคิดเห็นและเหตุผลประกอบอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ไม่ว่ำจะเป็นผู้สนับสนุนหรือคัดค้ำน ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยจะเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกกว่ำ
จะเป็นโทษ
ข้อ ๔ ควรมีระยะเวลำเพียงพอในกำรรับฟังควำมคิดเห็น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องคิดวิเครำะห์
ตรึกตรอง และร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศควรมี
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ สิบห้ำวัน เว้นแต่มีเหตุผลควำมจำเป็นอื่น ซึ่งหน่วยงำนของรัฐควรระบุเหตุผล
และประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปด้วย
ข้อ ๕ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำงอำจไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน
ทุ ก กลุ่ ม จึ ง ควรใช้ เ ป็ น วิ ธี ก ำรพื้ น ฐำนควบคู่ กั บ กำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ผ่ ำ นวิ ธี ก ำรอื่ น ด้ ว ย เช่ น
กำรสัมภำษณ์ กำรเชิญมำให้ข้อมูล หรือกำรประชุม ในกรณีที่สมควรก็อำจจัดกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ร่วมกับหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นที่มีเทคโนโลยีเพื่อให้กำรรับฟังควำมคิดเห็นนั้นเข้ำถึง ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต้องคำนึ งถึงลักษณะและจำนวน
ของผู้เกี่ยวข้อง เนื้อหำของร่ำงกฎหมำย และกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอและไม่เป็นกำรสร้ำงภำระจนเกินควำมจำเป็น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก
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ข้อ ๖ ในกำรนำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำ ผู้แสดงควำมคิดเห็น
จะเป็นใคร ระบุชื่อหรือไม่ ใช้ชื่อจริงหรือชื่อปลอม ไม่ควรถือเป็นสำระสำคัญ สิ่งที่เป็นข้อสำคัญ
คือข้อคิดเห็นนั้นเกี่ยวข้องและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้มำกน้อยเพียงใด

ภาคผนวก ๕
เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก
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แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์
การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ก่อนการเสนอให้มีการตรากฎหมาย ให้ หน่ วยงานของรัฐตรวจสอบความจาเป็น
ในการตรากฎหมาย โดยวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและเหตุ ผ ลที่ รั ฐ ควรเข้ า ไปแทรกแซงในเรื่ อ งนั้ น
และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ทั้งทางเลือกที่เป็นกฎหมายและไม่เป็นกฎหมาย ทั้งนี้ จะขอ
คาปรึกษาการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายก็ได้
เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งตรากฎหมาย ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ วิ เ คราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นจากกฎหมาย และจัด ทาเป็นรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น
จากกฎหมายตามแบบแนบท้าย
ข้อ ๒ การจัด ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย หน่ วยงาน
ของรัฐต้อง
(๑) ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย โดยอธิบายหรือน าเสนอข้อมูลอย่างกระชับ ครบถ้วน และ
ตรงประเด็น
(๒) ระบุข้อมูลและข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ที่นามาประกอบการวิเคราะห์
ไว้ในรายงานด้วย
ข้อ ๓ ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศ สังคม หรือประชาชน
(๒) ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๓) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอืน่
โดยรวมที่สาคัญ
ข้อ ๔ การวิเคราะห์ ความพร้อมและต้นทุนของรัฐตามข้อ ๓ (๒) ให้ หน่ วยงานของรัฐ
วิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในระยะสามปีแรก โดยให้แนบรายละเอียดการคานวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาด้วย
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๖ ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบความครบถ้วนของการดาเนินการตามข้อ ๑
ถึงข้อ ๔ โดยหากเห็นว่ามีความจาเป็นต้องดาเนินการในส่วนใดเพิ่มเติม ให้ แจ้งหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องดาเนินการให้ครบถ้วน โดยให้ระบุเรื่องหรือประเด็นที่จะต้องดาเนินการให้ชัดเจน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก
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ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมายและตรวจสอบ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสอบว่าการรับฟังความคิดเห็น
ครบถ้วนและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับฟังหรือไม่
ข้อ ๘ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย
ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าอาจร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของเรื่ อ งหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ในการวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย สาหรับกรณีที่ผลกระทบนั้น
อาจคานวณเป็นเงินได้และเป็นร่างกฎหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ร่างกฎหมายที่กาหนดให้บุคคลกระทาการใดเมื่อได้รับความยินยอมก่อนกระทาการนั้น
เช่น การอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร
และการให้อาชญาบัตร
(๒) ร่างกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายประกาศกาหนด
ข้อ ๙ เมื่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายแล้ ว เสร็ จ
ให้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ร่ า งกฎหมายที่ ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณา และเสนอไปพร้ อ มกั บ ร่ า งกฎหมายและเอกสารอื่ น ๆ
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในการดาเนินการตามข้อนี้ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการก็ได้

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติ................................................................................................................................
กฎหมายใหม่
แก้ไข/ปรับปรุง
ยกเลิก
หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย....................................................................................................
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง...................................................................................
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง.......................................................................
ส่วนที่ ๑
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร...................
๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี…้ ……………………………………………………………………….
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร..............................................................
๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน
๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร...........................................................
๓.๒ ต่ า งประเทศแก้ ปั ญ หานี้ อ ย่ า งไร (ถ้ า มี ) และการด าเนิ น การดั ง กล่ า วเหมาะสมกั บ
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร…………………………………………………………………………………….…
๔. การรับฟังความคิดเห็น
ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว
ได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร………………………....

๒
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๖.๑ กฎหมายนี้จากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีห่ รือภาระอะไรแก่ใครบ้าง...............
๖.๒ มี ม าตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ข คุ้ ม ครอง หรื อ เยี ย วยาให้ แก่ ผู้ ไ ด้รั บ ผลกระทบตาม ๖.๑
อย่างไร……………………………………………………………………………………………………………..…
๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร…………………..
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………..
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไร..............................................................................................................................
และมี การน าเทคโนโลยี มาใช้เพื่ออานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการหรือไม่………………………………………………………………………………………..
๗.๓ มี แ นวทางและระยะเวลาในการสร้ า งความเข้ า ใจให้ แ ก่ ป ระชาชนและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร.…………..
๗.๔ ต้ น ทุ น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ค าดว่ า ต้ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามและบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจานวน..........บาท อัตรากาลังที่ต้องใช้...........อัตรา
อัตรากาลังที่มอี ยู่แล้ว...........อัตรา อัตรากาลังที่ต้องเพิ่มขึ้น...........อัตรา
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ………………………………………………………………………………………….
๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม............................................................................................................
๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ………………………………………………………….............
๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สาคัญ……………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ ๒
เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกาหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ
๙. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต.....................................................................................
๑๐. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ.......................................................................
๑๑. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา...............................................................................
๑๒. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ ในการออกคาสั่งทางปกครอง
หรือดาเนินกิจการทางปกครอง.....................................................................................................

๓
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว
ลงชื่อ .................................................................
(...............................................................)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดทารายงานนี้
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ........................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.........................................
โทร. ...................................................................
อีเมล...................................................................
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แนวทางการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ เป็นรูปแบบของกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเป็นอานาจของ
พระมหากษัตริย์ที่จะทรงตราขึ้นโดยคาแนะนาและยินยอมของฝ่ายนิติบั ญญัติ การตราพระราชบัญญัติ ต่างจาก
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือจะตราอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ขั้นตอนการยกร่างพระราชบัญญัติ
(๑) การทาความเข้าใจนโยบาย (understanding) เช่น ศึกษาความเป็นมาของร่าง
(หลักการของร่าง )
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (analysis) เช่น ประเมินความสาคัญของปัญหา
กับความเป็นไปได้ของร่าง ศึกษาปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ศึกษาปัญหาทางปฏิบัติ ตรวจสอบกฎหมายอื่น
ว่าต้องแก้ไขด้วยหรือไม่
(๓) การออกแบบโครงสร้างกฎหมาย (design) เช่น ระบบ ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย
การแบ่งหมวดหมู่
(๔) การเขียนกฎหมาย (composition) เช่น ศึกษาแบบของกฎหมาย การใช้ภาษา การจัด
เรียงลาดับเนื้อหา มาตรา หมวดหมู่
(๕) การตรวจพิจารณา (scrutiny) ขั้นตอนข้างต้นมิใช่จะแยกกันเด็ดขาดเสมอไป บางครั้งก็เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง
แนวทางการตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist 10 ประการ)
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 คืออะไร
1.4 ใช้มาตรการใด
1.2 จาเป็นเพียงใด
1.5 มีทางเลือกอื่นหรือไม่
1.3 เพื่อแก้ไขอะไร
1.6 จะแก้ไขได้เพียงใด
2. ใครเป็นผู้ทาภารกิจ
2.1 รัฐหรือเอกชนทา (พิจารณาจากการคุ้มครองประชาชน ประสิทธิภาพ ต้นทุน
และความคล่องตัว)
2.2 หากรัฐทา รัฐบาลทาเองหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 ภารกิจนั้นจาเป็นต้องตรากฎหมายออกมาบังคับใช้หรือไม่ หากไม่ตราจะเกิดอุปสรรค
อย่างไร
3.2 ถ้าจาเป็น ควรเป็นกฎหมายระดับชาติหรือกฎหมายระดับท้องถิ่น
3.3 ถ้าเป็นกฎหมายระดับชาติ จาเป็นต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่หรือเพียงบางท้องที่
และกาหนดอายุของกฎหมายไว้ด้วยหรือไม่
3.4 กฎหมายที่ตราขึ้น ควรใช้ระบบควบคุม กากับ หรือส่งเสริม
3.5 สภาพบังคับของกฎหมายควรกาหนดโทษทางอาญาหรือมาตรการบังคับทางปกครอง
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คุ้มค่าหรือไม่
หรือไม่

4. ความซ้าซ้อนของกฎหมาย
4.1 ในเรื่องเดียวกันมีกฎหมายบัญญัติแล้วหรือไม่ หากมีควรแก้ไขของเดิมหรือร่างใหม่
4.2 หากร่างใหม่ จะทาอย่างไรกับของเดิม
5. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า
5.1 กฎหมายที่ตราขึ้นสร้างภาระหน้าที่ใด และให้แก่ใคร
5.2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดถูกจากัด
5.3 การจากัดสิทธิและเสรีภาพ จากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่
5.4 ประชาชน สังคม ได้ประโยชน์อะไร
5.5 กฎหมายนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยาก หรือเป็นภาระเกินควร
5.6 คานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ของประชาชนกับประโยชน์ที่จะได้รับ
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 รัฐพร้อมในด้านกาลังคน กา ลังเงิน ความรู้ที่จะบังคับตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

