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ค าน า  
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายเพื่อประกอบการจัดท า
ร่างกฎหมาย และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
เนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลา
ในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการก าหนดโทษอาญา เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ 
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการเข้าถึง
บทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) และ (๓) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก หน้า ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และก าหนดให้ 
ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านักกฎหมาย ได้ตระหนักถึงภารกิจส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ทั้งในด้านนิติบญัญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตลอดจนหน้าที่และอ านาจ
ในด้านอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้ด าเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมาย
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญ ประวัติ และความเป็นมา
ในกระบวนการตราพระราชบัญญัตดิังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องในวงงานด้านนิติบัญญัติ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารอันเป็นประวัติศาสตร์งานด้านนิติบัญญัติฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ของสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ตามสมควร 

 ส านักกฎหมาย  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

พระราชบญัญตัิหลักเกณฑ์การจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
: พร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญ ประวตัิ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบญัญตัิดงักล่าว  

รวมทั้งกฎกระทรวงและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าโดย 
 นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา 
 ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรัญญา  ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์น้อย เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวชนิตา  อ่อนพลัด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวนิตยา  นาคเกษม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางสาวเมธาวี  มะลิรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๔ 

ผลิตโดย 
กลุ่มงานการพิมพ ์ ส านักการพิมพ์  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ – ๒ 
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๓.๖ ระบบกลาง ............................................................................................  (๕) 
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 หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/๓๙๑๗๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิหลกัเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 
 และการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ....  ........................................................  (๒๑) 

 ร่างพระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. .... พร้อมด้วยบันทกึหลักการและเหตุผล ..................................  (๒๒) 

 บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญของร่างพระราชบญัญตัหิลักเกณฑ์การจัดท า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....  ................................  (๓๗) 

 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเปน็ในการตราพระราชบญัญตัิ (Checklist) ...  (๔๓) 

 แผนการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ 
กฎหมายล าดับรองของร่างพระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ....  .................................................  (๖๓) 

 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบญัญัติหลักเกณฑ์การจัดท า 
ร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....  .............................  (๖๖) 

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย .....................................  (๑๑๕) 

ค.  การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติหลกัเกณฑก์ารจัดท าร่างกฎหมาย 
  และการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ............  (๑๒๕) 

 ประกาศสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ 
  ของกฎหมาย พ.ศ. ....  ............................................................................................   (๑๓๓) 

 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ ์
  การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....  
  สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ...........................................................................................  (๑๓๕) 

 หนังสอืของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ ์
 การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  

 ที่ สว (สนช)(กมธ ๓) ๐๐๑๙/๓๙๐ ลงวันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิหลกัเกณฑ์การจัดท า 
ร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ พ.ศ. .... ออกไปอีก ๑๕ วัน .....................   (๑๖๖) 
 

 



ง 
 

สารบัญ 
          

                                                                                                              หน้า 

 หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ท่ี สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๐๘๘ ลงวันที ่๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิหลกัเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 
 และการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ....  .................................................   (๑๖๗) 

 หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๐๘๙ ลงวันที ่๔ มีนาคม ๒๕๖๒  
 เรื่อง ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ
 หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....    (๑๖๘) 

 
ง. กฎกระทรวงและหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตาม 
 พระราชบัญญัติหลักเกณฑก์ารจดัท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์
 ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒..........................................................................................  (๑๗๑) 

๑. กฎกระทรวงก าหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒...........................  (๑๗๓) 
๒. กฎกระทรวงก าหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ..  (๑๗๕) 
๓. กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกบัการไม่เผยแพร่ข้อมลู 
 ในระบบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ ..................................................................................  (๑๗๗) 
๔. แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย .................................  (๑๗๙) 
๕. แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย ......................................................  (๑๘๔) 
๖. ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
 เรื่อง การรับฟังความคดิเหน็ของผู้เกี่ยวขอ้งประกอบการจัดท ารา่งกฎหมาย .......  (๑๙๓) 
๗. ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
 เรื่อง การใชร้ะบบอนุญาตในกฎหมาย .................................................................  (๑๙๕) 
๘. ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
 เรื่อง การใชร้ะบบคณะกรรมการในกฎหมาย .......................................................  (๑๙๗) 
๙. ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

 เรื่อง การก าหนดโทษอาญาในกฎหมาย ...............................................................  (๑๙๙) 
๑๐. หลักเกณฑ์การจดัท าค าอธบิายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย ..............................  (๒๐๓) 

 ๑๑.  หลักเกณฑ์การจดัท าและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง 
  เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถงึกฎหมายได้อย่างทั่วถงึ ...........................  (๒๐๕) 

 



จ 
 

สารบัญ 
          

                                                                                                              หน้า 

จ. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  
 (ในระหว่างที่สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ ท าหน้าทีร่ัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภา) ....  (๒๐๗) 

ฉ. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติ  
 ตามหมวด ๗ รฐัสภา ส่วนที่ ๔ บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ....................................  (๒๑๑) 

 











































 (๑) 

ก. 
 

