


ค ำน ำ 
 

  โดยที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุบัญญัติและค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  กฎหมายฉบับนี้ 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูประบบกฎหมายของประเทศไทย โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการเข้าถึงบทบัญญัติ 
ของกฎหมายของประชาชน 

เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญ ความมุ่งหมาย  
และขอบเขตการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัตินี้  กองพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงได้จัดท า “ค ำอธิบำยสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ค าอธิบายนี้ 
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้ 
ตลอดจนใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนต่อไป 
 
 
       กองพัฒนากฎหมาย 
       ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
       (พิมพ์ครั้งที่ ๑) 
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๑. ควำมเป็นมำ ควำมมุ่งหมำย และขอบเขตกำรมีผลใช้บังคับของกฎหมำย   
 

 
๑. ท ำไมต้องมีกฎหมำยฉบับนี้ 
  เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ให้สอดคล้องกับวิธีกำรและขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมำตรำ ๗๗  
และมำตรำ ๒๕๘ ค. ด้ำนกฎหมำย (๑) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์
ของบทบัญญัติดังกล่ำวที่จะก ำกับมิให้มีกำรตรำกฎหมำยในลักษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน
หรือไม่สะดวกและสร้ำงข้ันตอนเกินควำมจ ำเป็น 

 
 

มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย 
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ร ัฐพ ึง ใช ้ร ะบบอน ุญาตและระบบคณะกรรมการ ในกฎหมาย เฉพาะ 
กรณีที ่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะ
ความผิดร้ายแรง 
 

มาตรา ๒๕๘  ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ค. ด้านกฎหมาย 

(๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนา
ให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการ



๒ 

 

 
 
 

เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระ
แก่ประชาชนเกินความจ าเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย 
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรม  
และจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
 

 
๒. มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ มีควำมมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญอย่ำงไร    
  มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือก ำหนดกรอบและหลักกำรส ำคัญ 
ในกำรตรำกฎหมำยตำมแนวคิดที่ว่ำไม่ควรมีกฎหมำยเกินควำมจ ำเป็น และเป็นกำรสร้ำงหลักประกัน 
ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและรับรู้ถึงกระบวนกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยตั้งแต่เริ่มต้น โดยมำตรำ ๗๗  
มีหลักกำรส ำคัญ ๘ ประกำร ดังนี้๑ 
  (๑) หลักกำรประกำรแรกที่ส ำคัญที่สุด คือ กำรก ำหนดให้รัฐพึงมีกฎหมำยเพียงเท่ำที่
จ ำเป็น สิ่งใดที่สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่จ ำเป็นต้องมีกฎหมำยก็ควรเลือกใช้วิธีนั้นก่อน 
     (๒) เมื่อก ำหนดให้มีกำรตรำกฎหมำยใหม่เท่ำที่จ ำเป็นแล้ว รัฐจะต้องย้อนกลับไป
พิจำรณำกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่แล้วว่ำหมดควำมจ ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ หรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชนมำกน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ยกเลิก 
หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเหล่ำนั้นเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภำวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
  (๓) เมื่อมีกฎหมำยแล้ว รัฐจะต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนเข้ำถึงตัวบทกฎหมำยได้
โดยสะดวก ซึ่งในยุคที่มีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สะดวกและรวดเร็วเช่นปัจจุบันย่อมไม่เป็นกำรยำก 
ที่รัฐจะด ำเนินกำรให้เกิดผลเช่นนั้น  อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่รัฐจะต้องด ำเนินกำร คือ ต้องด ำเนินกำร  
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยนั้นได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งอำจท ำเป็นระบบที่น ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
มำรวมไว้ในที่เดียวกันหรือจัดท ำค ำอธิบำยสั้น ๆ หรือคู่มือเพ่ือที่จะท ำให้ประชำชนเข้ำใจได้ว่ำ 
ตนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยในเรื่องใด อย่ำงไร 
  (๔) เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือผลกระทบ 
ที่จะมีต่อประชำชน หรือสำมำรถเสนอแนะแนวทำงใหม่ ๆ ที่หน่วยงำนของรัฐอำจนึกไม่ถึงได้ จึงก ำหนดให้ 
ต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง แล้วน ำควำมคิดเห็นนั้นไปใช้ประกอบกำรจัดท ำกฎหมำย 
ในทุกขั้นตอน 
  (๕) ก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย โดยจะต้อง
พิจำรณำในแง่มุมต่ำง ๆ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรตรำกฎหมำยนั้น ภำระท่ีจะเกิดกับประชำชน 
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่ประชำชนจะต้องเสียไปในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เพ่ือวิเครำะห์ว่ำกฎหมำยนั้น  
มีควำมคุ้มค่ำและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงแท้จริง 

                                                           
๑ส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, ควำมมุ่งหมำยและค ำอธิบำยประกอบรำยมำตรำของรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐, หน้ำ ๑๒๐ - ๑๒๓. 



๓ 

 

 
 
 

   (๖) ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยตำมรอบระยะเวลำที่จะมี
กฎหมำยก ำหนด โดยจะต้องรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์นี้จะเป็น
เครื่องบ่งชี้ว่ำ ผลที่คำดหวังในกำรตรำกฎหมำยนั้นได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ มีกำรบังคับใช้อย่ำงเข้มงวด
เพียงใด และที่ส ำคัญหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติตำมและบังคับกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยมำกน้อยเพียงใด 
  (๗) ก ำหนดเงื่อนไขในกำรตรำกฎหมำย โดยให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ระบบอนุญำต  
ซึ่งเป็นที่มำของกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และระบบคณะกรรมกำรซึ่งท ำให้เกิดขั้นตอนและหำ  
ตัวบุคคลที่จะรับผิดชอบในผลแห่งกำรกระท ำมิได้  นอกจำกนั้น ในกรณีที่ให้อ ำนำจแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในกำรใช้ดุลพินิจในเรื่องใดจะต้องก ำหนดระยะเวลำและขั้นตอนให้ชัดเจน 
  (๘) กำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำย ให้ก ำหนดเฉพำะเมื่อเป็นควำมผิดร้ำยแรง
เท่ำนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องไปศึกษำและวำงแนวทำงในกำรก ำหนด “ผลร้ำย” แบบใหม่ขึ้นแทนที่
โทษอำญำ เช่น อำจก ำหนดเป็นโทษทำงปกครอง เป็นต้น 
 
๓. กฎหมำยนี้มีควำมเป็นมำอย่ำงไร 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๐ เห็นชอบกำรก ำหนดแนวทำง 
กำรจัดท ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ตำมที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอ เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐ
ใช้เป็นกรอบหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย   
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกมติคณะรัฐมนตรีมิได้มีสภำพบังคับดังเช่นกฎหมำยและมีผลบังคับครอบคลุม
เฉพำะหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ในฝ่ำยบริหำรเพียงเท่ำนั้น และคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ เพ่ือให้กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งครอบคลุมกำรด ำเนินกำร
ของหน่วยงำนของรัฐที่มิได้อยู่ในฝ่ำยบริหำรด้วย จึงจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  พ.ศ.  . . . .  เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ต่อมำสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นสมควร 
ให้ประกำศใช้เป็นกฎหมำยและได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒   
แต่โดยผลของมำตรำ ๒ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งบัญญัติให้พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  ดังนั้น พระรำชบัญญัตินี้จึงมีผล 
ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
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๕ 