6.2 ทาอย่างไรให้ผู้ถูกกฎหมายบังคับเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายโดยความเต็มใจ
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีหน่วยงาน อื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้ามีควรยุบ
หรือปรับเปลี่ยนอย่างไร
8. วิธีการทางานและการตรวจสอบ
8.1 กาหนดวิธีการทางานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
8.2 มีระบบตรวจสอบและคานอานาจ กระบวนการทาให้เกิดความรวดเร็ว ไม่ซ้าซ้อน
มีประสิทธิภาพอย่างไร
9. อานาจในการตราอนุบัญญัติ
ได้กาหนดกรอบหรือมาตรกา รป้องกันมิให้มีการตราอนุบัญญัติที่เป็นการขยายอานาจ
หน้าที่หรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกินสมควรไว้เพียงใด
10. การรับฟังความคิดเห็น
10.1 ในการยกร่างกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นแล้ว
หรือไม่
10.2 ข้อคัดค้านของผู้เกี่ยวข้องมีประการใด
โครงสร้างและแบบกฎหมายของพระราชบัญญัติ
๑. การเขียนหลักการและเหตุผล
๒. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติ
๓. แบบของคาปรารภ
๔. วันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
๕. บทนิยาม
๖. มาตราผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗. การยกเลิก การแก้ไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
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๘. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง “คา” ในพระราชบัญญัติ
๙. การแบ่งหมวดหมู่ และโครงสร้างของพระราชบัญญัติ
๑๐. สภาพบังคับของกฎหมาย
๑๑. บทเฉพาะกาล
๑๒. บัญชีและตารางท้ายพระราชบัญญัติ
1. การเขียนหลักการและเหตุผล
การเขียนหลักการ
วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหลักการ - หลักการของร่างพระราชบัญญัติมีไว้เพื่อเป็นการ
แสดงขอบเขตหรือแสดงความประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นว่าต้องการจะให้มีกฎหมายหรือเพิ่มเติม
กฎหมายในเรื่องใดบ้าง หลักการของร่างกฎหมายจะเป็นกรอบใหญ่ของเนื้อหาที่ร่างกฎหมายฉบับนั้นประสงค์
จะให้มี
หลักการของร่างพระราชบัญญัติมีแบบการเขียนในสามลักษณะ ดังนี้
๑. กรณีให้มีกฎหมายเป็นครั้งแรก ให้ใช้ถ้อยคาว่าให้มีกฎหมายนั้น
ตัวอย่าง
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ น
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ว่าด้วยการนั้น

๒. กรณียกเลิกกฎหมายเดิมทั้งฉบับ และยกร่างขึ้นใหม่ ให้ใช้ถ้อยคาว่าปรับปรุงกฎหมาย

ตัวอย่าง
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริการราชการแผ่นดิน
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๓. กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หมายถึงการเพิ่มมาตราลงไปในพระราชบัญญัติที่ใช้
บังคับอยู่หรือการแก้ไขบทบัญญัติเดิมบางมาตราให้เหมาะสมขึ้น
๓.๑ หลักการเดียว
ตัวอย่าง
- แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ...... เพื่อ
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๓.๒ หลายหลักการ มีแบบการเขียนดังนี้
ตัวอย่าง
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้
เหมาะสมชัดเจน (แก้ไขบทนิยามคาว่า “การพยาบาล” และ “การผดุงครรภ์ ” และเพิ่ม
บทนิยามคาว่า “การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ” และ “การประกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ์” ในมาตรา ๔)
(๒) ให้รัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจตรวจสอบ ค้น หรือยึดพยาน หลักฐานต่างๆ ได้
(เพิ่มบทนิยาม คาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” ในมาตรา ๔ เพิ่มหมวด ๕ ทวิ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ มาตรา ๔๕ ทวิ มาตรา ๔๕ ตรี มาตรา ๔๕ จัตวา มาตรา ๔๕ เบญจ)
การเขียนเหตุผล
๑. เหตุผลในร่างพระราชบัญญัติจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของการมีกฎหมายนั้น
จึงปรากฏว่าในการให้ความเห็นทางกฎหมาย (ตีความ) ของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือองค์กรอื่นก็ดี มักอ้าง
เหตุผลเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายประการหนึ่งของกฎหมายเสมอ
๒. ผู้ร่างกฎหมายจึงควรระลึกว่า การเขียนเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติควรกระทา
ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งผู้ร่างกฎหมายต้องลา ดับความคิดว่า ปัญหาเดิมเป็นอย่างไร ทาไมต้องมีการแก้ไขหรือ
มีกฎหมายนั้น รวมทั้งหลักการโดยรวมเป็นอย่างไร เป็นต้น ไม่ใช่กล่าวแต่เพียงว่า กฎหมายเดิมล้าสมัยหรือ
ใช้มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับกาลสมัย ซึ่งไม่ได้ชี้ความเป็นมาเป็นไปของร่างไว้เลย
ตัวอย่างกฎหมายข้างท้ายนี้ จะเป็นตัวอย่างของการเขียนเหตุผลในกฎมายที่ดี
ข้อสังเกต- การเขียนเหตุผลของร่างฯ ที่ดี ไม่จาเป็นต้องยาว เพราะไม่ใช่การเล่าเรื่อง
แต่ขอให้เขียนอย่างครบถ้วน และเมื่อร่างเสร็จแล้ว ลองทบทวนดูว่าถ้าท่านเป็นผู้อ่านแล้วจะสามารถเข้าใจ
เจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างเพียงพอหรือไม่
ตัวอย่าง
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
บทบัญญัติมาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล
ซึ่งได้รับความ
เสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น
รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจาเลย
ในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคาพิพากษาอัน
ถึงที่สุดในคดีนั้น2.ว่าข้ชือ่อเท็
จจริางงพระราชบั
ฟั งเป็นที่ยญุตญัิว่าตจิ าเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิดหรือ
ของร่
การกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด ดังนั้น เพื่อให้การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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แบบชื่อของร่างพระราชบัญญัติมีดังนี้
๑. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติกรณียกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ
๒. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติกรณีแก้ไขเพิ่มเติม
3. ชื่อของร่างพระราชบัญญัติกรณีแก้ไขเพิ่มเติ มพระราชกาหนด (หรือร่างพระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ) ประมวลกฎหมาย หรือประกาศของคณะปฏิวัติ
ข้อสังเกต
๑. การกาหนดชื่อของร่างพระราชบัญญัติควรกาหนดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และสาระ
ของกฎหมาย
๒. ต้องพิจารณาว่าชื่อนั้นยืดยาวเกินไปหรือไม่ ถ้ายาวเกินไป จะย่อให้สั้นลงได้หรือไม่
๓. หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อกฎหมายด้วย คาว่า “ร่างพระราชบัญญัติการ ...” หรือ “ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วย...” เพราะขณะนี้มีกฎหมายที่ตั้งชื่อดังกล่าวจานวนมาก ทั้งที่ไม่จาเป็น
3. แบบของคาปรารภ
คาปรารภเป็นส่วนของกฎหมายที่กล่าวถึงอานาจและ ที่มาในการตราพระราชบัญญัติ
ซึ่งตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น พระมหากษัตริย์ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่ามีกฎหมายโดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
คาปรารภ
จึงเป็นที่ที่จะบอกให้ทราบถึงที่มา ความจาเป็น รวมทัง้ เป้าหมายในการตรากฎหมาย
การเขียนคาปรารภในปัจจุบันมีแบบแผนดังนี้
๑. กรณีตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับครั้งแรก ใช้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมาย
.....” หรือ “โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย .....” โปรดสังเกตว่าจะใช้การเขียนทั้งสองแบบดังกล่าว แต่ขณะนี้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กาหนดแบบให้ใช้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ....” เท่านั้น ทั้งนี้
แบบการเขียนดังกล่าว จะสอดคล้องกับแบบธรรมเนียมในการตราพระราชบัญญัติ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าสมควรมีกฎหมายนั้น และทรงพระกรุณาโปร ดเกล้า ฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