 
 
 
  

  

 
 
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจ าเป็น
ในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายเพื่อประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต 
ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
และการก าหนดโทษอาญา เพ่ือให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจ าเป็น ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการเข้าถึง
บทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย 
(๑) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

วันใช้บังคับ 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก หน้า ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 

 

สรุปสาระส าคัญ 
ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 



 (๒) 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ
 

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติจ านวน ๔๐ มาตรา โดยแบ่งออกเป็น ๖ หมวด และบทเฉพาะกาล ซึ่งสรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้*๑  

 
 

๑.  บทนิยามที่ส าคัญ (มาตรา ๓) 
 

พระราชบัญญัติได้ก าหนดบทนิยามเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือความหมายของค าส าคัญที่จะใช้
ในพระราชบัญญัตินี้ เช่น ก าหนดให้ค าว่า “กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย และก าหนดให้ “กฎ” มีความหมายแคบกว่ากฎตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง**๒ โดยมุ่งใช้บังคับเฉพาะบรรดากฎที่มีผลให้เกิดภาระแก่ประชาชน 
หรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ หรือกระทบต่อสถานะของบุคคลเท่านั้น  

รวมทั้งก าหนดความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ” ซึ่งจะมีหน้าที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยให้หมายความถงึหน่วยงานที่เปน็ของรัฐไมว่่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
ในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กรอิสระ 
หรือองค์กรอัยการ 

ตลอดจนก าหนดลักษณะของ “ผู้เกี่ยวข้อง” ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยให้หมายความถึงผู้ซึ่งมี
หรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ 
อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(๒)  กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระท าการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว 

(๓)  หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
(๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

 
 

 

๒.  ผู้รักษาการ (มาตรา ๔) 
 

ก าหนดให้ “นายกรัฐมนตรี” รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
                                                        

๑*เป็นการสรุปสาระส าคัญเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ. 

๒**“กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไมมุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ. 



 (๓) 

 

๓.  บทท่ัวไป (หมวด ๑) 
 

๓.๑  หลักการจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (มาตรา ๕) 
ได้ก าหนดหลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) 
และ (๓) ของรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อ
การด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และน าผลนั้นมาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 

ในการจัดท าร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ
เฉพาะกรณีที่จ าเป็น และพึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลา
ในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมทั้งพึงก าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง 

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่การจัดท า “ร่างกฎ” ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงด้วยโดยอนุโลม 

๓.๒  การโต้แย้งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง 
หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่น (มาตรา ๖) 

ก าหนดให้กรณีท่ีศาลยุติธรรมจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทาง
ปกครอง หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบังคับแก่คดีใด ถ้า “ศาลเห็น
เอง” หรือ “คู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควร” ว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามข้อ ๓.๑ 
วรรคหนึ่ง และมิใช่กรณีที่บทบัญญัติน้ันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
และยังไม่มีค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็น
เช่นว่านั้นต่อ “ประธานศาลฎีกา” เพ่ือเสนอต่อ “ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา” เพ่ือวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาล
ด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับข้อ ๓.๑ วรรคหน่ึง ศาลจะไม่ลงโทษ หรือจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด หรือ
จะก าหนดสภาพบังคับท่ีเป็นผลรา้ยแตกตา่งจากที่กฎหมายก าหนดไว้ แล้วแต่กรณี ก็ได้ ค าวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดไม่สอดคล้องกับข้อ ๓.๑ วรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้กับคดี
ทั้งปวงที่ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี และในการนี้ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว 
ด าเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับข้อ ๓.๑ วรรคหนึ่ง โดยเร็วต่อไป 



 (๔) 

ความดังกล่าวให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ “ศาลปกครอง” เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่มีโทษปรับทางปกครองที่ใช้บังคับแก่คดีใดน้ันไม่สอดคล้องกับข้อ ๓.๑ วรรคหน่ึง ด้วยโดยอนุโลม 
โดยให้อ านาจของประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เป็นอ านาจของ “ประธานศาลปกครอง
สูงสุด” หรือ “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” แล้วแต่กรณี รวมถึงการพิจารณาของ 
“ศาลทหาร” ด้วยโดยอนุโลม โดยให้อ านาจของประธานศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เป็นอ านาจ
ของ “หัวหน้าส านักตุลาการทหาร” หรือ “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด” 
แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตาม “ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา” “ระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” หรือ “ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญ
ในศาลทหารสูงสุด” แล้วแต่กรณี และ “กฎหมาย” ในข้อน้ีให้หมายความรวมถึงประกาศหรือค าสั่ง
บรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย 

๓.๓  ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (มาตรา ๗) 
ก าหนดให้กรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะเสนอแนะหรือให้ความเห็น

แก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง การก าหนดแนวทาง หรือการด าเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ รวมตลอดทั้งให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้*๓ 

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามข้อ ๔.๒ 
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะก าหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้**๔และเมื่อมี
เหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

๓.๔  ผลของการจัดท าร่างกฎหมายที่ไมเ่ป็นไปตามทีพ่ระราชบัญญัติก าหนด (มาตรา ๘) 
ก าหนดให้การจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หากได้ด าเนินการตามที่บัญญัติ

ในพระราชบัญญัติน้ีในส่วนที่เป็น “สาระส าคัญ” แล้ว แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติน้ี
ก็ไม่ท าให้การจัดท าร่างกฎหมายน้ันเสียไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเห็นว่า 
หน่วยงานของรฐัด าเนินการในเรื่องใดโดย “ไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้” จะเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินการในเรื่องนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามก็ได้ และเมื่อหน่วยงานของรัฐ
ได้ปฏิบัติตามแล้ว ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

 
 
 

                                                        
๓*โปรดดู ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย ค าแนะน าของคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย และค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การก าหนด
โทษอาญาในกฎหมาย เอกสารแนบหน้า (๑๙๕) - (๒๐๒). 