 

 
 
 

๔. กฎหมำยนี้ใช้บังคับกับใครบ้ำง 
  (๑) หน่วยงำนของรัฐทุกประเภทไม่ว่ ำจะเป็นส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  
องค์กำรมหำชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่ำจะเป็นองค์กรในฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร 
หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย  
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย และกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงบทบัญญัติ  
ของกฎหมำย 
  (๒) ประชำชน โดยกำรรับรองสิทธิของประชำชนในกำรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
กระบวนกำรตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำย ซึ่งได้แก่ กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยในชั้นกำรจัดท ำ 
ร่ำงกฎหมำย (หมวด ๒) กำรได้รับทรำบถึงแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
(มำตรำ ๒๔) หรือกำรมีสิทธิร้องเรียนหรือมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย (มำตรำ ๓๔ (๑))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๖ 

 

 
 
 

 

๒. หลักกำรส ำคัญของกฎหมำย   
 

 
  พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหลักกำรส ำคัญดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 
 

 

๓. บททั่วไป 
 

 
๑. ก ำหนดบทนิยำมเพื่อก ำหนดขอบเขตหรือควำมหมำยของค ำส ำคัญท่ีจะใช้ในพระรำชบัญญัตินี้  
(มำตรำ ๓) เช่น 
  (๑) ก ำหนดให้ “กฎหมำย” หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระรำชบัญญัติ และประมวลกฎหมำย เพ่ือก ำหนดประเภทของกฎหมำยที่ต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
  (๒) ก ำหนดให้ “กฎ” มีควำมหมำยแคบกว่ำกฎตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง โดยมุ่งใช้บังคับเฉพำะบรรดำกฎที่มีผลให้เกิดภำระแก่ประชำชนหรือกำรไม่
ปฏิบัติตำมจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถำนะของบุคคลเท่ำนั้น 
  (๓) ก ำหนดลักษณะของ “ผู้เกี่ยวข้อง” ซึ่งหน่วยงำนของรัฐอำจรับฟังควำมคิดเห็น
เพ่ือประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย โดยหมำยถึงผู้ซึ่งมี 
หรืออำจมีสิทธิหรือหน้ำที่ หรือได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบจำกร่ำงกฎหมำย กฎหมำย หรือกฎ  
อันมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      ๑) ผู้ประกอบกำร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่ งมีหรืออำจมีสิทธิหรือหน้ำที่   
หรือได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
      ๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบ รวมทั้ง
องค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์กระท ำกำรเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่ำว 
      ๓) หน่วยงำนของรัฐซึ่งมีภำรกิจเกี่ยวข้อง หรือที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ที่ได้รับ 
หรืออำจได้รับผลกระทบ 
      ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้น 
 
๒. ก ำหนดหลักกำรส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ และมำตรำ ๒๕๘ ค. ด้ำนกฎหมำย (๑) ของ
รฐัธรรมนูญ (มำตรำ ๕) 
 
๓. ก ำหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับกรณีกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐที่หำกได้
ด ำเนินกำรตำมที่บัญญัติในพระรำชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญแล้ว แม้จะไม่ครบถ้วนตำม
พระรำชบัญญัตินี้ก็ไม่ท ำให้กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยนั้นเสียไป (มำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง)  
  “ในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ” หมำยถึง ขั้นตอนหรือกำรด ำเนินกำรที่พระรำชบัญญัตินี้ 
ก ำหนดให้ต้องด ำเนินกำร เช่น กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรวิเครำะห์ผลกระทบซึ่งหน่วยงำนผู้เสนอ 
ร่ำงกฎหมำยต้องด ำเนินกำรในส่วนนี้ให้ครบถ้วน  ส ำหรับหน่วยงำนที่จะตรวจสอบว่ำได้ด ำเนินกำร 
ในส่วนที่ เป็นสำระส ำคัญแล้วหรือไม่จะเป็นไปตำมแต่ละขั้นตอน  ซึ่งได้แก่ ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภำ โดยหำกเห็นว่ำสมควรต้องด ำเนินกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น กำรรับฟังควำมคิดเห็น 
 



๘ 

 

 
 
 

ของผู้เกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเพ่ิมเติมก็สำมำรถด ำเนินกำรให้ถูกต้อง
และครบถ้วนยิ่งขึ้นได้  อย่ำงไรก็ดี หำกมีกรณีโต้แย้งว่ำมิได้มีกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ 
แต่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวนั้นเป็นส่วนที่เป็นรำยละเอียด มำตรำ ๘ จึงได้บัญญัติรองรับให้กระบวนกำร
ในกำรตรำกฎหมำยในเรื่องนั้นไม่เสียไป เพ่ือให้กระบวนกำรตรำกฎหมำยของประเทศจะไม่ต้องสะดุด
หรือเสียไปเพียงเพรำะควำมไม่ครบถ้วนของกำรด ำเนินกำรที่เป็นเรื่องเล็กน้อย 
 
๔. ก ำหนดให้ในกรณีที่กฎหมำยใดก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็น
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่ก ำหนด
ไว้ในกฎหมำยนั้น (มำตรำ ๙) 
 
๕. ก ำหนดหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยในกำรด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ (มำตรำ ๗) 

(๑) ติดตำมและพัฒนำกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยกำรเสนอแนะ 
หรือให้ควำมเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรออกกฎกระทรวง กำรก ำหนดแนวทำง หรือกำรด ำเนินกำร
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้  

(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงกฎหมำย และ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยเพื่อให้หน่วยงำนของรัฐปฏิบัติตำม 

(๓) ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนของรัฐเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรให้สอดคล้องหรือเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้  
 
๖. ก ำหนดให้พระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอันยกเลิก 
เม่ือมีกำรออกแนวทำงเกี่ยวกับกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมหมวด ๕ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ขึ้นใช้บังคับ (มำตรำ ๓๗)  ทั้งนี้  พระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอันยกเลิกแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เนื่องจำกได้มีกำรออก
กฎกระทรวงและแนวทำงเกี่ยวกับกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ตำมหมวด ๕ ขึ้นใช้บังคับแล้ว  
ซึ่ งจะมีผลให้หน่วยงำนของรัฐมีภำรกิจหน้ำที่ ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยตำม
พระรำชบัญญัตินี้แทนกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวน 
ควำมเหมำะสมของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
  



๙ 

 

 
 
 

 

๔. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
๑. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องคืออะไร  

  กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
(Stakeholders Consultation) หมำยถึง กระบวนกำร
ในกำรแสวงหำหรือรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จำกผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ 
หรืออำจได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องนั้น
อย่ำงแท้จริง (Stakeholders) ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำ 
กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงำนของรัฐ 
เกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่รัฐจะด ำเนินกำร เพ่ือน ำข้อมูล 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ

หรือตัดสินใจของฝ่ำยบริหำรว่ำกำรตรำกฎหมำยในเรื่องนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องมำกน้อย
เพียงใด ประโยชน์ที่จะได้รับมีควำมคุ้มค่ำหรือไม่ อย่ำงไร  ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
กำรออกกฎหมำย หรือกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  นอกจำกนี้ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ 
(Public Policy) ของฝ่ำยบริหำร อันเป็นลักษณะส ำคัญประกำรหนึ่งของประเทศท่ีปกครองในระบอบ
เสรีประชำธิปไตย และเป็นช่องทำงที่จะท ำให้หน่วยงำนของรัฐที่เป็นผู้ยกร่ำงกฎหมำยได้รับทรำบควำมเห็น
ของผู้ เกี่ยวข้องไม่ว่ำผู้ เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นประชำชน หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือผู้ เชี่ยวชำญต่ำง ๆ  
อันจะช่วยท ำให้กฎหมำยนั้นมีเนื้อหำสำระและกลไกที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของสังคม 
  โดยวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญของกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องมีด้วยกัน  
๓ ประกำร๒ ได้แก่  
  ประกำรที่หนึ่ง เพื่อแจ้งหรือบอกเล่ำข้อมูลแก่ผู้ เกี่ยวข้อง (Information)  
โดยหน่วยงำนของรัฐจะต้องด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลต่อบุคคลซึ่งมีสิทธิหรือหน้ำที่หรืออำจจะมีสิทธิ  
หรือหน้ำที่ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบจำกร่ำงกฎหมำย เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำว
สำมำรถเข้ำร่วมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
  ประกำรที่สอง เพื่อให้ข้อมูลและดึงข้อมูล (Eliciting Opinion) โดยหน่วยงำน 
ของรัฐที่เป็นผู้ยกร่ำงกฎหมำย หรือกฎ จะมีหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง และหน้ำที่ในกำรดึงข้อมูล 
ซึ่งอำจประกอบด้วยปัญหำ ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อประชำชนจำกกำรมีกฎหมำยนั้น ตลอดจนเหตุผล 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จำกผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่ำใช้จ่ำย และต้นทุนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ครบถ้วน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกำร
จัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยได้อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส  

                                                           

  ๒สรุปควำมจำก ธรรมนิตย์ สุมันตกุล. กระบวนกำรและเทคนิคในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ,  
หน้ำ ๒, (อัดส ำเนำ). 



๑๐ 

 

 
 
 

  ประกำรที่สำม เพื่อให้อ ำนำจแก่ผู้เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
ต่อสภำพปัญหำนั้นอย่ำงจริงจัง (Involvement and Dialogue)  โดยในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย
ของหน่วยงำนของรัฐควรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องในภำคส่วนนั้น ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบำยหรือกลไกของกำรด ำเนินกำรตำมร่ำงกฎหมำย กฎหมำย หรือกฎ เพ่ือตอบสนอง  
ต่อควำมต้องกำรแท้จริงของประชำชนและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนแกป่ระชำชนในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 
 
๒. ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องมีข้อควรพิจำรณำในเรื่องใดบ้ำง 
  ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยได้มี
ข้อแนะน ำ๓ ประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ ดังนี้ 
  ๒.๑ ควรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 
ไม่ปกปิดข้อมูลต่อประชำชน  

๒.๒ ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยในกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท ำให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถ
เข้ำใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยง่ำย 

๒.๓ ควรให้โอกำสผู้เกี่ยวข้องแสดงควำมคิดเห็นและเหตุผลประกอบอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้สนับสนุนหรือคัดค้ำน ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยจะเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกกว่ำ
จะเป็นโทษ 

๒.๔ ควรมีระยะเวลำเพียงพอในกำรรับฟังควำมคิดเห็น เพ่ือให้ ผู้ เกี่ยวข้อง 
คิดวิเครำะห์ ตรึกตรอง และร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศควรมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน เว้นแต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นอ่ืน ซึ่งหน่วยงำนของรัฐ
ควรระบุเหตุผลและประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปด้วย 

๒.๕ กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำงอำจไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้เกี่ยวข้อง 
ได้ครบถ้วนทุกกลุ่ม จึงควรใช้เป็นวิธีกำรพ้ืนฐำนควบคู่กับกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนวิธีกำรอ่ืนด้วย 
เช่น กำรสัมภำษณ์ กำรเชิญมำให้ข้อมูล หรือกำรประชุม  ในกรณีที่สมควรก็อำจจัดกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นร่วมกับหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืนที่มีเทคโนโลยีเพ่ือให้กำรรับฟังควำมคิดเห็นนั้น เข้ำถึง
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต้องค ำนึงถึง
ลักษณะและจ ำนวนของผู้เกี่ยวข้อง เนื้อหำของร่ำงกฎหมำย และกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอและไม่เป็นกำรสร้ำงภำระจนเกินควำมจ ำเป็น   

๒.๖ ในกำรน ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำ ผู้แสดงควำมคิดเห็น 
จะเป็นใคร ระบุชื่อหรือไม่ ใช้ชื่อจริงหรือชื่อปลอม ไม่ควรถือเป็นสำระส ำคัญ สิ่งที่เป็นข้อส ำคัญ  
คือข้อคิดเห็นนั้นเกี่ยวข้องและน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้มำกน้อยเพียงใด 

 
๓. กำรรับฟังควำมคิดเห็นต้องรับฟังจำกใคร 

มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ก ำหนดให้กำรรับฟังควำมคิดเห็นต้องรับฟังจำก 
“ผู้เกี่ยวข้อง”  ทั้งนี้ มำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน 

                                                           
๓ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

ประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ 



๑๑ 

 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ “ผู้เกี่ยวข้อง” ไว้ให้เกิด 
ควำมชัดเจนว่ำ หมำยถึง ผู้ซึ่งมีหรืออำจมีสิทธิหรือหน้ำที่ หรือได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบจำก 
ร่ำงกฎหมำย กฎหมำย หรือกฎ อันมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบกำร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหรืออำจมีสิทธิหรือหน้ำที่ หรือได้รับ
หรืออำจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบ รวมทั้ง
องค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์กระท ำกำรเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่ำว 

(๓) หน่วยงำนของรัฐซึ่งมีภำรกิจเกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับหรืออำจ
ได้รับผลกระทบ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้น 
นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัตินี้ยังก ำหนดค ำว่ำ “องค์กรที่เกี่ยวข้อง” ไว้หมำยควำมว่ำ 

สมำคมหรือมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ สภำหรือนิติบุคคลที่เรียกชื่อ  
อย่ำงอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยเฉพำะที่ได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบจำกร่ำงกฎหมำย 
 
๔. กำรได้มำซึ่งผู้เกี่ยวข้องที่จะรับฟัง มีกี่วิธี อย่ำงไรบ้ำง 
  ในกำรรับฟังควำมคิดเห็น หน่วยงำนของรัฐต้องพิจำรณำรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งผู้เกี่ยวข้องดังกล่ำวอำจมำจำก (มำตรำ ๑๕)  
  ๔.๑ รำยชื่อผู้เกี่ยวข้องที่รับจดแจ้งไว้ในระบบกลำง  ทั้งนี้ รำยชื่อดังกล่ำวอำจ 
มำจำก (๑) ผู้เกี่ยวข้องที่มำจดแจ้งรำยชื่อของตนไว้ในระบบกลำง (๒) รำยชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเห็นสมควรจดแจ้งไว้ในระบบกลำง และ (๓) รำยชื่อผู้เกี่ยวข้องที่หน่วยงำน
ของรัฐได้รวบรวมรำยชื่อผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และได้แจ้งข้อมูลให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำจดแจ้งไว้ในระบบกลำง 
  ๔.๒ กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่ำงกฎหมำยนั้น ซึ่งต้องรับฟัง
ควำมคิดเห็น  
 