๒. กรณีการปรับปรุงกฎหมาย ให้ใช้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย.....”
๓. กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ใช้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย....”
4. วันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
วันใช้บังคับของกฎหมายมีเพื่อเป็นการประกาศแก่ประชาชนถึงการใช้กฎหมาย
แบบของวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ
๑. ให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นวันใช้บังคับของ
พระราชบัญญัติเป็นส่วนใหญ่
๒. ระบุให้ล่วงพ้นไประยะหนึ่งก่อน
ตัวอย่๓.าง ระบุวันที่แน่นอน ซึ่งอาจกาหนดวันในอนาคต หรือวันที่ย้อนหลัง
- มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป
- มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นไป
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5. บทนิยาม
วัตถุประสงค์ของบทนิยาม
๑. เพื่อกาหนดความหมายของถ้อยคาที่ใช้ในร่างกฎหมาย ให้เป็นที่เข้าใจตรงกันเนื่องจาก
ถ้อยคาอาจมีความหมายกว้างหรือแคบ หรือเป็นกรณีที่ผู้ร่างฯต้องการที่จะอธิบายควา มหมายของคานั้น
ในความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง บางท่านเรียกบทนิยามว่า “บทวิเคราะห์ศัพท์”
๒. ศัพท์ทางเทคนิค โดยเป็นการยากที่บุคคลโดยทั่วไปที่ใช้กฎหมายจะเข้าใจได้ผู้ร่าง
กฎหมายจึงกาหนดความหมายไว้ และเมื่อในกฎหมายกล่าวถึงคานี้ ก็มีความหมายตามนิยามศัพท์ที่กาหนดขึ้น
๓. เพื่อย่อคาในกฎหมายให้สั้น เมื่อเขียนคานี้ในกฎหมายก็ไม่ต้องเขียนเต็มอย่างยืดยาว
อันเป็นการประหยัดถ้อยคาในกฎหมาย
คาแนะนาในการเขียนบทนิยาม
๑. นิยามควรอยู่ส่วนต้นของกฎหมายเสมอก่อนที่จะกล่าวถึงเนื้อความอันเป็นบทบังคับ
กฎหมาย
๒. นิยามอาจขยายความหมายของคา ให้หมายความรวมถึงสิ่งอื่นด้วย โดยอาจใช้คาว่า
“หมายความว่า ........... และให้หมายความรวมถึง ........... ด้วย”
๓. ความหมายของคาที่เกินจากความเข้าใจปรกติ
๔. ความหมายคาๆ เดียวกันในกฎหมายต่างกันก็อาจให้ความหมายต่างกันได้แล้วแต่
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เช่น “อาค าร” ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
และ “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมแตกต่างกันเป็นต้น
๕. ถ้านิยามถึงสิ่งที่ซับซ้อนมาก ควรใช้เทคนิคของการแบ่งเป็นอนุย่อย
๖. กรณีที่ต้องการขยายการใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งต้องการให้ยืดหยุ่น หรือเทคโนโลยีหรือ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ จะใช้วิธีการเขียนให้ไปเพิ่มความหมายโดยโดยการตรา
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศต่อไปก็ได้ หรือโดยใช้คาว่า “เป็นต้น ” ลงท้าย หรือใช้คากว้าง
ตามหลัง (ejusdem generis)
๗. นิยามสามารถอ้างเชื่อมโยงค วามหมายระหว่างกฎหมายต่างฉบับกันได้ เพื่อไม่ต้อง
เขียนซ้าอีก
๘. การเรียงคานิยาม นิยามจะเรียงจากคาที่เป็นหัวใจของร่างกฎหมายและมีความสาคัญ
ไปตามลาดับ จนในที่สุดจะกล่าวถึงคณะกรรมการ เลขาธิการ สานักงาน และรัฐมนตรีตามลาดับ ขอให้ดู
ตัวอย่างการเรียงนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๙. หลีกเลียงการนิยามโดยไม่จาเป็น คาใดที่ต้องการให้สังคมพัฒนาเอง ก็ไม่ควรนิยาม
เช่น คาว่า “วัตถุลามก” ไม่ปรากฏมีนิยามอยู่ในกฎหมายใด และหากไม่มีนิยามแล้วก็จะถือเอาตามคาที่เข้าใจ
โดยทั่วไป หรือคาในกฎหมายอื่นที่ใกล้เคียงแล ะเป็นกฎหมายไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดหรือแย้งกัน เช่น คาว่า
“ทางหลวง ” ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้นิยามไว้ จึงถือเอาตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
เป็นต้น
๑๐. การร่างกฎหมายที่เนื้อความควรเป็นสาระบัญญัติ (บทบังคับ ) ไม่ควรนามาเขียนใน
ส่วนที่เป็นนิยาม ทัง้ ที่เป็นการอธิยายความหมายทานองเดียวกับนิยาม ก็ควรนาไปเขียนเป็นเนื้อหาของมาตรา
ในพระราชบัญญัติ
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6. มาตราผู้รักษาการตามกฎหมาย
๑. ความหมายและประโยชน์ของผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้รักษาการตามกฎหมาย
กาหนดขึ้นเพื่อให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายก ระทรวงเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลให้เป็นไป
ตามกฎหมายนั้น ประโยชน์ของการมีผู้รักษาการ มีดังนี้
(๑) ทาให้มีรัฐมนตรีเจ้าของเรื่องแน่นอน
(๒) ทาให้สภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยได้ว่าสมควรให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีใด ในการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๓) ทาให้สภาควบคุมราชการแผ่นดินได้สะดวกยิ่งขึ้น
(๔) ทาให้ราษฎรติดต่อกันทางราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง
๒. กรณีใดที่จะบัญญัติในกฎหมายให้มีรัฐมนตรีรักษาการ การบัญญัติให้มีรัฐมนตรีเป็น
ผู้รักษาการพระราชบัญญัติขึ้นอยู่กับว่าจะให้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ พระราชบัญญัติที่วางหลักกลางๆ
เช่น กาหนดสิทธิและหน้าที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะอาญากฎหมาย มิได้
กาหนดให้ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติการใดหรือไม่ทาให้ฝ่ายบริหารมีภาระใหม่ขึ้นมา จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมี
บทบัญญัติให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น
๓. อานาจและหน้าที่ของผู้รักษาการตามกฎหมาย
(๑) สั่งการและควบคุมให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๒) ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีการตั้งกระทู้ถามหรือเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายใดในกรณีที่กฎหมายฉบับเดียวกันมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงเป็นผู้ รักษาการ ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรี
ดังกล่าวที่จะดาเนินการแก้ไขเท่าที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
7. การยกเลิก การแก้ไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การยกเลิก การแก้ไข และการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติในที่นี้จะกล่าวถึงสองส่วน คือ
(๑) การยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งฉบับ และ (๒) การยกเลิก เพิ่ม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
ข้อสังเกต
๑. ต้องยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาเดียวกันทั้งหมด
ไม่ว่าฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีชื่ออื่นใดก็ตาม
๒. กฎหมายลาดับรองของกฎหมายแม่บทจะต้องยกเลิกหรือไม่
กรณีนี้ไม่ต้องระบุ
การยกเลิก เพราะเมื่อกฎหม ายแม่บทที่เป็นอานาจแห่งการออกกฎหมายลาดับรองถูกยกเลิกแล้ว กฎหมาย
ลาดับรองของกฎหมายแม่บทนั้นก็ต้องเลิกไปทั้งหมดทุกฉบับ (เว้นแต่มีบทเฉพาะกาลบัญญัติว่าให้คงอยู่ภายใน
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขหนึ่ง)
๓. หากไม่ยกเลิก หรือยกเลิกไม่หมดจะมีปัญหาใดหรือไม่ หากไม่ยกเลิกหรือย กเลิกไม่
หมดอาจมีปัญหาตีความว่ายังใช้อยู่หรือไม่ ผู้ร่างกฎหมายที่ดีต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน
การยกเลิก เพิ่ม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
แบบทั้งสามกรณีดังกล่าวมีดังนี้
๑. การยกเลิกมาตรา
ใช้คาว่า
มาตรา .. ให้ยกเลิกมาตรา .. แห่งพระราชบัญญัติ ................. พ.ศ. ....
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๒. การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
ใช้คาว่า
มาตรา .. ให้ยกเลิกความในมาตรา .. แห่งพระราชบัญญัติ ............. พ.ศ.
.... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา .. ...............................................................................”
๓. การเพิ่มมาตรา
ใช้คาว่า
มาตรา .. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา .. แห่งพระราชบัญญัติ ..............