๔**โปรดดู ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดท า
ร่างกฎหมาย เอกสารแนบหน้า (๑๙๓). 



 (๕) 

๓.๕  การด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีม่ีกฎหมายเฉพาะก าหนดไวแ้ล้ว (มาตรา ๙) 
ก าหนดให้กรณีที่กฎหมายใดก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น

ในการจัดท าร่างกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการดังกล่าวตามกฎหมายนั้น 

๓.๖ ระบบกลาง (มาตรา ๑๑) 
ก าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
ของประชาชน หรือที่เรียกว่า “ระบบกลาง” เพ่ือใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และร่างกฎหมายที่หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าขึ้น รวมทั้งการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์และการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย  

ทั้งนี้ “ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดให้มี บ ารุงรักษา และพัฒนาระบบ และ “ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” จะรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ ส่วน “หน่วยงานของรัฐ” มีหน้าที่ในการน าข้อมูลที่จ าเป็นเผยแพร่ลงในระบบกลาง
ดังกล่าว 

 
 

๔.  การตรวจสอบความจ าเป็น การรับฟังความคิดเห็น และการวเิคราะห์ผลกระทบ (หมวด ๒) 
 

๔.๑  การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย (มาตรา ๑๒) 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีเสนอให้มีการตรากฎหมาย ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น

ในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่าไม่เป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน รวมทั้งไม่สามารถ
ใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย 

๔.๒  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกีย่วข้อง (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖) 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่น 

เช่น การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น การจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เขา้ร่วมชี้แจงหรือแสดงความคดิเหน็ดว้ยก็ได้ โดยการรับฟัง
ความคิดเห็นนั้นให้น าหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็น โดยต้องประกาศ
วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้ เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าผลการรับฟังความคิดเห็น
ไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดท าร่างกฎหมาย และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วน รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายตามความเห็น
ดังกล่าวพร้อมเหตุผล 



 (๖) 

๔.๓  การจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง (มาตรา ๑๕) 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่าน “ระบบกลาง” 

โดยอาจเพ่ิมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังความคิดเห็น  หรือเพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานของรัฐไว้ในระบบกลางด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมายใด หรือหน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย ด าเนินการ
รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นพร้อมด้วยที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางอิเล็กทรอนิกส์  และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ 

๔.๔  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย (มาตรา ๑๗) 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรากฎหมายด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยให้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ 
การพิจารณา และจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี*๕   

๔.๕  การเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ (มาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๑๙) 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่นใดด้วยก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
การจัดท าร่างกฎหมายบางลักษณะ ได้แก่ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ ร่างกฎหมายที่มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชน ร่างกฎหมายที่จ าเป็นต้องตราขึ้น
โดยรีบด่วนเพ่ือประโยชน์ส าคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือร่างกฎหมายอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจ า เป็นแล้ว 
ให้ถือว่าได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยชอบแล้ว และหน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว หรือจะเปิดเผยตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

๔.๖  การตราข้อบังคับเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับร่างกฎหมายของสภาไว้เป็นการเฉพาะ (มาตรา ๒๐) 
ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาอาจ “มีมติ” 

หรือ “ตราข้อบังคับ” ให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ก่อนหรือในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

 
 

๕.  การตรวจสอบเน้ือหาของรา่งกฎหมาย (หมวด ๓) 
 

๕.๑  หลักการตรวจสอบเน้ือหาของร่างกฎหมาย (มาตรา ๒๑) 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ

ใช้ส าหรับตรวจสอบและพิจารณาในการจัดท าร่างกฎหมาย เช่น ต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือกรณีที่จะน า 
                                                        

๕*โปรดดู แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เอกสารแนบหน้า (๑๙๗). 



 (๗) 

“ระบบอนุญาต” หรือ “ระบบคณะกรรมการ” มาใช้ในกฎหมายจะกระท าได้ในกรณีใดบ้าง รวมถึง
กรณีที่ก าหนดให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ” ในการออกค าสั่งทางปกครองหรือด าเนินกิจการ
ทางปกครอง หรือ “การน าโทษอาญา” มาใช้ในกฎหมายจะกระท าได้มากน้อยเพียงใด 

๕.๒  บทบัญญัติที่ต้องก าหนดไว้ในร่างกฎหมายที่มีโทษอาญาหรอืสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอืน่
(มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง) 

ก าหนดให้การจัดท าร่างกฎหมายใดที่จะก าหนดให้มีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือ
สภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้การขออนุญาต
หรืออนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่จะก าหนดไว้
ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในร่างกฎหมายน้ัน “ต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าว
ในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคล” จนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกว่า
จะมีการออกกฎดังกล่าวแล้ว 

๕.๓  การสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติทีม่ิได้มีการออกกฎและเป็นการก่อภาระต่อประชาชน
(มาตรา ๒๒ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๓๙ (๑)) 