๕. กำรรับฟังควำมคิดเห็นจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนใดบ้ำง  

๕.๑ ในชั้นก่อนกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย  หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ต้องเปิดเผย
หลักกำร เหตุผล ควำมมุ่งหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ และผลกระทบที่จะเกิดกับประชำชน  
ให้ประชำชนทรำบ และต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงกว้ำงขวำง  ทั้งนี้  
ในกรณีที่กฎกระทรวงก ำหนดให้กำรจัดท ำร่ำงกฎฉบับใดต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิ ดเห็น  
ในชั้นก่อนกำรจัดท ำร่ำงกฎฉบับนั้นต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นด้วย (มำตรำ ๕ วรรคห้ำ) 

๕.๒ ในชั้นจัดท ำร่ำงกฎหมำยเสร็จแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจน ำร่ำงกฎหมำย 
ที่จัดท ำขึ้นไปรับฟังควำมคิดเห็นได้ เพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยให้เกิดควำมสมบูรณ์ 
หรือเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นว่ำร่ำงกฎหมำยที่จัดท ำขึ้นเป็นไปตำมหลักกำรที่ได้มีกำรรับฟัง  
ควำมคิดเห็นตำมข้อ ๕.๑ หรือไม่  โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นในขั้นตอนนี้จะเป็นไปตำมที่หน่วยงำน
ของรัฐพิจำรณำด ำเนินกำรได้ตำมที่เห็นสมควร 

๕.๓ กำรรับฟังควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในชั้นกำรเสนอเรื่องและกำรตรวจพิจำรณำ 
ร่ำงกฎหมำย  



๑๒ 

 

 
 
 

๖. สิ่งท่ีจะน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นและข้อมูลประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นมีอะไรบ้ำง 
  หน่วยงำนของรัฐต้องน ำหลักกำรและประเด็นส ำคัญของร่ำงกฎหมำยไปรับฟัง
ควำมคิดเห็น และต้องก ำหนดประเด็นที่จะรับฟังควำมคิดเห็นให้ครบถ้วนและครอบคลุมหลักกำร 
หรือสำระส ำคัญของร่ำงกฎหมำยที่จะจัดท ำขึ้น โดยใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย และค ำนึงถึงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจและควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำยในเรื่องนั้นของผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็น หน่วยงำนของรัฐต้องจัดท ำข้อมูลเพ่ือประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชำชนทรำบ อย่ำงน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ (มำตรำ ๑๔) 
  ๖.๑ สภำพปัญหำและควำมจ ำเป็นที่ต้องตรำกฎหมำยขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหำหรือ 
ท ำภำรกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งควำมมุ่งหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
  ๖.๒ ค ำอธิบำยหลักกำรและประเด็นส ำคัญของร่ำงกฎหมำยโดยใช้ภำษำที่เข้ำใจได้ง่ำย
  ๖.๓ บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบหรืออำจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกกฎหมำยไม่ว่ำเป็นด้ำนกำรด ำรงชีวิต กำรประกอบอำชีพ หรือผลกระทบในทำงเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอ่ืนที่ส ำคัญ  

๖.๔ เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดให้มีระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร  
หรือกำรก ำหนดโทษทำงอำญำ รวมทั้งกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 
๗. ขั้นตอนในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร 

๗.๑ กำรประกำศเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
 หน่วยงำนของรัฐจะมีกำรประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและประชำชนทั่วไปสำมำรถมีส่วนร่วมในกำร  
แสดงควำมคิดเห็นได ้(มำตรำ ๑๔)  

 (๑) วิธีการรับฟังความคิดเห็น เช่น กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำง  
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐนั้น กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น  
กำรสัมภำษณ์ หรือกำรเชิญให้เข้ำร่วมชี้แจงหรือแสดงควำมคิดเห็น กำรส ำรวจควำมคิดเห็น  
หรือวิธีกำรอ่ืนใด 

 (๒) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น โดยในกรณีที่เป็น
กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำงหรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐนั้น 
ควรมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 

 (๓) ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ตำมข้อ ๖ 
 (๔) สถานทีจ่ัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
 (๕) รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ชื่อหน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น

และช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
  ๗.๒ กำรจัดท ำสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
 เมื่อรับฟังควำมคิดเห็นแล้ว หน่วยงำนของรัฐจะน ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ไปประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย และจัดท ำสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น รวมทั้งเผยแพร่สรุปผล
ดังกล่ำว  ทั้งนี้  เ พ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและให้ผู้ เกี่ยวข้องหรือประชำชนสำมำรถตรวจสอบ  
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวของหน่วยงำนของรัฐได้  โดยในสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นจะต้อง
ประกอบด้วย (มำตรำ ๑๖) 



๑๓ 

 

 
 
 

 (๑) ประเด็นที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น  
 (๒) สรุปควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องฝ่ำยต่ำง ๆ ในแต่ละประเด็น โดยอำจ
แบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  
 (๓) ผลกำรพิจำรณำของหน่วยงำนของรัฐ โดยระบุค ำชี้แจงเหตุผลในกำรน ำ
ควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำ หรือกำรปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักกำรหรือประเด็นส ำคัญ
ของร่ำงกฎหมำย 
 (๔) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็น ซึ่งได้แก่ วิธีกำรในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น จ ำนวนครั้ง ระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นแต่ละครั้ง และพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้ำหมำย
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
  ๗.๓ กำรเผยแพร่สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
 หลังจำกหน่วยงำนของรัฐจัดท ำสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นแล้วจะมีกำรน ำ
สรุปผลรับฟังควำมคิดเห็นนั้นมำเผยแพร่ผ่ำนระบบกลำง และอำจมีกำรเผยแพร่โดยวิธีกำรอ่ืนด้วยก็ได้ 
เช่น กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนของรัฐ  

ส ำหรับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยเก่ียวกับกำรรักษำควำมม่ันคงหรือควำมปลอดภัย 
ของประเทศ ร่ำงกฎหมำยที่มิได้ใช้บังคับเป็นกำรทั่วไปกับประชำชน ร่ำงกฎหมำยที่จ ำเป็นต้องตรำขึ้น
โดยรีบด่วนเพ่ือประโยชน์ส ำคัญของประเทศเกี่ยวกับควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ หรือร่ำงกฎหมำยอ่ืนที่ไม่มีผลกระทบต่อประชำชน  
หน่วยงำนของรัฐจะไม่เปิดเผยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นดังกล่ำว หรืออำจเปิดเผยตำมที่
เห็นสมควรก็ได้ (มำตรำ ๑๙) 
  ๗.๔ กำรตรวจสอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ในกระบวนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงำนของรัฐผู้เสนอ 
ร่ำงกฎหมำยจะเสนอสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นไปพร้อมกับร่ำงกฎหมำยและรำยงำน 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย (มำตรำ ๒๕) โดยหน่วยงำนที่จะท ำหน้ำที่
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและอำจสั่งให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ได้แก่  
(มำตรำ ๒๖) 
 (๑) ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  : เมื่อตรวจสอบสรุปผลกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นแล้ว หำกเห็นว่ำหน่วยงำนของรัฐยังมิได้มีกำรด ำเนินกำรให้ครบถ้วน ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีจะส่งเรื่องคืนหน่วยงำนของรัฐเจ้ำของเรื่องเพ่ือด ำเนินกำรให้ครบถ้วน  และในกรณีที่
เห็นว่ำด ำเนินกำรครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป 
 (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เมื่อตรวจสอบสรุปผลกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นแล้วเห็นว่ำสมควรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเพ่ือให้มีข้อมูลประกอบกำรตรวจ
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำอำจจะด ำเนินกำร 
รับฟังควำมคิดเห็นเองหรืออำจแจ้งให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด ำเนินกำร 
 (๓) กำรรับฟังควำมเห็นในชั้นรัฐสภำ : สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภำอำจมีมติหรือตรำข้อบังคับให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นหรือวิเครำะห์ผลกระทบ  
ที่อำจเกิดข้ึนจำกกฎหมำยก่อนหรือในระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยนั้นได้ตำมท่ีเห็นสมควร 
 