พ.ศ. ....”

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง “คา” หรือถ้อยคาในพระราชบัญญัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น ไม่ได้มีแต่เฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเนื้อหาของ
กฎหมายเท่านั้น บางครั้งคาบางคาในกฎหมายก็ต้องแก้ไขให้ทันสมัยหรือสอดคล้องกับชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือผู้กาหนดนโยบายต้องการให้ใช้คาอื่นที่เหมาะสมกว่า โดยไม่ต้องการแก้ไขเนื้อหาหลักการ
9. การแบ่งหมวดหมู่ และโครงสร้างของพระราชบัญญัติ
๑. การแบ่งหมวดหมู่ของพระราชบัญญัติ การแบ่งหมวดหมู่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
จัดทาร่างกฎหมายให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ใช้กฎหมาย เป็นการจัดกลุ่มเนื้อหา ที่จริงแล้วกฎหมายไม่มี
หมวดหมู่เสมอไปกฎหมายสั้นไม่จาเป็นต้องแบ่งหมวดหมู่ และกฎหมายยาวที่ไม่ได้แบ่งหมวดหมู่ก็มี อย่างไรก็
ตาม คงวินิจฉัยให้ชัดไม่ได้ว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายสั้นหรือกฎหมายใดเป็นกฎหมายยาว แล้วแต่เนื้อหาของ
กฎหมาย แต่การจัดหมวดหมู่กฎหมายที่ดีนั้น จะช่วยทาให้ลดความซับซ้อนของกฎหมายลงได้ นอกจากนี้แล้ว
การแบ่งหมวดหมู่ยังช่วยทาให้เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นได้ด้วย ซึ่งก็จะช่วยได้มาก
ในกรณีที่ต้องตีความกฎหมายนั้น
๒. การลาดับมาตรา เนื้อความของกฎหมายในหนึ่งมาตรา ควรแสดงค วามคิดหนึ่ง
ความคิด หากมีความสลับซับซ้อน หรือประกอบไปด้วยรายละเอียดหลายประการ ควรแยกออกเป็น “วรรค”
หรือ “อนุมาตรา ” และเป็นที่แน่นอนว่ากฎหมายฉบับหนึ่งย่อมประกอบไปด้วยความคิดหลายความคิด
ต่อเนื่องกัน ในความต่อเนื่องกันนี้ก็สามารถเรียงติดต่อกันเป็นหลายมาตราได้ จึงจะเห็นได้ว่าการอ่านกฎหมาย
ที่ถูกต้องและครบถ้วนนั้น ไม่ควรอ่านมาตราเดียว เพราะกฎหมายเป็นเรื่องของความต่อเนื่อง
๓. การอ้างอิงมาตรา กฎหมายฉบับเดียวกันอาจมีการอ้างอิงภายในได้ จะอ้างวรรคหรือ
มาตรา
ตัวอย่าง
พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ ในการกระทากิจการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑
หน่วยงานของรัฐ ต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหาย แต่ถ้า เกิดความเสียหายขึ้น
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อความเสียหายนั้น
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๔. การอนุโลมมาตรา กฎหมายฉบับเดียวกันมีการอ้างอิงการใช้ร ะหว่างกันได้ เพื่อไม่ต้อง
เขียนเรื่องนั้นซ้ากันอีก และโปรดสังเกตว่า การอนุโลมมาตราใดมานั้น ต้องระบุด้วยว่าให้นามาใช้ในเรื่องใด
มิฉะนั้นแล้วผู้อ่านกฎหมายจะไม่ทราบว่ามาใช้ในเรื่องใด
๕. การอ้างอิงพระราชบัญญัติอื่น การอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติอื่นในกฎหมาย จะไม่ใช้
ชื่อเต็มของพระราชบัญญัติ เช่น การอ้างถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ จะใช้คาว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ” ที่ใช้ถ้อยคาเช่นนี้เพื่อให้
ครอบคลุมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหมดไม่ว่ากฎหมายแม่บทหรือกฎหมายลาดับรอง
๖. การแก้ไขเลขมาตราเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เมื่อแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง หากมีพระราชบัญญัติอื่นอ้างถึงเลขมาตราที่แก้ไขนั้น โดยปรกติแล้ว หากไม่ตามไป
แก้ไข อาจตีความได้ว่า มาตรานั้นถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติใหม่แล้ว และปัจจุบัน ควรเป็นมาตราใด แต่ถ้า
กระทบกับเลขมาตราในพระราชบัญญัติอื่นค่อนข้างมากแล้ว ควรต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้มี
การแก้ไขด้วย
10. สภาพบังคับของกฎหมาย
กฎหมายที่ตราขึ้นควรต้องมีผลบังคับใช้ได้ สภาพบังคับของกฎหมายนี้มีความหมายว่า
ผู้ที่มีหน้าที่หรือความรั บผิดชอบตามกฎหมายยอมปฏิบัติตาม (law compliance) ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายนั้น ซึ่งหากมองในแง่ของผู้กาหนดนโยบายแล้ว ก็คือว่านโยบายนั้นประสบความสาเร็จด้วยการมี
ผู้ปฏิบัติ เช่น สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทางาน หรือผู้บริโภคสามารถ
ได้รับการเยียวยาจากสินค้าบกพร่อง
11. บทเฉพาะกาล
โดยปรกติแล้วเรามักเข้าใจว่าสภาพบังคับของกฎหมายมีแต่เพียงการกาหนดโทษทาง
อาญาเท่านั้น (ปรับหรือจาคุก ) แต่โดยที่กฎหมายมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
สังคม สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม การใช้อานาจของหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ การทาให้กฎหมายบรรลุผลใช้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแต่ละด้านนั้น สภาพบังคับในกฎหมายอาจมีได้ทั้งสภาพบังคับในแง่การลงโทษ
(punishment)
หรือในแง่การให้รางวัล (reward) ก็ได้
12. บัญชีและตารางท้ายพระราชบัญญัติ
บัญชีและตารางท้ายเป็นเครื่องมือที่จะนารายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายที่อาจมีอยู่มาก
หรืออาจเพิ่มเติมในภายหลังอีก ออกไปจากตัวพระราชบัญญัติ เพื่อให้ตัวพระราชบัญญัติมีเนื้อหาแต่หลักการ
ไม่หนัก ซึ่งก็จะช่วยให้กฎหมายซับซ้อนน้อยลงได้
การใช้ถ้อยคาในกฎหมาย
เทคนิคและคาแนะนาการใช้ถ้อยคาในการร่างกฎหมาย มีดังนี้
1) การร่างกฎหมายเป็นการเรียบเรียงความคิดโดยผ่านทางถ้อยคา ถ้อยคาในกฎหมายมีทั้งที่
เป็นคาธรรมดาสามัญ คาบอกเล่า คาสั่ง เทคนิค ฉะนั้น การเลือกสรรหาถ้อยคาที่เหมาะสมจึงเป็นงานของผู้ร่าง
กฎหมายที่ต้องกระทา
2) ในการร่างกฎหมายควรใช้คาธรรมดาสามัญ ที่บุคคลธรรมดาสามารถเข้าใจ ได้โดยผู้นั้น
ไม่ต้องมีความรู้สูงนัก
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3) ภาษามีอายุและวิวัฒนาการ ควรหลีกเลี่ยงวลีหรือภาษากฎหมายล้าสมัย
4) รูปประโยคในร่างกฎหมายควรสั้น หนึ่งย่อหน้าควรกล่าวถึงสิ่งเดียว ย่อหน้าเมื่อควรต้อง
ย่อหน้า และไม่ควรย่อหน้าเมื่อความยังไม่จบ
5) การให้สิทธิ ไม่ควรใช้คาว่า “อาจ” แต่ควรใช้คาตรงว่า “มีสิทธิ..”
6) ในภาษากฎหมายเราจะใช้เชิงยืนยัน (positive) มากกว่าปฏิเสธ (negative) เช่น บุคคล
มีสิทธิ .. หรือรัฐมนตรีมีอานาจอนุญาต .... จะไม่เขียนว่า “บุคคลไม่มีสิทธิในการ ..” หรือ “รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ
ที่จะ ..” เว้นแต่ว่าเราจะจากัดสิทธิของผู้นั้นจริงๆ
7) เนื่องจากมีหลักการตีความว่าถ้อยคาต้องมีความหมาย และคาเดียวกันย่อมเจตนาให้มี
ความหมายอย่างเดียวกัน จึงไม่ควรใช้ถ้อยคาฟุ่มเฟือย ใช้เท่าที่จาเป็น
ถ้อยคาในการร่างกฎหมายที่ดีนั้น ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
๑. มีความถูกต้อง (accuracy) ความถูกต้องในที่นี้หมายถึงทั้งตัวสะกด หลักไวยากรณ์
และความหมายของคาที่ตรงตามที่ต้องการ
๒. มีความชัดเจน (clarity) ภาษาวรรณคดีมีหน้าที่สร้างความลึกล้าและจินตนาการของผู้อ่าน
แต่ภาษากฎหมายนั้นผู้อ่านจะต้องอ่านเนื้อความได้อย่างราบรื่นรวดเร็วเข้าใจคา ความในประโยค ย่อหน้า
ได้ในทันที และสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจทั้งหมดได้ ถ้าผู้อ่านเกิดสะดุดและกลับไปย้อนอ่านใหม่อีกที
การร่างกฎหมายเช่นนี้ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จนัก
๓. มีความสั้นรวบรัด (concision) ในที่นี้หมายถึงสามารถเขียนสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยถ้อยคา
ที่น้อยที่สุด
๔. ความเรียบง่าย (simplicity) ความเรียบง่ายหมายถึงวิธีการที่เราใช้คาหรือประโยคที่จะ
ไม่ให้เกิดความซับซ้อน แนวความคิดหรือรูปแบของประโยคไม่ควรซับซ้อน ถ้าซับซ้อนก็ใช้เทคนิคของการย่อหน้า
หรือขึ้นมาตราใหม่
๕. อารมณ์ของภาษา (tone) การร่างกฎหมายที่ใช้ภา ษาที่แข็งกระด้าง อาจจะดีในบาง
สถานการณ์ แต่ในสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือ คงใช้ไม่ได้ กฎหมายไม่ใช่คาสั่งทุกเรื่องไป
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในลักษณะเดียวกัน
•การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน การตรวจสอบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการยกร่างกฎหมาย
- ความสอดคล้องของกฎหมาย
- ความจาเป็นในการมีกฎหมาย หากมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่แล้ว
- หากบทบัญญัติครอบคลุมไม่ถึง อาจแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หากไม่มีกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวใช้บังคับ จึงดาเนินการยกร่างกฎหมาย
•ต้องมีความรู้เรื่องการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ

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

ภาคผนวก ๗
เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

คำแนะนำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย
เรื่อง กำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย

โดยที่มำตรำ ๕ และมำตรำ ๒๑ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย หน่วยงำน
ของรั ฐ พึ ง ใช้ ร ะบบอนุ ญ ำตเฉพำะกรณี ที่ จ ำเป็ น เพรำะกำรใช้ ร ะบบอนุ ญ ำตเป็ น กำรจ ำกั ด สิ ท ธิ
และเสรีภำพของบุคคลขั้นสูง โดยห้ ำมมิให้ กระทำกำรที่ต้องขออนุ ญำตนั้ นจนกว่ำจะได้รับอนุญำต
และมุ่งหวังให้หน่วยงำนของรัฐมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในกำรใช้ระบบกำรควบคุม กำกับดูแล
หรือกำรที่รัฐจะเข้ำไปเกี่ยวข้องในกิจกรรม กำรดำเนินชีวิต หรือกำรประกอบธุรกิจของประชำชน
เท่ำที่จำเป็นโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งสมควรต้องพิจำรณำตำมระดับควำมสำคัญของกิจกรรม ประโยชน์
สำธำรณะ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นแก่ประชำชน รวมทั้งควำมคุ้มค่ำของระบบกำรควบคุมหรือ
กำกับดูแลที่เลือกใช้ให้มีควำมเหมำะสม และได้สัดส่วนกับมำตรกำรที่เลือกใช้ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ที่ ต รงกั น และมี แ นวทำงในกำรจ ำกั ด กำรใช้ ร ะบบอนุ ญ ำตที่ ไ ม่ จ ำเป็ น และเป็ น ภำระแก่ ป ระชำชน
จนเกินสมควร
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงออกคำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย ดังต่อไปนี้
ระดับกำรควบคุม กำกับดูแล หรือกำรที่รัฐจะเข้ำไปแทรกแซงเพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ในกำรท ำกิ จ กรรม กำรด ำเนิ น ชี วิต หรื อ กำรประกอบธุร กิ จ ของประชำชนในกฎหมำย แบ่ งเป็น
๔ ระดับ ดังนี้
๑. การกาหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม : มีวัตถุประสงค์เพื่อวำงกฎเกณฑ์หรือมำตรฐำน
ให้ ป ระชำชนหรื อ ผู้ ป ระกอบกำรต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม โดยรั ฐ สำมำรถติ ด ตำมตรวจสอบกำรด ำเนิ นกำร
เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์หรือมำตรฐำนดังกล่ำวได้ในภำยหลัง ทั้งกรณีที่รัฐติด ตำมตรวจสอบเอง
หรือกรณีมีผู้ร้องเรียน
๒. การจดแจ้ง : มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐได้ทรำบข้อมูลและสำมำรถติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิด
เป็ น กรณี ที่ รั ฐต้ องกำรทรำบข้อ มู ล เชิ งสถิ ติเ พื่ อ ใช้ ใ นกำรบริ หำรจั ด กำรภำครัฐ และกำรกำกับดูแล
กำรทำกิจกรรม หรือกำรประกอบธุรกิจ โดยกำหนดให้จดแจ้งข้อเท็จจริงหรือรำยละเอียดบำงประกำร
ต่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินกำร โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบมีหน้ำที่เพียงยืนยันควำมครบถ้วน
ของรำยกำรเท่ำนั้น
๓. การจดทะเบียน/การขึ้นทะเบียน : มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและติดตำม สำหรับ
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสำธำรณะในระดับที่มิได้รุนแรงมำกนัก แต่รัฐจำเป็นต้องเข้ำมำกำกับดูแล
เพื่ อ รั บ รองคุ ณ สมบั ติ ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ ป ระกอบกำร เพื่ อ ประกอบกำรตั ด สิ น ใจในกำรใช้ บ ริ ก ำร
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ของประชำชนหรือเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบและกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนจำกภำครัฐ โดยใน
กำรรับจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนอำจกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมได้ ทั้งนี้ หำกผู้ขอมีคุณสมบัติ
และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมที่ ก ำหนด หน่ ว ยงำนของรั ฐ ไม่ อ ำจปฏิ เ สธกำรรั บ จดทะเบี ย นหรื อ
ขึ้นทะเบียนบุคคลนั้นได้
๔. การอนุ ญ าต/ใบอนุ ญ าต : มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น มำตรกำรในกำรควบคุ ม และ
กำกับดูแลกำรทำกิจกรรมหรือกำรประกอบธุรกิจของประชำชนที่มีควำมเข้มงวดสูง หรือมีควำมจำเป็น
ต้องกำหนดจำนวนหรือปริมำณ เพรำะมีลักษณะที่กระทบต่อชีวติ สิทธิ เสรีภำพ สังคม หรือประโยชน์
สำธำรณะอย่ ำ งร้ ำ ยแรง จึ ง ต้ อ งห้ ำ มมิ ใ ห้ ป ระกอบกิ จ กรรมหรื อ ธุ ร กิ จ นั้ น จนกว่ ำ จะได้ รั บ อนุ ญ ำต
โดยกำรใช้ระบบอนุญำตสำมำรถกระทำได้เมื่อ
๔.๑ เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ อ ำจหลี ก เลี่ ย งได้ เนื่ อ งจำกกำรควบคุ ม หรื อ ก ำกั บ ดู แ ลตำมระดั บ
ที่กำหนดไว้ตำม ๑ ถึง ๓ ไม่เพียงพอสำหรับกำรคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน
๔.๒ ไม่มีมำตรกำรอื่นที่ดีกว่ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม
ของประชำชน
๔.๓ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
๔.๔ ไม่เป็นภำระแก่ประชำชนจนไม่คุ้มค่ำกับประโยชน์ที่ภำครัฐจะได้รับ