ก าหนดให้ในกรณีที่กฎหมายใดที่มิใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้
ต้องมีการออกกฎหรือก าหนดใหร้ัฐตอ้งด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้
ด าเนินการน้ันภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎหมายน้ันมีผลใช้บังคับ และบทบัญญัติในเรื่องน้ัน
ก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชน ให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอัน “สิ้นผลบังคับ” แต่ในกรณีที่
บทบัญญัติในเรื่องนั้นให้ “สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน” ให้บทบัญญัติดังกล่าว “มีผลบังคับได้” 
โดยไม่ต้องมีกฎหรือด าเนินการดังกล่าว  

ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลไกการวินิจฉัยการสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติดังกล่าว โดยก าหนดให้ 
“ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา” หรือ “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
โดยในกรณีที่มีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องใดเข้าลักษณะที่จะเป็นอันสิ้นผลบังคับ  
ให้ประกาศค าวินิจฉัยนั้นในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งยังได้ก าหนดผลในทางกฎหมายกรณีมีบทบัญญัติใด
ที่สิ้นผลบังคับไว้ด้วย 

 อนึ่ง ตามบทเฉพาะกาลได้ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก “ระยะเวลา ๒ ปี” ส าหรับกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นับแต่เมื่อพ้นก าหนด ๒ ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

๕.๔  กลไกการด าเนินการกรณีไม่มีการออกกฎส าหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๒๒ วรรคหก) 

ก าหนดให้ในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใด ถ้า “ศาลเห็นเอง” หรือ “คู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลและศาลเห็นว่า
เป็นเหตุผลอันสมควร” ว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะให้ต้องมี
การออกกฎหรือก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตาม
  



 (๘) 

กฎหมาย หรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ ให้ศาลส่งความเห็นต่อประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอ
ต่อ “ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา” หรือประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือเสนอต่อ “ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด” เพ่ือวินิจฉัย โดยกรณีที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมิได้มีการออกกฎหรือยังมิได้ด าเนินการนั้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้น
มีผลใช้บังคับ และบทบัญญัติในเรื่องนั้นก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชน ศาลจะ “ไม่ใช้บังคับ” 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันก็ได้ และให้ศาลแจ้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายต่อไป 

๕.๕  การน ากลไกมาใช้บังคับกับคดีที่อยู่ในอ านาจศาลทหารโดยอนุโลม (มาตรา ๒๒ วรรคเจ็ด) 
ก าหนดให้น ากลไกเกี่ยวกับการสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติที่ก่อภาระหรือเป็นผลร้าย

ต่อประชาชนตามข้อ ๕.๓ และการด าเนินการกรณีไม่มีการออกกฎส าหรับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามข้อ ๕.๔ มาใช้บังคับแก่คดีที่อยู่ในอ านาจศาลทหารด้วยโดยอนุโลม โดยให้ “หัวหน้า
ส านักตุลาการทหาร” เสนอเรื่องต่อ “ประธานศาลฎีกา” เพื่อด าเนินการต่อไป 

๕.๖  มาตรการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐออกกฎโดยเร็ว (มาตรา ๒๒ วรรคแปด) 
ก าหนดให้ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให้ “มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาโดยมีระยะเวลาตามที่ก าหนด” ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
การบังคับใช้กฎหมายนั้นจัดท าร่างกฎทั้ งปวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในกรณีที่ต้องเสนอกฎต่อ
คณะรัฐมนตรี อาจเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่กฎหมายน้ันจะมีผลใช้บังคับได้ ในกรณีเช่นนั้นให้
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจอนุมัติหลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม 

๕.๗  หลักการออกกฎท่ีก าหนดเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๒๓) 
ก าหนดให้กรณีที่ร่างกฎหมายก าหนดให้ออกกฎเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎดังกล่าวต้องก าหนดให้การใช้ดุลพินิจมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง ยึดหลักความพอสมควรแก่เหตุ 
และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคล
ต้องเสียไป รวมทั้งต้องยึดหลักความเสมอภาคและตอ้งไม่เปน็การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 

๕.๘  การจัดท าแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๒๔) 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๕.๗ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับแก่การใช้ดุลพินิจในการด าเนินงานตาม
กระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ 
และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสอบสวน ไต่สวน การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 

 
 
 

 



 (๙) 

 

๖.  การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการวเิคราะห์ผลกระทบ (หมวด ๔) 
 

ก าหนด “เอกสาร” ที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอเพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมาย
ต่อคณะรัฐมนตรี และการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ประกอบด้วย ร่างกฎหมายหรือหลักการและ
สาระส าคัญของร่างกฎหมายที่จะจัดท าขึ้น สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ รวมทั้งก าหนดเรื่องการเปิดเผยเอกสารดังกล่าวไว้ในระบบกลาง ตลอดจนก าหนดหน้าที่และ
อ านาจของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

 
๗.  การประเมินผลสัมฤทธิ ์(หมวด ๕) 
 

๗.๑  ประเภทของกฎหมายที่ต้องจัดและไม่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (มาตรา ๒๘ 
และมาตรา ๒๙) 

ก าหนดประเภทของกฎหมายที่ต้องจัดและไม่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยกฎหมาย 
ท่ี “ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์” ให้หมายความรวมถึงพระราชก าหนด และประกาศหรือค าสั่ง 
บรรดาที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายด้วย ส่วนกฎหมายที่ “ไม่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์” 
อาทิ กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นไดล้่วงพ้นไปแล้ว กฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดตั้งหรือการจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน ประมวลกฎหมาย และกฎหมายอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง*๖  