  



๑๔ 

 

 
 
 

 

   



๑๕ 

 

 
 
 

 

๕. กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 
และกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 

 

 
๑. กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นและกำรวิเครำะห์ผลกระทบคืออะไร  

  กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็น 
และกำรวิ เครำะห์ผลกระทบ (Regulatory 
Impact Analysis ห รื อ  RIA) เ ป็ น เ ครื่ อ งมื อ
ส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพของกฎหมำย  
โดยระบุและประเมินผลกระทบที่ คำดว่ ำ 
จะเกิดขึ้นจำกกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เสนอ 
และใช้วิธีกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผลบนพ้ืนฐำน
ของข้อมูลและข้อเท็จจริง   นอกจำกนี้  RIA  
ยังเป็นกระบวนกำรที่ใช้เปรียบเทียบเพ่ือค้นหำ
ทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุดในกำรแก้ไขปัญหำ 
กล่ำวคือ เมื่อหน่วยงำนของรัฐค้นพบปัญหำ 

และตั้งเป้ำหมำยว่ำจะแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ กระบวนกำร RIA จะเป็นตัวช่วยในกำรค้นหำทำงเลือก
ทั้งหมดที่สำมำรถท ำให้บรรลุเป้ำหมำยนั้นได้ เ พ่ือให้สำมำรถเลือกทำงเลือกที่มีควำมคุ้มค่ำ 
และผลกระทบที่สมเหตุสมผลมำกที่สุด เช่น กำรแทรกแซงเชิงนโยบำย กำรใช้มำตรกำรทำงบริหำร 
หรือกำรออกกฎหมำย จำกนั้นจึงท ำกำรวิเครำะห์ทำงเลือกที่เป็นไปได้เหล่ำนั้น และรำยงำนผล 
ต่อผู้มีอ ำนำจตัดสินใจให้ทรำบถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และผลกระทบของแต่ละทำงเลือก  
และเพ่ือน ำไปสู่กำรตัดสินใจเลือกวิธีกำรที่เหมำะสมที่สุดในกำรแก้ไขปัญหำนั้น 
  ทั้งนี้ หัวใจที่ส ำคัญที่สุดของกระบวน RIA ที่ส่งผลต่อคุณภำพของกำรตัดสินใจนั้น  
ไม่ได้อยู่ที่ควำมแม่นย ำของกำรค ำนวณ แต่อยู่ที่กระบวนกำรในกำรวิเครำะห์  กำรตั้งค ำถำม  
กำรท ำควำมเข้ำใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และกำรตรวจสอบข้อสมมติต่ำง ๆ  
 
๒. ใครมีหน้ำที่ต้องท ำ RIA 
   หน่วยงำนของรัฐที่เสนอร่ำงกฎหมำย (อำจเป็นหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ)  
มีหน้ำที่วิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน RIA โดยในกำรวิเครำะห์นั้น ผู้วิเครำะห์จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับสภำพปัญหำและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรอย่ำงแท้จริง รวมทั้งสำมำรถน ำข้อมูล  
และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ด้วย  ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำรำยงำน RIA ต้องให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำลงนำมในรำยงำน RIA ก่อนเสนอรำยงำนต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ  
 
๓. รำยงำน RIA จะถูกน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงไร 
  คณะรัฐมนตรีในฐำนะผู้ตัดสินใจว่ำจะด ำเนินกำรในเรื่องนั้นด้วยมำตรกำรใด  
และเห็นควรให้ด ำเนินกำรโดยใช้กฎหมำยหรือไม่ จะพิจำรณำรำยงำน RIA ประกอบกำรตัดสินใจ
ก ำหนดนโยบำย โดยจะต้องพิจำรณำว่ำกำรมีกฎหมำยขึ้นจะไม่เป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชน 
เกินควำมจ ำเป็น คุ้มค่ำกับภำระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชำชน รวมทั้งไม่สำมำรถใช้มำตรกำร  
หรือวิธีกำรอ่ืนใดนอกจำกกำรตรำเป็นกฎหมำย 



๑๖ 

 

 
 
 

  อนึ่ง ในชั้นก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
จะมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของร่ำงกฎหมำย และเอกสำรประกอบกำรเสนอ  
ร่ำงกฎหมำย ซึ่งจะต้องมีรำยงำน RIA ประกอบด้วย หำกหน่วยงำนที่เสนอร่ำงกฎหมำยจัดท ำ 
ร่ำงกฎหมำยและเอกสำรประกอบกำรเสนอร่ำงกฎหมำยไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมหลักเกณฑ์  
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะด ำเนินกำรให้หน่วยงำนจัดท ำเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน  
  ในชั้นกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ รำยงำน RIA 
จะถูกน ำไปประกอบกำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำยและกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอีกชั้นหนึ่ง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
รำยงำน RIA และสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
  -  ในกรณีที่เห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้องมีร่ำงกฎหมำยในเรื่องนั้น ก็อำจส่งเรื่อง 
พร้อมควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือขอให้ทบทวนหรือพิจำรณำตำมที่เห็นสมควรต่อไป  
  - ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจสอบแล้วเห็นว่ำจ ำเป็นต้องมี
กฎหมำยนั้นและได้ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยแล้วเสร็จ ให้ปรับปรุงรำยงำน RIA ให้สอดคล้องกับ 
ร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำ และเสนอไปพร้อมกับร่ำงกฎหมำยและเอกสำรอ่ืน 
เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรในส่วนนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำอำจแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรก็ได้ 
  ในชั้นกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ รำยงำน RIA  
ฉบับที่ได้มีกำรปรับปรุงแล้วจะถูกน ำไปประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยพร้อมกับเอกสำรอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องต่อไป    
 
๔. RIA ต้องเริ่มท ำเมื่อใด 
  ในขั้นต้นของกำรจัดท ำนโยบำยหรือกำรตัดสินใจในกำรออกกฎหมำย โดยเมื่อมีกรณี
ที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องเข้ำไปด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือแก้ไขปัญหำหรือด ำเนินภำรกิจใด  
ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ ควรเริ่มต้นกระบวนกำรวิเครำะห์ RIA โดยเร็ว เพ่ือเป็นกำร
พิจำรณำก ำหนดเป้ำประสงค์และแนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำยที่ชัดเจนและตรงประเด็น 
 