ภาคผนวก ๘

ภาคผนวก ๙

ภาคผนวก ๑๐
เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรไม่เผยแพร่ขอ้ มูลในระบบกลำง
พ.ศ. 2562
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ และมำตรำ ๓๖ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจั ด ท ำร่ ำ งกฎหมำยและกำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ นำยกรั ฐ มนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หน่วยงำนของรัฐไม่ต้องเผยแพร่กฎเกณฑ์ตำมมำตรำ ๓๖ หำกกฎเกณฑ์ดังกล่ำว
มีกฎหมำยห้ำมเปิดเผยหรือคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ ๒ บุคคลใดเห็นว่ำกฎเกณฑ์ที่เผยแพร่ไว้ในระบบกลำงอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต
หรื อ ควำมปลอดภั ย ของตนเองหรื อผู้ อื่ นซึ่ง อยู่ ใ นควำมดูแลของตน มี สิ ท ธิ แ จ้ ง ให้ หน่ วยงำนของรัฐ
ที่เผยแพร่กฎเกณฑ์นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่มำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบั ญ ญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้หน่วยงำน
ของรัฐเผยแพร่ตัวบทกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันไว้ในระบบกลำง
แต่ห ำกกำรเผยแพร่ ข้ อมูล ดัง กล่ ำวอำจก่อ ให้ เกิ ด อัน ตรำยหรื อควำมเสี ยหำยต่ อ ควำมมั่ นคงปลอดภั ย หรื อ
ประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมปลอดภั ยของบุคคล หน่วยงำนของรัฐจะไม่เผยแพร่
รำยละเอียดบำงส่ ว นหรื อทั้งหมดก็ได้ตำมหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึ งจ ำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
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หลักเกณฑ์การจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง
เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง
โดยที่มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ต้องจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทา
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์ ก ารมหาชน) และส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า จึ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าและ
เผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายฉบั บ ใด
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายฉบับนั้น
ในระบบกลาง
การกาหนดหน่ วยงานที่จะรับผิด ชอบการจัด ทาและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางนอกจาก
ที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรา ๓๖ ผ่านระบบกลาง โดยต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๒) จัดทาข้อมูลเป็นหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการสืบค้นและใช้งาน
(๓) จัดทาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสามารถอ่าน สืบค้น และนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วย
เครื่องมือทางเทคโนโลยี (Machine Readable) โดยให้จัดทาในรูปแบบของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม
ประมวลผลค า (Word Processor) หรื อ ไฟล์ ที่ เ ขี ย นโดยใช้ ภ าษาเอชที เ อ็ ม แอล (Hyper Text
Markup Language - HTML) รวมทั้งจัดทาเป็นไฟล์พีดีเอฟ (Portable Document Format - PDF)
ที่แปลงมาจากไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมประมวลผลคาซึ่งสามารถสืบค้นคาในเนื้อหาได้
ข้อ ๓ การเผยแพร่ข้อ มูล ที่เ ป็นตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ ให้ ห น่ วยงานดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การเผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย
และพระราชกาหนด ให้เผยแพร่เป็นรายฉบับทั้งฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งให้จัดทาและ
เผยแพร่ฉบับซึ่งมีการนาบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมไปแทนที่บทบัญญัติซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในฉบับเดียว
(ฉบับอัพเดท) ทั้งนี้ ตามตัวอย่างกฎหมายฉบับอัพเดทที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทา
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๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) การเผยแพร่ ก ฎเกณฑ์ ให้ เ ผยแพร่ เ ป็ น รายฉบั บ ทั้ ง ฉบั บ แรกและฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่มเติม
โดยหากหน่ ว ยงานของรั ฐเห็ นว่ า จะเป็น ประโยชน์ ต่อ การเข้า ถึ ง และเข้ าใจกฎหมายของประชาชน
จะจัดทาข้อมูลในรูปแบบตาม (๑) เพื่อเผยแพร่ด้วยก็ได้
ข้อ ๔ การเผยแพร่กฎเกณฑ์ต ามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณา
เผยแพร่กฎเกณฑ์ดังกล่าวในส่วนที่เป็นระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือ
สั่งการ คาสั่ง คาพิพากษา คาวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบ
ข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ ตลอดจนเอกสารหรือการสั่งการที่เรียกชื่ออย่างอื่น บรรดาเฉพาะที่มีผลต่อ
การบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือประชาชนเป็นการทั่วไป
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับ ผิดชอบดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ในระบบกลางให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้นมีผลใช้บังคับ
การจั ด ท าและเผยแพร่ ข้ อ มู ล กฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ข้อ ๖ ในกรณีที่ยังไม่อาจใช้ระบบกลางได้ ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรา ๓๖
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อานวยการฯ รักษาการแทน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาคผนวก ๑๒

แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รองนายกรัฐมนตรี (...............................) โทร.
ที่ นร
/
วันที่
เรื่อง (ชื่อเรื่องที่ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี)
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้ วย.........(ชื่ อส่ วนราชการ)..... ได้ เสนอเรื่อง....(ชื่ อเรื่ อง).....มาเพื่ อคณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณา/ทราบ ซึ่ ง ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ......................../เห็ น ชอบด้ ว ย จึ งเห็ น ควรให้ น ำ
เรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี....(พิจารณา/ทราบ)....ต่อไป
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนำกราบเรี ย นนายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี
....(พิจารณา/ทราบ)....ต่อไป

(

)
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : สามารถปรั บ ถ้ อ ยคำเพื่ อ ระบุ เหตุ ผ ลความจำเป็ น เพิ่ ม เติ ม ที่ เรื่ อ งนี้ ค วรเสนอ
คณะรัฐมนตรีในบันทึกข้างต้นได้

สลค. (๐๖)๐๐

ภาคผนวก ๑๓
เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การจัดทาคาอธิบายสรุปสาระสาคัญของกฎหมาย
โดยที่มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ต้องจัดให้มีคาอธิบายสรุปสาระสาคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทา
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาคาอธิบาย
สรุปสาระสาคัญของกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายฉบั บ ใด
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทาคาอธิบายสรุปสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนั้น
การกาหนดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบการจัดทาคาอธิบายสรุปสาระสาคัญของกฎหมายนอกจาก
ที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
ข้อ ๒ ในการจัดทาคาอธิบายสรุปสาระสาคัญของกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) คาอธิบายนี้ให้มุ่งหมายที่จะให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ากฎหมายฉบับนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
และมีหลักการสาคัญที่จะมีผลใช้บังคับกับประชาชนในเรื่องใดบ้าง ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วย
(ก) ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ หรือขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายนัน้ โดยสรุป
(ข) สาระส าคัญของกฎหมายนั้ นโดยสรุป เป็น ข้อ ๆ พร้ อ มทั้ ง ระบุห มวดหรือมาตรา
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือสืบค้นรายละเอียดของกฎหมายได้
โดยสะดวก
(ค) เนื้อหาอื่นที่สมควรอธิบายให้ประชาชนทราบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหรือ
ท าความเข้ า ใจกฎหมายนั้ น ได้ โ ดยง่ า ย เช่ น ค าอธิ บ ายที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของประชาชนตามกฎหมายหรือผลกระทบที่อาจได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
(๒) ควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของประชาชนและหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค
ที่ ย ากแก่ ก ารเข้ า ใจ รวมทั้ ง อาจน ารู ป แบบค าอธิ บ ายในลั ก ษณะภาพประกอบเสี ย ง หรื อ รู ป แบบ
การสื่อสารความเข้าใจด้ว ยภาพ (Infographic) แผนผัง ภาพถ่าย แผนภูมิ หรือสื่อลักษณะอื่น ๆ
มาประกอบการจัดทาคาอธิบายดังกล่าวด้วยก็ได้
(๓) เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการจัดทาคาอธิบายสรุปสาระสาคัญ
ของกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐระบุข้อความไว้ในคาอธิบายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่า คาอธิบายนี้
มี ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเข้า ใจสาระส าคัญ ของกฎหมายเท่ า นั้ น ส่ ว นการจะปฏิ บั ติต ามกฎหมาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมาย
เป็นสาคัญ
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการจัดทาคาอธิ บายสรุปสาระสาคัญของกฎหมาย
จัดทาคาอธิบายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ
การจัดทาอธิบายสรุปสาระสาคัญของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) หากหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ก ฎหมายที่ รั บ ผิ ด ชอบไม่ เ กิ น ห้ า ฉบั บ ให้ จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(๒) หากหน่วยงานของรัฐมีกฎหมายที่รับผิดชอบเกินห้าฉบับ ให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย เมื่อหน่วยงานของรัฐ
จัดทาคาอธิบายสรุปสาระสาคัญของกฎหมายแล้วเสร็จ อย่างน้อยให้เผยแพร่คาอธิบายดังกล่าวควบคู่กับ
ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบกลาง
ในกรณีที่ยังไม่อาจใช้ระบบกลางได้ ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อานวยการฯ รักษาการแทน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาคผนวก ๑๔