๗.๒  เป้าหมายของการประเมินผลสัมฤทธิ์ (มาตรา ๓๐) 
ก าหนดให้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้ด าเนินการประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้ 

“กฎหมาย” และ “กฎ” ที่ออกตามกฎหมายน้ันในคราวเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
เช่น การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น ความสอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
การลดความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
รวมทั้งการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นว่ากฎใดก่อให้เกิดภาระแก่
ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของบุคคล
อย่างร้ายแรงให้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ 

๗.๓   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (มาตรา ๓๑) 
ก าหนดให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต้องด าเนินการโดยรับฟังความคิดเห็น

ของผู้เกี่ยวข้อง และต้องค านึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายเทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย  สถิติ
การด าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย รวมถึงความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ 

                                                        
๖*โปรดดู กฎกระทรวงก าหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ เอกสารแนบหน้า (๑๗๓). 



 (๑๐) 

๗.๔   ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ (มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ (๒)) 
ก าหนดให้ “หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย” ฉบับใดเป็นผู้รับผิดชอบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น ในกรณีมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับใดหลายหน่วย ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสมัฤทธิข์องกฎหมายฉบับนัน้ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีผู้รักษาการตามกฎหมาย
ร่วมกันหลายคน การก าหนดหน่วยงานของรัฐที่จะรับผิดชอบให้กระท าโดยการปรึกษาหารือร่วมกัน 
แต่ถ้าไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว 

อนึ่ง ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ก ากับและติดตามการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิไ์ว้ในระบบกลาง “ภายใน ๙๐ วัน” นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี 
ในวาระเริม่แรก ระยะเวลา ๙๐ วัน ดังกล่าว ส าหรับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับ ตามบทเฉพาะกาลได้ก าหนดให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

๗.๕   กรอบระยะเวลาและเหตุที่ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (มาตรา ๓๔) 
ก าหนดให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ “กฎหมาย” ให้กระท าอยา่งน้อยทุก ๕ ปี นับแต่วันที่

กฎหมายน้ันมีผลใช้บังคับ หรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง* ๗ หรือเมื่อมีกรณีใด
กรณีหนึ่งตามที่ก าหนด เช่น ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจาก
ประชาชน และหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร 
หรือได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย อย่างไรก็ดี ส าหรับ “พระราชก าหนด” 
ที่ตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ภายใน ๒ ปี 
นับแต่วันที่พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับ  

๗.๖   แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ (มาตรา ๓๕) 
ก าหนดให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี** ๘และแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้ในระบบกลาง ในการนี้ 
เมื่อปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า กฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การตรากฎหมายนั้น หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด าเนินการเพ่ือให้มีการ
ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้นโดยทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
๗*โปรดดู กฎกระทรวงก าหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เอกสารแนบหน้า (๑๗๕). 

๘**โปรดดู แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย เอกสารแนบหน้า (๑๘๔). 



 (๑๑) 

 

 

๘.  การเขา้ถึงบทบัญญัตขิองกฎหมาย (หมวด ๖) 
 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องจัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไว้ในระบบกลาง เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง 
เช่น ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค าแปลของกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ และ
ค าอธิบายโดยสรุปสาระส าคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้*๙ รวมทั้งก าหนด
ข้อยกเว้นที่หน่วยงานของรัฐอาจไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลก็ได้ หากเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือประโยชน์ของประเทศหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือ
ความปลอดภัยของบุคคล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง**๑๐ 

 
 

๙.  บทเฉพาะกาล 
 

๙.๑ ก าหนดให้ “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อมีแนวทางเกี่ยวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ใช้บังคับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

๙.๒ ก าหนดให้กรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้การด าเนินการในเรื่องใดต้องกระท าผ่าน 
“ระบบกลาง” ถ้าการจัดท าระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าการด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการด าเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

๙.๓ ก าหนดให้บรรดากฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย รวมทั้งการจัดท าร่างกฎหมาย
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวนัที่พระราชบัญญัตนิี้มผีลใช้บังคบั ให้ใช้บังคับได้ตอ่ไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
แผนภาพสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสาระส าคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้โดยง่าย สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพ (อินโฟกราฟิก) 
ท่ีคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดท าขึ้นและเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก 
ของหน่วยงาน คือ Thai Law Reform Commission (https://www.facebook.com/thailawreform) 
ดังนี้ 

                                                        
๙*โปรดดู หลักเกณฑ์การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย

ได้อย่างทั่วถึง และหลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย เอกสารแนบหน้า (๒๐๓) - (๒๐๖). 
๑๐**โปรดดู กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการไม่เผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เอกสารแนบหน้า (๑๗๗). 

https://www.facebook.com/thailawreform


 (๑๒) 

 
 



 (๑๓) 

 
 

 

  
 



 (๑๔) 

 



 (๑๕) 

ข. 
 
 
 

 

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งพระราชบัญญัติหลกัเกณฑก์ารจัดท าร่างกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ) 
______________ 

 
 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 
 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจ าเป็น
ในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายเพื่อประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต 
ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
และการก าหนดโทษอาญา เพ่ือให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจ าเป็น ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการเข้าถึง
บทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

ประวัติและความเป็นมาในกระบวนการตรา 
พระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 (๑๖) 

ความเป็นมา 
ของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... 