๕. ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ RIA มีอะไรบ้ำง๔ (มำตรำ ๑๗)  
  (๑) กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และผลกระทบของปัญหำ  

วิเครำะห์สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกสภำพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
ข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ซึ่งควรจะต้องน ำข้อมูลเชิงประจักษ์หรือสถิติที่ เกี่ยวข้องมำประกอบ 
กำรวิเครำะห์ด้วย โดยในหัวข้อนี้ ผู้วิเครำะห์จะต้องตอบค ำถำมส ำคัญ ๔ ข้อ คือ  (๑) ปัญหำคืออะไร 
(๒) สำเหตุของปัญหำคืออะไร (๓) ผลกระทบของปัญหำคืออะไร และ (๔) เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซง
ในเรื่องนี้ 

   

                                                           

  ๔แนวทำงกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 



๑๗ 

 

 
 
 

  (๒) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำร 
เมื่อได้วิ เครำะห์ว่ำปัญหำที่ เกิดขึ้นมำจำกสำเหตุใด ให้ระบุวัตถุประสงค์ 

และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นเพ่ือจะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นหรือท ำภำรกิจนั้น  
ให้เกิดผลส ำเร็จ  ทั้งนี้ หำกเป็นกรณีที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรด้วยกำรตรำกฎหมำย และมีกำรออก
กฎหมำยในเรื่องนั้นมำใช้บังคับ ประเด็นค ำตอบในข้อนี้จะน ำไปใช้เป็นตัวชี้วัดหรือเป็นข้อมูลประกอบ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยต่อไป 
  (๓) กำรแก้ปัญหำในปัจจุบัน 

ในขั้นตอนถัดมำ ให้ตรวจสอบว่ำสำมำรถใช้มำตรกำรหรือวิธีกำรอ่ืนที่ไม่ใช่
กฎหมำยในกำรแก้ปัญหำหรือไม่ และอธิบำยว่ำปัจจุบันมีกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีใดบ้ำง  
โดยในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีอ่ืนอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้อธิบำยด้วยว่ำกำรแก้ปัญหำ
ด้วยมำตรกำรดังกล่ำวได้ผลอย่ำงไร และมีอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดอย่ำงไรบ้ำง 

นอกจำกนี้  ในกรณีที่ เป็นไปได้  หน่วยงำนของรัฐควรตรวจสอบด้วยว่ำ 
ในต่ำงประเทศมีวิธีกำรแก้ปัญหำโดยใช้มำตรกำรหรือวิธีกำรอ่ืนที่ไม่ใช่กำรตรำกฎหมำยหรือไม่    
โดยให้ระบุมำตรกำรดังกล่ำวทั้งที่ เป็นกฎหมำยและไม่ใช่กฎหมำย และอธิบำยรำยละเอียด 
ของมำตรกำรนั้นพอสังเขป พร้อมทั้งวิเครำะห์ว่ำมำตรกำรดังกล่ำวสำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำง
แก้ปัญหำกับสังคมไทยได้หรือไม่ อย่ำงไร 
  (๔) ควำมสัมพันธ์หรือควำมใกล้เคียงกับกฎหมำยอ่ืน 

กำรตรวจสอบว่ำร่ำงกฎหมำยมีควำมสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมำยอ่ืน
หรือไม่ อย่ำงไร โดยให้พิจำรณำว่ำมีกฎหมำยที่มีหลักกำรหรือผลกำรบังคับใช้ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์ 
กับร่ำงกฎหมำยนี้ หรือมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำเรื่องนี้หรือไม ่อย่ำงไร 
  (๕) กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 

วิเครำะห์ถึงผลกระทบทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบที่อำจเกิดขึ้นหำกจะมีกฎหมำยนี้  
โดยเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ว่ำมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบ้ำงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและมำตรกำร  
ที่ก ำหนดขึ้นในร่ำงกฎหมำยนี้  ทั้งนี้ ในกำรวิเครำะห์ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียนอกจำกจะต้อง
พิจำรณำผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกขอบเขตและวัตถุประสงค์ของร่ำงกฎหมำยแล้ว ยังอำจต้อง
วิเครำะห์ถึงผู้ที่อำจได้รับผลกระทบโดยอ้อมที่เกิดจำกมำตรกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ในร่ำงกฎหมำยด้วย 
ต่อจำกนั้นจึงวิเครำะห์ว่ำผู้ได้รับผลกระทบแต่ละกลุ่มอำจได้รับผลกระทบอย่ำงไร เป็นผลกระทบ 
ในด้ำนดีหรือด้ำนลบ พร้อมทั้งระบุรำยละเอียดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ในกำรนี้ หำกมีตัวเลข 
ที่คำดกำรณ์หรือสถิติก็จะต้องน ำมำประกอบกำรวิเครำะห์และระบุไว้ในรำยงำนด้วย เพ่ือจะน ำไปสู่
กำรพิจำรณำว่ำกำรมีกฎหมำยฉบับนี้จะเกิดควำมคุ้มค่ำหรือไม่ เมื่อเทียบกับงบประมำณและภำระ 
ของภำครัฐ รวมทั้งภำระที่เกิดขึ้นแก่ประชำชนและสิทธิและเสรีภำพที่ถูกจ ำกัด และเพ่ือมิให้กฎหมำย 
สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจ ำเป็น 
  ทั้งนี้ ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกกฎหมำย อำจวิเครำะห์ได้เป็น ๓ มิติ ได้แก ่
  ๑) ผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน ซึ่งอำจ มี
ข้อพิจำรณำว่ำ กฎหมำยที่จะตรำขึ้นจะสร้ำงภำระหน้ำที่ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลใดบ้ำง สิทธิหรือเสรีภำพ
ของบุคคลในเรื่องใดบ้ำงที่ถูกจ ำกัด ประชำชนมีต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยเ พ่ิมขึ้นจำกกำรต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยนั้นหรือไม่ เพียงใด และประชำชนจะได้รับประโยชน์ใดบ้ำงจำกกฎหมำยดังกล่ำว   



๑๘ 

 

 
 
 

  ๒) ภำระที่เกิดขึ้นแก่ภำครัฐและควำมพร้อมของรัฐในกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย จะต้องพิจำรณำถึงควำมพร้อมและศักยภำพของหน่วยงำนของรัฐในกำรปฏิบัติ ตำม 
และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ซึ่งนอกจำกจะค ำนึงถึงวิธีกำรและประสิทธิภำพในกำรบังคับกำร 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยแล้ว ยังจะต้องพิจำรณำถึงควำมพร้อมในกำรสร้ำงควำมรับรู้และควำมเข้ำใจ 
ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยให้แก่ประชำชนและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย โดยจะต้องพิจำรณำ
ด้วยว่ำหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบได้มีกำรวำงแผนเพื่อด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวไว้หรือไม่ เพียงใด  
  ๓) ผลกระทบโดยรวมอ่ืนที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย จะต้องพิจำรณำถึงผลกระทบ
โดยรวมที่ส ำคัญทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรมีกฎหมำย เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภำวะ  
  (๖) กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงกฎหมำยในประเด็นที่ส ำคัญ ๔ เรื่อง ได้แก่ 
       ๑) เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำต 
       ๒) เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร 
       ๓) เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดโทษอำญำ 
       ๔) เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีดุลพินิจในกำรออก
ค ำสั่งทำงปกครอง หรือด ำเนินกิจกำรทำงปกครอง 
 