ภาคผนวก ๑๕
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘

ระเบียบ
วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีการดําเนินการ
ตามมติของคณะรัฐมนตรี การรายงานผลการปฏิบัตติ ามมติของคณะรัฐมนตรี หรือการดําเนินการอื่นใด
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัตหิ นาที่ของคณะรัฐมนตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบี ยบว าด วยหลั กเกณฑ และวิ ธี การเสนอเรื่ องต อคณะรั ฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กฎหมาย” หมายความวา พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด และใหหมายความรวมถึงพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศดวย
ขอ ๕ ใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะดําเนินการประชุมหนวยงานของรัฐ
เปนครั้งคราว เพื่อชี้แจงใหหนวยงานของรัฐทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การสงเรือ่ ง
ขอ ๗ ใหหนวยงานของรัฐที่เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี สงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พร อ มเอกสาร ตามวิ ธี ก าร จํ า นวนและระยะเวลาที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี กํ า หนด
โดยจะกําหนดใหสงทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธกี ารทางเทคโนโลยีอนื่ ก็ได
ขอ ๘ การขอถอนเรื่ อ งที่ นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี คื น ให ก ระทํ า ได เ มื่ อ ผู มี อํ า นาจลงนาม
ในหนังสือนําสงเปนผูลงนามในหนังสือขอถอน หรือขอถอนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
หมวด ๒
การขอความเห็น
ขอ ๙ ในกรณีที่เรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
จากหนวยงานของรัฐแหงอื่นกอน ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องขอความเห็นชอบ หรือขออนุมัติ
จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้น แลวจึงสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอม
กับความเห็นชอบหรือคําอนุมัตินั้น
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไมแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นไมอนุมัติหรือไมใหความ
เห็นชอบ และเรื่องดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง
เสนอเรื่องมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอ ๑๐ ภายในสามวันนับแตวนั ไดรบั เรื่อง ใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงใหหนวยงานของรัฐ
ทีเ่ ห็นวานาจะเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวทราบถึงการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งแจงประมาณการ
วาจะมีการนําเรื่องเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีในวันใด หากหนวยงานของรัฐดังกลาวมีขอเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นอยางใดใหเสนอมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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ไมชา กวาหาวัน หรือจะเสนอใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของตนทราบเพื่อนําไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็ได
ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะ ตองรายงาน
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของตนทราบถึงความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น
ในกรณีที่เห็นสมควรเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสอบถามความเห็นของบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มิใชหนวยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็ได
ขอ ๑๑ ในกรณีความเห็นหรือขอเสนอแนะของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่เสนอมาตามขอ ๑๐
มีความแตกตางหรือขัดแยงกัน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
มาปรึกษาหารือหรือหาขอยุติกอนนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีก็ได
ขอ ๑๒ การขอความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ ต ามข อ ๙ และการขอความเห็ น ตามข อ ๑๐
ใหเปนไปตามหลักการแหงมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๓
การเสนอเรือ่ งทั่วไป
ขอ ๑๓ ในหนังสือนําสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องสรุปเรื่องให
ชัดเจนและครบถวน โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) เรื่องเดิม (ถามี)
(๒) เหตุผลความจําเปนที่ตอ งเสนอคณะรัฐมนตรี
(๓) ความเรงดวนของเรื่อง (ถามี) โดยระบุวนั สุดทายที่จะตองดําเนินการเรื่องนั้นไวดว ย
(๔) สาระสําคัญของเรื่องหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
(๕) ประเด็นของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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(๖) ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ถามี)
(๗) ในกรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใด ๆ กําหนดใหตองมีการวิเคราะหหรือ
ศึกษาในเรื่องนั้นกอนดําเนินการ ใหเสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา พรอมทั้งจัดทําผลสรุป
เสนอมาดวย
(๘) คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการ และที่มาแหงเงินคาใชจาย
(๙) รายละเอียดที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ใหความเห็นชอบหรือมีมติ โดยใหระบุให
ชัดเจนและแยกเปนขอ ๆ ใหครบถวน
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดสรุปเรื่องใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการสอบถามขอเท็จจริงเพื่อจัดทําสรุปเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ในกรณีเชนนั้น
หากเกิดความลาชาหรือเสียหายอันเนื่องมาแตการสอบถามขอเท็จจริงดังกลาว ใหเปนความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของเรื่อง
หมวด ๔
การเสนอรางกฎหมาย
ขอ ๑๔ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใหมีการตราพระราชบัญญัติขึ้น นอกจาก
จะตองดําเนินการตามหมวด ๓ แลว หนวยงานของรัฐตองดําเนินการดังตอไปนี้ดว ย
(๑) จัด ทํ า คํ า ชี้ แ จงตามหลั ก เกณฑ ใ นการตรวจสอบความจํ า เป น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ
ทายระเบียบนี้
(๒) จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในรางพระราชบัญญัติ
(๓) จัดทําตารางเปรียบเทียบในกรณีแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติที่มีอยูแลว
ใหนําความใน (๒) และ (๓) มาใชบังคับกับการเสนอรางกฎหมายอื่นที่มิใชพระราชบัญญัติ
ดวยโดยอนุโลม
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ขอ ๑๕ ในการเสนอใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติ หนวยงานของรัฐจะเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ
หรือจะระบุเฉพาะรายละเอียดแหงหลักการและสาระสําคัญที่ประสงคจะใหมีในพระราชบัญญัติโดย
ไมตองจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติก็ได ในกรณีที่มิไดจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติ การดําเนินการ
ตามขอ ๑๔ (๓) ใหจัดทําการเปรียบเทียบหลักการและสาระสําคัญที่มีอยูในพระราชบัญญัติที่ใชบังคับ
อยู กับหลักการและสาระสําคัญที่เสนอใหม
(๒) ในกรณีที่เปนกฎหมายอื่นที่มิใชพระราชบัญญัติใหจดั ทําเปนรางของกฎหมายนั้น
ขอ ๑๖ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสงรางพระราชบัญญัติใหสํานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาหรือใหยกรางพระราชบัญญัติใด ใหสาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ
ความถูกตองตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติดว ย
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นวาไมมีความจําเปนตองมีหรือแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติใด หรือการมีหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวจะไมคุมคาหรือเกิดผล
เสี ย หายต อ รั ฐ หรื อ ประชาชน ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ารายงานความเห็ น ดั ง กล า ว
ตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเปนประการใด ใหดาํ เนินการตอไปตามมตินั้น
หมวด ๕
การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ขอ ๑๗ เมื่ อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด รั บ เรื่ อ งที่ ส ง มาเพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี แ ล ว
ใหดําเนินการตรวจสอบหากปรากฏวาไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือระเบียบนี้ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงหนวยงาน
ของรัฐเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง เรื่องคืนหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง
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ขอ ๑๘ เรื่ อ งใดที่เ สนอถู กต อ งตามพระราชกฤษฎีก าวา ด ว ยการเสนอเรื่อ งและการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง
และนํ า เสนอนายกรั ฐ มนตรี โ ดยเร็ ว และเมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี สั่ ง การให นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี แ ล ว
ใหจดั เขาระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีตอไป
ในบั น ทึ ก สรุ ป เรื่ อ งของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ่ ง จะมี ข อ เสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดว ยก็ได
ขอ ๑๙ ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ ง
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งตามขอ ๑๘ ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
ดังกลาว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาํ เนินการตามคําสั่งนั้น
เมื่ อ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง มี ม ติ เ ป น ประการใด ให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ดําเนินการไปตามมตินั้นหรือตามมติคณะรัฐมนตรีทแี่ ตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว แลวแตกรณี
หมวด ๖
มติคณะรัฐมนตรี
ขอ ๒๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องใด ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันหรือแจงมติ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งนั้ น ไปยั ง หน ว ยงานของรั ฐ เจ า ของเรื่ อ ง หน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
ผูเ กี่ยวของอื่นเพื่อทราบหรือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กลาว
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดที่มีการแถลงเปนการเปดเผยแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จัดทําสรุปเรื่องและเปดเผยตอประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดว ย
ขอ ๒๑ ในการประชุมโดยเปดเผย ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุม แลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีขอ ทักทวงหรือแกไขประการใด ใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาํ เนินการแกไขโดยเร็ว

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘

หมวด ๗
การรายงานผลการปฏิบัตติ ามมติคณะรัฐมนตรี
ขอ ๒๒ ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห ห น ว ยงานของรั ฐ ใดดํ า เนิ น การในเรื่ อ งใดโดยให
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐนั้นสงรายงานผลการ
ดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรค ตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดระยะเวลาไว ใหรายงานอยางนอยทุกสามเดือน
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ การใดที่ไดดําเนินการหรืออยูในระหวางการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑ และที่แกไขเพิ่มเติม กอนหรือในวันที่ระเบียบนี้
ใชบงั คับใหคงดําเนินการตอไปไดตามระเบียบนั้น 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 เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด
๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวตั ถุประสงคของภารกิจคืออะไร
๑.๕ มีทางเลือกอืน่ ที่จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงคเดียวกันหรือไม
๑.๖ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด

๒. ใครควรเปนผูท าํ ภารกิจ
๒.๑ รัฐควรทําเองหรือควรใหภาคเอกชนเปนผูทํา ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
การคุมครองประชาชน ประสิทธิภาพ ตนทุนและความคลองตัว
๒.๒ ถารัฐควรทํา รัฐบาลควรเปนผูทําหรือควรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูทํา
๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
๓.๑ ในการทําภารกิจนั้นจําเปนตองมีกฎหมายออกมาบังคับหรือไม
ถาไมตรากฎหมายจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัตภิ ารกิจอยางไร
๓.๒ ถาจําเปนตองมีกฎหมาย กฎหมายนั้นควรเปนกฎหมายระดับชาติ
หรือกฎหมายระดับทองถิ่น
๓.๓ ถาควรเปนกฎหมายระดับชาติจําเปนตองใชบังคับพรอมกัน
ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร หรือควรทยอยใชเปนทองที่ทอ งที่ไปหรือเพียงบางทองที่เทาที่ไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญ และจะกําหนดอายุของกฎหมายไวดว ยไดหรือไม
๓.๔ กฎหมายที่จะตราขึ้นควรใชระบบควบคุม ระบบกํากับหรือ
ระบบสงเสริม
๓.๕ สภาพบังคับของกฎหมายควรกําหนดเปนโทษทางอาญาหรือ
มาตรการบังคับทางปกครอง
๔. ความซ้ําซอนของกฎหมาย