 
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ *

* 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
คณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... อันเป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย †

** โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
๑. วิธีการ จ านวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 

๑.๑  การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(www.krisdika.go.th) และเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (www.lawreform.go.th) 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
๗ เดือน โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลความจ าเป็น รวมทั้งหลักการและสาระส าคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือประกอบการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ 
                                                        

*กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ...., อ.พ. ๘๕/๒๕๖๑. 

**
†รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง”.  



 (๑๗) 

๑.๒  การน าหลักการและสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติไปรับฟังความคิดเห็น
โดยการสัมมนา จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าร่างกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านกฎหมาย       
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร  
โดยการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติเป็นครั้งแรก 
ลักษณะการสัมมนาเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการถาม - ตอบ เกี่ยวกับหลักการและสาระส าคัญ
ในร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ครั้งที่ ๒ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมาย ในโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางภายในส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนา
ในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นในรายละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดรับข้อสังเกต
ในประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้จากผู้บริหารงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 

ครั้งที่ ๓  การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในการตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายภายในส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาในครั้งนี้
เป็นการรับฟังความคิดเห็นในรายละเอียด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดรับข้อสังเกตในประเด็น
เกี่ยวกับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่มีหน้าที่ตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมาย ซึ่งต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 

๑.๓  การน าร่างพระราชบัญญัติไปรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 
(๑)  การรับฟังความคิดเห็นโดยการสอบถามเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในชั้นก่อนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มี
หนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้อง จ านวน ๒๘ หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐ
ที่มีความเห็นตอบเป็นหนังสือ จ านวน ๒๖ หน่วยงาน ต่อมาส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งความเห็น
ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งดงักล่าวมายังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้พิจารณาความเห็นดังกล่าว
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

(๒)  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๔ ครั้ง โดยรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

(๓)  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมและซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... โดยเชิญผู้บรหิารของส่วนราชการระดบักรมของทุกกระทรวง 
ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนส านักงานศาลปกครอง ผู้แทนศาลทหาร ผู้แทนส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 



 (๑๘) 

๒.  พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่

ของรัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็นโดยการประชุมสัมมนาเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทั้งนี้ ส าหรับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหนา้ที่ของรฐัอื่น ๆ ซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ สามารถ
แสดงความคิดเหน็และเขา้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย‡

* 

โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญตัิหลักเกณฑ์การจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... 
และมีมติ ดังนี้§** 

๑.  เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย ได้แก่ การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการตรวจสอบ
เนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และระยะเวลาในการด าเนนิการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์การก าหนด
โทษทางอาญา หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 
ทั้งนี้ ตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

๒.  รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

๓.  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับกรณี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายก าหนดนั้น ควรก าหนดกรอบและแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อาทิ การพิจารณาวัตถุประสงค์
ของการตรากฎหมาย ภาระของประชาชน ภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการ
ตามกฎหมาย และเมื่อพระราชบญัญตัิฯ ประกาศใช้บงัคบัแล้วคณะกรรมการพัฒนากฎหมายควรเร่งก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฯ รวมทั้ง
ควรจัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบการบงัคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ หากมีกรณีที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติและประชาชน เพ่ือหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิก 
ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือกระท าการอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ทันที ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
                                                        

*‡โปรดดู รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๖๖).  

**§โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 



 (๑๙) 

๔.  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน 
ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ. ที่เห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีขั้นตอนให้ต้องปฏิบัติจ านวนมาก เห็นควรที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติให้เป็นไปตามร่างกฎหมายดังกล่าว และแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณะทราบด้วย นอกจากนี้ การด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ดังกล่าวอาจพัฒนาต่อยอดจากระบบการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th  
ซึ่งมีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

ต่อมา ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑*** คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 

นอกจากนี้ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ ††

** ก าหนดให้
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ตลอดจนกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ 
ให้เสนอมาพร้อมกับบันทึกดังกล่าว และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติ
ให้เสนอแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย คณะรัฐมนตรี
จึงได้เสนอ “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” “บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” “หลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)” “แผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” และ “รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” 
รวมทั้ง “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย” ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณา***‡‡ 
                                                        

***โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑, ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 
††

**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๐๗ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ในกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอมาพร้อมกับ

บันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดบัรองตามรา่งพระราชบัญญัตใิห้เสนอแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง
ที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย 

ฯลฯ       ฯลฯ”.  
***

‡‡โปรดดู ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” ทีเ่สนอโดย
คณะรัฐมนตรี เอกสารแนบหน้า (๒๑) - (๑๒๓). 



 (๒๐) 

 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. .... ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเรื่องด่วน 

 

 
    

















































































































































































































 (๑๒๕) 

ค. 
 