๖. ท ำไมจึงต้องรับฟังควำมเห็นประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
  กำรรับฟังควำมคิดเห็นในขั้นตอนนี้มุ่งหมำยที่จะให้ได้ข้อมูลทั้งที่เป็นสภำพข้อเท็จจริง 
เช่น สภำพปัญหำในเชิงลึก แนวทำงกำรด ำเนินกำรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ข้อจ ำกัดหรือข้อกังวลของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่เป็นควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรกำรทำงเลือกหรือมำตรกำรตำมร่ำงกฎหมำย
ที่หน่วยงำนของรัฐเสนอ เช่น มำตรกำรที่เสนออำจมีข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติ หรือผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกแต่ละมำตรกำร แนวทำงกำรเยียวยำ ควำมพึงพอใจในกำรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  
ดังนั้น กำรรับฟังควำมคิดเห็นในขั้นตอนนี้จึงอำจกระท ำโดยน ำหลักกำรหรือข้อเสนอเชิงมำตรกำร 
ที่หน่วยงำนของรัฐได้จัดท ำขึ้น ไปรับฟังสภำพปัญหำ ผลกระทบ ข้อจ ำกัดและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย  
ที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงแท้จริง 
 
๗. รำยงำน RIA ประกอบด้วยอะไรบ้ำง  
 กำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำน RIA จะต้องน ำเสนอข้อมูลให้ เข้ำใจได้ง่ ำย 
มีผลกำรวิเครำะห์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนกำรวิเครำะห์นั้น  
หำกมีข้อมูลในรูปแบบอ่ืน เช่น ตำรำง สถิติ แผนภูมิ ที่เป็นข้อมูลส ำคัญในกำรวิเครำะห์อำจน ำเสนอ
ประกอบในรำยงำนด้วย   
  รำยงำน RIA จะประกอบด้วยหัวข้อส ำคัญในกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ : เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องตรำกฎหมำยและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก
กฎหมำย 
      ๑. สภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำ และผลกระทบของปัญหำ 
      ๒. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรแทรกแซง 
      ๓. กำรแก้ปัญหำในปัจจุบัน 



๑๙ 

 

 
 
 

         ๔. กำรรับฟังควำมคิดเห็น 
      ๕. ควำมสัมพันธ์หรือควำมใกล้เคียงกับกฎหมำยอ่ืน 
      ๖. ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกกฎหมำย 
      ๗. ควำมพร้อมและต้นทุนของรัฐในกำรปฏิบัติตำมและบังคับกำร 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
      ๘. ผลกระทบโดยรวมที่อำจเกิดข้ึนจำกกฎหมำย  
  ส่วนที่ ๒ : เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร  
กำรก ำหนดโทษอำญำ และกำรใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
 
๘. จะเปิดเผยผลกำรวิเครำะห์ RIA เมื่อใด 
  กำรเปิดเผยผลกำรวิเครำะห์อำจด ำเนินกำรได้ในหลำยในขั้นตอน เช่น ในชั้นกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น หน่วยงำนของรัฐอำจน ำผลกำรวิเครำะห์ในเบื้องต้นไปประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้ เกี่ยวข้องเ พ่ือรับฟังว่ำกำรก ำหนดประเด็นเกี่ยวกับสภำพปัญหำ สำเหตุของปัญหำ 
และกำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรในแต่ละเรื่องถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ หรือวิเครำะห์ 
โดยอำศัยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ และเมื่อจัดท ำรำยงำน RIA แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กฎหมำยก ำหนดให้ต้องมีกำรเปิดเผยรำยงำน RIA ทั้งฉบับด้วย   
 
๙. เปิดเผยช่องทำงใด อย่ำงไร (มำตรำ ๑๘) 
  มำตรำ ๑๘ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐเผยแพร่รำยงำน RIA ผ่ำนทำงระบบกลำง  
และหน่วยงำนอำจเผยแพร่ผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 
๑๐. ข้อยกเว้นกำรเปิดเผยรำยงำน RIA (มำตรำ ๑๙) 
  กรณีกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย ดังต่อไปนี้ หน่วยงำนของรัฐจะไม่เปิดเผยรำยงำน RIA 
หรือจะเปิดเผยตำมที่เห็นสมควรก็ได้ 
  (๑) ร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภัยของประเทศ  
  (๒) ร่ำงกฎหมำยที่มิได้ใช้บังคับเป็นกำรทั่วไปกับประชำชน  
  (๓) ร่ำงกฎหมำยที่จ ำเป็นต้องตรำขึ้นโดยรีบด่วนเพ่ือประโยชน์ส ำคัญของประเทศ
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติ
สำธำรณะ  
  (๔) ร่ำงกฎหมำยอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประชำชน  

 
  



๒๐ 

 

 
 
 

  



๒๑ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



๒๒ 

 

 
 
 

 

๖. กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงกฎหมำย 
 

 
๑. กฎหมำยนี้มุ่งเน้นตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงกฎหมำยในเรื่องอะไรบ้ำง 
  กฎหมำยนี้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐที่จะเสนอร่ำงกฎหมำยต้องด ำเนินกำร
ตรวจสอบและพิจำรณำจัดท ำร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ๕ ประกำร ได้แก่ 
  (๑) ร่ำงกฎหมำยต้องสอดคล้องกับหลักกำรทั่วไปในกำรตรำกฎหมำย 
  (๒) ร่ำงกฎหมำยต้องก ำหนดให้มกีำรใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีท่ีจ ำเป็น 
  (๓) ร่ำงกฎหมำยต้องก ำหนดให้มีกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น 
  (๔) ร่ำงกฎหมำยต้องก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่บัญญัติไว้ในร่ำงกฎหมำยนั้นให้ชัดเจน 
  (๕) ร่ำงกฎหมำยต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรก ำหนดโทษอำญำ 
 
๒. หลักกำรทั่วไปในกำรตรำกฎหมำยที่ต้องตรวจสอบและพิจำรณำมีหลักกำรใดบ้ำง 
  หลักกำรทั่วไปในกำรตรำกฎหมำยที่หน่วยงำนของรัฐต้องตรวจสอบและพิจำรณำนั้น
จะเป็นไปตำมมำตรำ ๒๑ (๑) - (๔) ซึ่งได้แก่หลักกำรดังนี้ 

(๑) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีที่ เป็นกำรจัดท ำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติหรือประมวลกฎหมำยต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญด้วย 

(๒) สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
(๓) สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
(๔) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ

สภำพกำรณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพเพ่ือไม่ให้เป็นภำระแก่
ประชำชน 
 
๓. กำรใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น 

  ๓.๑ เพรำะเหตุใดจึงต้องก ำหนดให้มีกำรใช้
ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น 