๔.๑ ในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันนี้มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว
แลวหรือไม หากมีจะสมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหครอบคลุมถึงภารกิจ
ทีจ่ ะทําหรือสมควรมีกฎหมายขึ้นใหม
๔.๒ ถาสมควรมีกฎหมายขึ้นใหมจะดําเนินการอยางไรกับกฎหมาย
ที่มีอ ยูแ ลว สมควรยกเลิก ปรับ ปรุง หรือ แกไ ขกฎหมายดัง กลา วใหส อดคลอ งกัน
เพียงใดหรือไม
๕. ภาระตอบุคคลและความคุมคา
๕.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นไดสรางภาระหนาที่ใดใหเกิดขึ้นแกบุคคลบาง
๕.๒ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด
๕.๓ การจํากัดนั้นไดจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม
๕.๔ ประชาชนและสังคมสวนรวมจะไดประโยชนอะไรบาง
๕.๕ บทบัญญัติในกฎหมายนั้นอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติไดโ ดยไมเ กิด
ความยุงยากหรือภาระหนาที่เกินสมควรหรือไม
๕.๖ เมื่อ คํานึ งถึงงบประมาณที่ตอ งใช ภาระหน าที่ที่ จะเกิดขึ้ นกั บ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่จะไดรับแลว
จะคุมคา หรือไม
๖. ความพรอมของรัฐ
๖.๑ รัฐมีความพรอมในดานกําลังคน กําลังเงิน ความรู ที่จะบังคับ
การใหเปนไปตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
๖.๒ มีวิธีการอยางไรที่จะทําใหผูที่จะตองถูกกฎหมายบังคับมีความเขาใจ
มีความพรอมและปฏิบัติตามกฎหมายอยางยินยอมพรอมใจ

๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ
มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม ถามี
สมควรยุบหนวยงานนั้นหรือควรปรับเปลี่ยนอยางไรหรือไม
๘. วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
๘.๑ ในการกําหนดวิธีการทํางานไดกําหนดใหสอดคลองกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดหี รือไม
๘.๒ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจ และกระบวนการที่ทําให
เกิดความรวดเร็ว ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพอยางไรบาง

๙.

อํานาจในการตราอนุบญ
ั ญัติ
๙.๑ ไดกําหนดกรอบหรือมาตรการปองกันมิใหมีการตราอนุบัญญัติ
ทีเ่ ปนการขยายอํานาจเจาหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบคุ คลเกินสมควรไวเพียงใดหรือไม
๑๐. การรับฟงความคิดเห็น
๑๐.๑ ในการยกรา งกฎหมายไดเ ปด โอกาสใหผูเ กี่ย วขอ งทุก ฝา ย
แสดงความคิดเห็นแลวหรือไม
๑๐.๒ ขอคัดคานของผูเกี่ยวของมีประการใด

ภาคผนวก ๑๖

ภาคผนวก ๑๗

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ประเภทกฎหมาย)

ที่

ที่อยู่ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

(ถ้ามี)

๑. ร่าง............................................
๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
(เฉพาะร่างพระราชบัญญัติ)
๓. สรุปสาระสำคัญของร่าง........................
๔. ตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้ว
๕. รายการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
๖. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็น
๗. หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย
๘. แผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบสาระสำคัญและกรอบระยะเวลาของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว
ด้วย ... (ชื่อส่ วนราชการ) ... ขอเสนอเรื่อง ......... (ชื่อเรื่อง) ......... มาเพื่อค ณะรัฐ มนตรี
พิ จารณา/ทราบ โดยเรื่ องนี้ เข้าข่ายที่ จะต้องนำเสนอคณะรั ฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมทั้ ง สอดคล้ อ ง/เป็ น การดำเนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน ......... [(๑) การเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง หรือ (๒) การสร้างรายได้
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือ (๓) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรื อ (๔) การลดความเหลื่ อมล้ ำ หรื อ (๕) การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ (๖) การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น การปรั บ ปรุ งกฎระเบี ย บเพื่ อ อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน หรือ (๗) อื่น ๆ (ระบุ) ] .......... ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (.........) กำกับการบริหารราชการ
(...ชื่อส่วนราชการ...) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
สลค. (๐๓)๐๗

-๒-

(ถ้ามี)ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้ง
ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ
๑.๑ ความเป็น มาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุ ความเป็ นมาของเรื่องเพื่อปู พื้นฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
/๑.๒ ...
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกำหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
ในการดำเนินงานในเรื่องที่เสนอ
ที่
๑
๒
...

เรื่อง

วันที่มีมติ

สาระสำคัญ

- คำสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดำเนินการและนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา
ระบุ สิ่ งที่ ด ำเนิ น การมาแล้ ว เช่ น กรณี เป็ น แผนงาน/โครงการ หรื อ เรื่ อ งที่ ได้
ดำเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดำเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อ ใช้เป็น
ฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดำเนินงานต่อไป
๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุ เ หตุ ผ ลความจำเป็ น ประเด็ น ปั ญ หา สาเห ตุ ข้ อ กำหนดตามกฎ หมาย
มติคณะรัฐมนตรีที่ระบุให้นำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ระบุว่าเป็นเรื่องที่ ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (…..)
๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี ) ระบุ ความเร่ งด่ว นของเรื่ อ งที่ เสนอ โดยเฉพาะวัน ที่ จะต้ องดำเนิ น การในเรื่ อ ง
ดังกล่าว และกำหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ
๔. สาระสำคัญหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
สลค. (๐๓)๐๗

-๓-

- ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเรื่องนั้น ๆ ว่า ส่วนราชการที่เสนอเรื่อง จะดำเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลาเพียงพอ
หรือไม่ ส่วนราชการอื่น ๆ จะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด เป็นต้น
- ระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณา
เช่น กฎหมายที่ให้อำนาจส่วนราชการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ
- ระบุชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสำคัญ
๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ
กรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใด ๆ กำหนดให้ต้องศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้
ก่อนดำเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย
/๖. ...
๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา
ระบุจ ำนวนเงิน และแหล่ง ที ่ม าของเงิน ที ่ต ้อ งการใช้ใ นเรื ่อ งนี ้ สำหรับ กรณีข อใช้
งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณที่เสนอขอมาให้ชัดเจน
๗. ผลกระทบ
ระบุ ผ ลกระทบของเรื่ อ งที่ มี ต่ อ สภาวะทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คม หรื อ การเมื อ ง
หรือด้านอื่น ๆ
๘. ความเห็นของคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสำคัญของ
ความเห็นให้ชัดเจน
หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

สาระสำคัญโดยย่อ

สลค. (๐๓)๐๗

-๔-

๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีกฎหมายหรื อ
มติค ณะรัฐ มนตรีก ำหนดว่า ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบ/อนุม ัต ิจ ากหน่ว ยงานอื่น หรือ คณะกรรมการ 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 ....................................................................................................
ระบุ ป ระเด็น ที่ ส่ ว นราชการเจ้ าของเรื่อ งต้ องการให้ คณะรั ฐ มนตรีมี มติ เช่น รับ ทราบ
อนุมัติ หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สำหรับกรณีเป็นการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง....../หัวหน้าหน่วยงาน

สลค. (๐๓)๐๗

-๕-

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.
โทรสาร
E-mail

สลค. (๐๓)๐๗

ภาคผนวก ๑๘
เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กฎกระทรวง

กำหนดกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๙ (๖)
พ.ศ. 2562
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ และมำตรำ ๒๙ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจั ด ท ำร่ ำ งกฎหมำยและกำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ นำยกรั ฐ มนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กฎหมำยดังต่อไปนี้ เป็นกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๙ (๖)
(๑) กฎมณเฑียรบำลทุกฉบับและที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมำยเกี่ยวกับกิจกำรในพระมหำกษัตริย์
(๒) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศำสนำ
(๓) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ
(๔) กฎหมำยเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันสำหรับองค์กำรระหว่ำงประเทศและกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศในประเทศไทย
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๒๙ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติ
หลั ก เกณฑ์ ก ำรจั ด ท ำร่ ำ งกฎหมำยและกำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ บั ญ ญั ติ ใ ห้
กำรกำหนดให้กฎหมำยใดไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมหมวด ๕ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ นอกจำกที่กำหนดไว้
ในมำตรำ ๒๙ (๑) ถึง (๕) ให้ กระทำโดยกำรออกเป็ น กฎกระทรวง โดยที่ส มควรกำหนดให้ กฎหมำย
บำงฉบับและบำงประเภทไม่ต้องทำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก ๑๙
เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กฎกระทรวง

กำหนดรอบระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย
พ.ศ. 2562
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ และมำตรำ ๓๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ นำยกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน
๒๕๖๒ ให้ ก ระท ำครั้งแรกไม่ ช้ำ กว่ำ ห้ ำปี นั บแต่ วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ โดยถ้ำ มีก ำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยใดในปีใด ให้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่วันที่กฎหมำยนั้ นมีผลใช้บังคับจนถึง
วันสิ้นปีปฏิทินของปีก่อนหน้ำปีที่ทำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยให้ถือว่ำปีที่ทำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ดงั กล่ำว
เป็นปีที่ต้องทำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ และให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งต่อ ๆ ไปทุกรอบระยะเวลำ
ห้ำปีนับแต่วันที่ ๑ มกรำคม ของปีที่ต้องทำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ต ำมวรรคหนึ่ งต้องดำเนิ นกำรให้ แล้วเสร็จภำยในหนึ่ งปีนั บแต่ วั น ที่
ต้องทำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ข้อ ๒ เมื่ อ ผู้ รั ก ษำกำรตำมกฎหมำยหรื อ นำยกรั ฐ มนตรี ป ระกำศรำยชื่ อ กฎหมำยและ
หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยตำมมำตรำ ๓๙ (๒) แล้ว จะกำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยไว้ด้วยก็ได้ และให้ประกำศไว้ในระบบกลำง
ภำยในวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ในกรณี ที่ ยั ง ไม่อ ำจใช้ ร ะบบกลำงได้ กำรประกำศตำมวรรคหนึ่ งให้ ดำเนิ นกำรผ่ ำนระบบ
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบกำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ให้
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยทรำบด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม ำตรำ ๓๔ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒
บัญญัติให้กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยต้องกระทำอย่ำงน้อยทุกห้ำปีนับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ
หรื อ ทุ ก รอบระยะเวลำอื่ น ตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง เพื่ อ ให้ ก ำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมำยที่มี
ผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ในวำระเริ่มแรกและครั้งต่อ ๆ ไป มีรอบระยะเวลำกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก ๒๐
เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
พั ฒ นากฎหมายโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ก าหนดแนวทางการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมายไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในแนวทางนี้ “หน่ วยงาน” หมายความว่า หน่ วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ข้อ ๒ กฎหมายใดมี ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมายร่ ว มกั น หลายคน การก าหนดหน่ ว ยงาน
ผู้รับผิด ชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ กระทาโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน ในกรณีที่ต กลงกันไม่ได้
ให้เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย โดยนายกรัฐมนตรีจะขอให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการวินิจฉัยก็ได้
ข้อ ๓ ให้ ห น่ ว ยงานประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าร่ า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
และดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในแนวทางนี้ด้วย
ข้อ ๔ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ไม่ ช้ า กว่ า หนึ่ ง ปี นั บ แต่ มี เ หตุ
ที่ ต้ อ งประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ โดยให้ ประเมิน ว่าการบัง คับ ใช้ กฎหมายได้ผ ลตรงตามวัต ถุประสงค์ของ
การตรากฎหมายนัน้ มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอืน่
อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็น
ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
(๒) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๓) การลดความซ้าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย
(๔) การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๕) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อ ๕ การรับฟังความคิด เห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างน้ อยต้องดาเนินการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผ่ า นระบบกลาง และจะใช้ วิ ธี ก ารอย่ า งหนึ่ ง
หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้
(๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานนั้น
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(๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
(๓) การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น
(๔) การสารวจความคิดเห็น
(๕) วิธีการอื่นใดที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ ๖ ในการรับฟังความคิดเห็นให้หน่วยงานประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นซึ่งอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการมีกฎหมาย
(๒) มาตรการสาคัญของกฎหมายที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
(๓) ประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย
(๔) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย สถิ ติ ก ารด าเนิ น คดี แ ละการลงโทษ
ตามกฎหมาย
การดาเนินการรับฟังความคิ ดเห็นนอกจากที่กาหนดไว้ในแนวทางนี้ ให้ น าหลักเกณฑ์หรือ
คาแนะนาเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทาร่างกฎหมายมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องดาเนินการอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับหรือวันที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน จนถึงวันที่มีเหตุ
ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายใดมีรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น
จากกฎหมาย ต้องนารายงานนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๓๔ (๒) และ (๓) หน่วยงานอาจประเมินผลสัมฤทธิ์
เพียงบางเรื่องตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีข้อเสนอแนะหรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงได้
ข้อ ๘ ให้หน่วยงานจัดทารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามแบบแนบท้าย ๑
ในกรณีที่หน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎเป็นการเฉพาะ ให้จัดทารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎตามแบบแนบท้าย ๒
ในการจัดทารายงานให้ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย กระชับ ครบถ้วน และตรงประเด็น ทั้งนี้
หน่ ว ยงานต้อ งระบุ ข้อ มูล สถิ ติ หรื อ ข้ อ เท็ จจริ งที่ ชั ด เจนและตรวจสอบได้ป ระกอบการให้ เหตุผล
ในการประเมินไว้ด้วย
ข้อ ๙ การดาเนิ นการในเรื่องใดที่ต้องกระทาผ่านระบบกลาง ถ้าระบบกลางยังไม่อาจ
ใช้งานได้
(๑) ให้หน่วยงานดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานไปพลางก่อน
(๒) ให้หน่วยงานแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้ จะเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อขอยกเว้นหรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นเป็นกรณีไปก็ได้ เมื่อคณะกรรมการ
พั ฒ นากฎหมายเห็ นควรให้ ย กเว้นหรื อปฏิ บัติ เป็ นอย่ า งอื่ นแล้ว ให้ ห น่ ว ยงานได้รั บการยกเว้นหรือ
ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะกาหนดให้หน่วยงานอื่นได้รับการยกเว้น
หรือปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยก็ได้

แบบแนบท้าย ๑

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ....(ระบุชื่อกฎหมาย)....
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้น
๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์....................................................................................
๒. หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย.............................................................................................................
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย....................................................................................................................
๔. เหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ครบรอบระยะเวลาที่กาหนด
ได้ รั บ หนั งสื อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ ง (ระบุ เ รื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
การร้องเรียนหรือมีข้อเสนอแนะ).........................................................................................
ได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายในเรื่ อ ง (ระบุ เ รื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
การเสนอแนะให้ประเมิน)....................................................................................................
อื่น ๆ คือ..............................................................................................................................
๕. วันที่มีเหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์.....................................โดยประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายตั้งแต่วันที่....................................................ถึงวันที่............................................................
๖. รายชื่อกฎที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายงานฉบับนี้..............................................
๗. รายชื่อกฎที่ ด าเนิ น การประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ เ ป็ น การเฉพาะ (ประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ เป็ นรายฉบั บ
ตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ)...............................................................................
ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ความจาเป็นและผลกระทบของกฎหมาย
๘. กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาใด..........................................................................................
๙. มาตรการสาคัญที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ............................................................
๑๐. กฎหมายนี้มีบทบัญญัติกาหนดให้ประชาชนต้องกระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือไม่ อย่างไร................................................................................................................................
๑๑. กฎหมายนี้ยังมีความจาเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิต
ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด..........................................................................................................
๑๒. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎหมายนี้ คือ.......................................................................

๒
๑๓. กฎหมายนี้ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร (ให้พิจารณาตอบเฉพาะประเด็นสาคัญที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยไม่ต้องตอบทุกประเด็นก็ได้)
- เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
- ลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอื่นที่สาคัญ
.......................................................................................................................................................
๑๔. มีสถิติการดาเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย หรือสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร.............................................................................................................
๑๕. มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายนี้หรือไม่ อย่างไร......................................................
ส่วนที่ ๓
การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย
๑๖. กฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร..........................................
๑๗. มีการฟ้องคดีต่อศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อศาลปกครอง หรื อการร้ องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับกฎหมายนี้กี่เรื่องและในประเด็นใด..................
๑๘. การใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และโทษอาญาในกฎหมายนี้ (ถ้ามี)
ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ อย่างไร.............................................................................................
ส่วนที่ ๔
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๑๙. การรับฟังความคิดเห็น
ได้รับฟังความคิดเห็นโดยถูกต้องตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายแล้ว
ได้รับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอื่นนอกจากผ่านระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี)...................
ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนี้หรือผลกระทบของกฎหมายนี้อย่างไร..................
๒๐. ได้น ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายของกฎหมายฉบับ นี้ (ถ้ามี)
มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วหรือไม่.......................................................................................
๒๑. หน่วยงานได้
๒๑.๑ ออกกฎหรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายหรือไม่ อย่างไร.....
๒๑.๒ ดาเนินการอื่นเพื่อปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร......

๓
๒๒. ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
๒๒.๑ กฎหมายนี้มีการบังคับใช้หรือไม่ อย่างไร........................................................................
๒๒.๒ หากมีการบังคับใช้ เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร...................
๒๒.๓ ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีต้นทุนที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายอย่างไร....................................................................................................
๒๒.๔ เกิดผลที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์หรือไม่..............................................................
๒๓. กฎหมายนี้คุ้มค่าหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภาระของประชาชนและทรัพยากร
ที่ใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร..........................................................
๒๔. สมควรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหรือไม่ อย่างไร......................................................
๒๕. สมควรดาเนิ น การอื่น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติ ตามและบั ง คับ การให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย หรือมีข้อเสนออื่นหรือไม่ อย่างไร............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว
ลงชื่อ .................................................................
(...............................................................)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดทารายงานนี้
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)
ครบรอบระยะเวลาที่กาหนด
ได้ รั บ หนั งสื อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ ง (ระบุ เ รื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
การร้องเรียนหรือมีข้อเสนอแนะ).........................................................................................
ได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายในเรื่ อ ง (ระบุ เ รื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
การเสนอแนะให้ประเมิน)....................................................................................................
อื่น ๆ คือ.......................................................................................................................... ....
ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ความจาเป็นและผลกระทบของกฎ
๕. กฎนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาใด...................................................................................................
๖. มาตรการสาคัญที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎนี้ คือ.....................................................................
๗. กฎนี้มีบทบัญญัติกาหนดให้ประชาชนต้องกระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
อย่างไร............................................................................................................................................. .
๘. กฎนี้ ยั งมี ความจ าเป็ น และสอดคล้ องกั บ สภาพการณ์ พั ฒ นาการของเทคโนโลยี และวิ ถี ชี วิ ต
ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด............................................................................................................
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎนี้ คือ...................................................................................
๑๐. กฎนี้ ก่อให้ เกิดผลดังต่อไปนี้ หรื อไม่ อย่ างไร (ให้ พิจารณาตอบเฉพาะประเด็นส าคัญที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของกฎ โดยไม่ต้องตอบทุกประเด็นก็ได้)
- เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
- ลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๒
- เป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอื่นที่สาคัญ
.......................................................................................................................................................
๑๑. มีสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎอย่างไร.......................................................
๑๒. มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎนี้หรือไม่ อย่างไร...............................................................
ส่วนที่ ๓
การตรวจสอบเนื้อหาของกฎ
๑๓. กฎนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายหรือกฎอื่นหรือไม่ อย่างไร.......................................
๑๔. มีการฟ้องคดีต่ อ ศาลปกครอง หรื อการร้ องเรี ย นต่ อผู้ ตรวจการแผ่ น ดิน หรื อ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับกฎนี้กี่เรื่องและในประเด็นใด.........................................................
๑๕. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบอนุญาตและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกฎนี้ (ถ้ามี) ยังมีความเหมาะสม
อยู่หรือไม่ อย่างไร.............................................................................................................................
ส่วนที่ ๔
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ
๑๖. การรับฟังความคิดเห็น
ได้รับฟังความคิดเห็นโดยถูกต้องตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายแล้ว
ได้รับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอื่นนอกจากผ่านระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี).................
ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นเกี่ยวกับกฎนี้หรือผลกระทบของกฎนี้อย่างไร...................................
๑๗. ผลสัมฤทธิ์ของการตรากฎ
๑๗.๑ กฎนี้มีการบังคับใช้หรือไม่ อย่างไร..................................................................................
๑๗.๒ หากมีการบังคับใช้ เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร....................
๑๗.๓ ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีต้นทุนที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎอย่างไร..............................................................................................................
๑๗.๔ เกิดผลที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์หรือไม่..............................................................
๑๘. กฎนี้คุ้มค่าหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหรือไม่ อย่างไร..........................................................................
๑๙. สมควรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎนี้หรือกฎหมายที่ให้อานาจในการออกกฎหรือไม่ อย่างไร...........

๓
๒๐. สมควรดาเนิ น การอื่น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติ ต ามและบั ง คับ การให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎ หรือมีข้อเสนออื่นหรือไม่ อย่างไร......................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว
ลงชื่อ .................................................................
(...............................................................)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดทารายงานนี้
วัน/เดือน/ปี

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