 
 
 
  

  

 
 
 
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา
และลงมติในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง ๑๔๕ เสียง  ไม่เห็นด้วย (ไม่มี)  งดออกเสียง 
๒ เสียง  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง  โดยมีสมาชิกแสดงตนเพ่ือลงมติจ านวน ๑๔๘ คน และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมาธกิารวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง จ านวน ๒๑ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ 
โดยก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ  ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ วรรคหนึ่ง*๑   

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... จ านวน ๒๑ คน ประกอบด้วย**๒  

(๑) ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(๒) นางกาญจนารตัน์  ลวีิโรจน ์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่หนึ่ง 
(๓) นายประสาท  พงษ์สุวรรณ ์  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สอง 
(๔) นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สาม 

                                                        
๑   *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๑๗ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่
สภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ
เป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้าย
ของก าหนดเวลาแปรญัตติ 

การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น”. 

๒**โปรดดู ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๑๓๓). 

 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
หลักเกณฑ์การจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
 



 (๑๒๖) 

(๕) นายธานี  อ่อนละเอียด   เป็นเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
(๖) พลเรือเอก ธราธร  ขจติสุวรรณ   เป็นเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
(๗) นายนรนติิ  เศรษฐบตุร   เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
(๘)  นายกนก  อินทรัมพรรย ์   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๙)  นายประจิตต์  โรจนพฤกษ์   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

(๑๐)  นายมนตร ี ศรีเอี่ยมสะอาด  เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๑๑) พลเอก กติติ  อินทสร  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๒)  พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สขุสมจิตร ์  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๓)  นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๔)  นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๕)  นายปรชีา  วัชราภัย  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๖)  นางพงษ์สวาท  กายอรุณสทุธิ ์  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๗) นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๘) นายศุภกิจ  แยม้ประชา  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๙)  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๐)  พลเอก สุรพงษ ์ สวุรรณอัตถ์  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๒๑)  นายอรรถสิทธิ์  กันมล  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... จึงได้น าผล
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในชั้น
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ฉบับน้ี ๓

*  

อนึ่ง เนื่องจากร่างพระราชบญัญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... ฉบับนี้ ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติรับหลักการ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะครบ
ก าหนดเวลาในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีเนื้อหา

                                                        
*

๓โปรดดู ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในช้ันการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารแนบหน้า (๑๔๒). 



 (๑๒๗) 

สาระส าคัญและรายละเอียดที่ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงขอขยายเวลาการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวออกไปอีก ๑๕ วัน*

๔  
ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง) 
จึงได้รายงานต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพ่ือพิจารณาขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ๑๕ วัน ซึ่งที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอี ก 
๑๕ วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ วรรคหน่ึง (๑)**

๕ 
นับตั้งแต่วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ซึ่งครบก าหนดในวันอังคารท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ฉบับนี้ พร้อมด้วยรายงาน
การพิจารณาของคณะกรรมาธกิารฯ ต่อประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
และได้รบัการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเรื่องด่วน โดยที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติ ค าปรารภ 
แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบรา่ง แล้วพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหน่ึง ตามข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓***๖ 
                                                        

*โปรดดู หนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ สว (สนช)(กมธ ๓) ๐๐๑๙/๓๙๐ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... ออกไปอีก ๑๕ วัน เอกสารแนบหน้า (๑๖๖). 

๕**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑) ก าหนดว่า  
“ข้อ ๙๘ ถ้ามีมติของสภาให้คณะกรรมาธิการใดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาใด หากคณะกรรมาธิการเห็นว่าจะด าเนินการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนต้องรายงานให้ประธานสภาทราบโดยด่วน แล้วให้ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

(๑)  ในกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุมสภา  ในการนี้ ที่ประชุมสภา
อาจลงมติให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือให้ตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 
หรือให้ด าเนินการอย่างอื่นสุดแต่ที่ประชุมสภาจะเห็นสมควร” 

๖***ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๒๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยช่ือร่าง 

ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือการสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้ แปรญัตติที่ได้สงวนค าแปรญัตติ
หรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่าน้ัน ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราตามวรรคหนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามล าดับมาตราทีละมาตราจนจบร่าง 
เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติ 
ทีละมาตราในภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธานอาจก าหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้น าความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



 (๑๒๘) 

เมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราแล้ว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕*

๗๘ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒๖ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง  และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง  โดยมีสมาชิกแสดงตน
เพื่อลงมติจ านวน ๑๓๑ คน พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนั้น 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗**

๙ ได้ก าหนดให้เลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ ประกอบ
มาตรา ๑๔๕ ๑๐

*** ได้ก าหนดให้ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  
                                                        

๗*** “ข้อ ๑๒๓ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๒ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณา
ครั้งนีส้มาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 

ในการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามวรรคหนึ่งนั้น หากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้นมีความผิดพลาด  
หรือมีความจ าเป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้น ให้ประธานหารือที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณา
ทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ก็ให้ทบทวนเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้นได้”. 

*
๘ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕ ก าหนดว่า  
“ข้อ ๑๒๕ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ 
การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย”. 

**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗ ก าหนดว่า  
“ข้อ ๑๒๗ ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ให้เลขาธิการส่ง

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ”. 
***รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๔๕ บัญญัติวา่ 

“มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย
ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป” 

“มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว”. 



 (๑๒๙) 

ในการนี้ เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ฉบับดังกล่าว ไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือน า
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒*๑๑ และไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘๑๒

** แต่อย่างใด 

อนึ่ง เนื่องจากในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไว้ ดังน้ี 

๑. แก้ไขเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณามาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

เห็นว่าความใน (๓) ของ ค. ด้านกฎหมาย นั้น เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ
โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรา ๓๖ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงเห็นควรเพ่ิม (๓) 
ไว้ในเหตุผลด้วยเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นดังนี้ 

“เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจ าเป็น
ในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายเพื่อประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต 
                                                        

*
๑๑โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ สว(สนช) 

๐๐๐๗/๑๐๘๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๑๖๗). 

**
๑๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๑๔๘ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่ารา่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม 
ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑”.  



 (๑๓๐) 

ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการ ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
และการก าหนดโทษอาญา เพ่ือให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจ าเป็น ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการเข้าถึง
บทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย 
(๑) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”  

๒. เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของประธานรัฐสภา ควรเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีร่างระเบียบเกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ และกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

๓. โดยที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ
กฎหมาย พ.ศ. .... ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการด าเนินการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
กฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
รวมทั้งการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการก าหนดโทษอาญา ตลอดจน
การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว 
โดยในการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ จึงเป็นการสมควรที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายและส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะได้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว 

๔. การน ากลไกตามมาตรา ๖ มาใช้นั้น ความให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ และ
ระมัดระวังมใิห้เปน็การก้าวล่วงหรือใช้อ านาจที่รฐัธรรมนูญบัญญัตใิห้เป็นอ านาจของฝ่ายนั้น ๆ  โดยตรงอยู่แล้ว 

๕. โดยที่หลักการส าคัญของร่างมาตรา ๒๒ วรรคสอง ที่ก าหนดกรอบเวลาในการออกกฎหมาย
ล าดับรองนั้น มุ่งเน้นถึงการออกกฎหมายล าดับรองเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับสิทธปิระโยชน์จากกฎหมายนั้นได ้แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงกฎหมายล าดับรอง
บางประเภทที่จะออกมาใช้บังคับต่อเมื่อมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น และต้องออกกฎหมาย
ล าดับรองนั้นเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้น เช่น พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจออกกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น หรือพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัตริะบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนด 
ให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกกฎหมายล าดับรองเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล 
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับเหตุการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งกรณี
ท านองเดียวกับตัวอย่างดังกล่าวนี้ไม่สามารถก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าได้แต่อย่างใด ดังนั้น 
การออกกฎหมายล าดับรองในลักษณะท านองเดียวกับกฎหมายข้างต้นนั้น จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของ
ร่างมาตรา ๒๒ ดังกล่าว 



 (๑๓๑) 

๖. การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามร่างมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง นั้น ค าว่า “แนวทางปฏิบัติ” มุ่งหมายถึงการแสดงกระบวนงานหรือ
ขั้นตอนของการด าเนินการในเรื่องนั้น (Process) เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องดังกล่าวได้
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดได้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นไว้แล้ว 
หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศให้ทราบถึงแนวทางดังกล่าว และถือได้ว่าเป็นการด าเนินการตาม
ร่างมาตรา ๒๔ แล้ว  

๗. ความตามร่างมาตรา ๓๖ ที่ก าหนดให้ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูล
ตัวบทกฎหมาย ค าแปลของกฎหมาย และค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึงนั้น ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ ควรมีการรับฟัง
ความเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วย เพื่อให้การด าเนินการ
ตามร่างมาตรานี้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต
ดังกล่าว จึงมีหนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๑๐๘๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... เพื่อส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการต่อไป*

๑๓  ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๙๗ วรรคสอง**

๑๔  

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณา 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ดังกล่าว และมีมติ ดังน้ี*** ๑๕ 

๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ที่เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม
เหตุผลประกอบรา่งพระราชบัญญัตดิังกล่าว รวมทั้งมีข้อสังเกตวา่ ควรเตรียมความพร้อมในการจัดให้มี

                                                        
๑๓*โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ เอกสารแนบหน้า (๑๖๘). 

๑๔**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗ ก าหนดว่า  
“ข้อ ๙๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่คณะรัฐมนตรี 

ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณา 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง”. 

***
๑๕โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒, ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 



 (๑๓๒) 

ร่างระเบียบเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ และในการด าเนินการตรวจสอบความจ าเป็น
ในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต 
ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
และการก าหนดโทษอาญาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่
หน่วยงานของรัฐ ส าหรับกลไกการตรวจสอบกฎหมายโดยศาลควรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นั้น ๆ และระมัดระวังมิให้เป็นการก้าวล่วงหรือใช้อ านาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ส่วนกฎหมายล าดับรอง
บางประเภทที่จะออกมาใช้บังคับต่อเมื่อมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น และต้องออก
กฎหมายล าดับรองนั้น ไม่สามารถก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าได้ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การก าหนด
กรอบเวลาในการออกกฎหมายล าดับรอง นอกจากนี้ การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามร่างมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง นั้น หากได้มีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศให้ทราบถึงแนวทางดังกล่าว 
และถือได้ว่าเป็นการด าเนินการตามร่างมาตรา ๒๔ แล้ว ทั้งนี้ ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
รูปแบบเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลตัวบทกฎหมาย ค าแปลของกฎหมาย และค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 
ควรมีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วย 
ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอ 

๒. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการด าเนนิการเกีย่วกับเรื่องดงักล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก หน้า ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ 
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
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๐ ๒๘๓๑  ๙๔๗๒, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๕