โดยหลักเมื่อไม่มีกฎหมำยห้ำม บุคคลย่อม
มีเสรีภำพในกำรกระท ำหรือไม่กระท ำกำรก็ได้ กำรจ ำกัดเสรีภำพ
ต้องอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือรักษำ
ประโยชน์สำธำรณะ  ดังนั้น กำรใช้ระบบอนุญำตหรือที่มีผล
ท ำนองเดียวกันไม่ว่ำจะเรียกว่ำอย่ำงไร ควรใช้ได้เท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 
เพรำะกำรอนุญำตเป็นกำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรกระท ำของประชำชนไม่ให้กระท ำได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญำต  นอกจำกนี้ ระบบอนุญำตถือเป็นกำรแทรกแซงของรัฐรูปแบบหนึ่งซึ่งมีระดับควำมหนักเบำ
แตกต่ำงกัน ส ำหรับกำรแทรกแซงที่กระทบต่อเสรีภำพมำกที่สุด คือ กำรออกกฎหมำยห้ำมกระท ำกำร  
รองลงมำคือ กำรให้ขออนุญำตก่อนกำรด ำเนินกำร กำรแทรกแซงที่เบำลงมำจำกสองประกำรแรก คือ 



๒๓ 

 

 
 
 

กำรให้จดทะเบียน และกำรแทรกแซงที่กระทบเสรีภำพน้อยที่สุด คือ กำรให้จดแจ้งข้อมูลต่อ
หน่วยงำนของรัฐ   ดังนั้น กำรจะตรำกฎหมำยขึ้นเพ่ือจ ำกัดเสรีภำพในกำรกระท ำหรือไม่กระท ำกำร
โดยก ำหนดให้ขออนุญำตจึงต้องกระท ำเท่ำท่ีจ ำเป็น 

๓.๒ กำรใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่จ ำเป็นในกฎหมำยนี้ก ำหนดไว้อย่ำงไร 
กฎหมำยนี้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐที่จะเสนอร่ำงกฎหมำยต้องตรวจสอบ

และพิจำรณำร่ำงกฎหมำยนั้น โดยต้องไม่ใช้ระบบอนุญำต  อย่ำงไรก็ดี มีข้อยกเว้นไว้ว่ำ เว้นแต่ 
มีเหตุจ ำเป็นเพ่ือรักษำประโยชน์ของประเทศชำติหรือประชำชน หรือมีกรณีจ ำเป็นอันไม่อำจหลีกเลี่ยงได้  
ทั้งนี้ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องมีระบบอนุญำต กำรก ำหนดระยะเวลำหรือขั้นตอนในกำรพิจำรณำยื่นค ำขอ
อนุญำตด ำเนินกำรต่ำง ๆ ต้องค ำนึงถึงหลักกำรและสำระส ำคัญของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรประกอบด้วย (มำตรำ ๒๑ (๕)) 

ตัวอย่ำงกรณีเหตุจ ำเป็นเพ่ือรักษำประโยชน์ของประเทศชำติหรือประชำชน 
เช่น กำรก ำหนดระบบอนุญำตเพ่ือกำรควบคุมกำรกระท ำที่อำจส่งผลกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคง 
หรือควำมปลอดภัยสำธำรณะหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน เช่น กฎหมำยอำวุธปืน  หรือกำรก ำหนด
ระบบอนุญำตเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินสำธำรณะที่มีจ ำกัดหรือสิ่งที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น กฎหมำยที่ดิน ป่ำไม้ น้ ำ หรือกฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 
๔. ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย๕ 

โดยที่มำตรำ ๕ และมำตรำ ๒๑ (๕) ก ำหนดให้ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย หน่วยงำน
ของรัฐพึงใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น เพรำะกำรใช้ระบบอนุญำตเป็นกำรจ ำกัดสิทธิ  
และเสรีภำพของบุคคลขั้นสูง โดยห้ำมมิให้กระท ำกำรที่ต้องขออนุญำตนั้นจนกว่ำจะได้รับอนุญำต  
และมุ่งหวังให้หน่วยงำนของรัฐมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในกำรใช้ระบบกำรควบคุม ก ำกับดูแล 
หรือกำรที่รัฐจะเข้ำไปเกี่ยวข้องในกิจกรรม กำรด ำเนินชีวิต หรือกำรประกอบธุรกิจของประชำชนเท่ำที่
จ ำเป็นโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งสมควรต้องพิจำรณำตำมระดับควำมส ำคัญของกิจกรรม ประโยชน์
สำธำรณะ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชำชน รวมทั้งควำมคุ้มค่ำของระบบกำร ควบคุม 
หรือก ำกับดูแลที่เลือกใช้ให้มีควำมเหมำะสม และได้สัดส่วนกับมำตรกำรที่เลือกใช้  เพ่ือให้เกิด 
ควำมเข้ำใจที่ตรงกันและมีแนวทำงในกำรจ ำกัดกำรใช้ระบบอนุญำตที่ไม่จ ำเป็นและเป็นภำระ  
แก่ประชำชนจนเกินสมควร  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีจึงไดอ้อกค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย ดังต่อไปนี้ 

ระดับกำรควบคุม ก ำกับดูแล หรือกำรที่รัฐจะเข้ำไปแทรกแซงเพ่ือจ ำกัดสิทธิ 
และเสรีภำพในกำรท ำกิจกรรม กำรด ำเนินชีวิต หรือกำรประกอบธุรกิจของประชำชนในกฎหมำย 
แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

๑. การก าหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม  : มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือวำงกฎเกณฑ์ 
หรือมำตรฐำนให้ประชำชนหรือผู้ประกอบกำรต้องปฏิบัติตำม โดยรัฐสำมำรถติดตำมตรวจสอบ 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์หรือมำตรฐำนดังกล่ำวได้ในภำยหลัง ทั้งกรณีที่รัฐติดตำม
ตรวจสอบเองหรือกรณีมีผู้ร้องเรียน  

                                                           
๕ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย ประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 



๒๔ 

 

 
 
 

๒. การจดแจ้ง : มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐได้ทรำบข้อมูลและสำมำรถติดตำมได้ 
อย่ำงใกล้ชิด  เป็นกรณีที่รัฐต้องกำรทรำบข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และกำร
ก ำกับดูแลกำรท ำกิจกรรม หรือกำรประกอบธุรกิจ โดยก ำหนดให้จดแจ้งข้อเท็จจริงหรือรำยละเอียด
บำงประกำรต่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบก่อนด ำเนินกำร โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบมีหน้ำที่เพียงยืนยัน
ควำมครบถ้วนของรำยกำรเท่ำนั้น  

๓. การจดทะเบียน/การขึ้นทะเบียน : มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและติดตำม  
ส ำหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสำธำรณะในระดับที่มิได้รุนแรงมำกนัก แต่รัฐจ ำเป็นต้องเข้ำมำ 
ก ำกับดูแล เพ่ือรับรองคุณสมบัติหรือคุณวุฒิของผู้ประกอบกำร เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจในกำรใช้
บริกำรของประชำชนหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบและกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนจำกภำครัฐ 
โดยในกำรรับจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนอำจก ำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมได้  ทั้งนี้  
หำกผู้ขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนด หน่วยงำนของรัฐไม่อำจปฏิเสธกำรรับ  
จดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนบุคคลนั้นได้ 

๔. การอนุญาต/ใบอนุญาต : มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นมำตรกำรในกำรควบคุม 
และก ำกับดูแลกำรท ำกิจกรรมหรือกำรประกอบธุรกิจของประชำชนที่มีควำมเข้มงวดสูง หรือมีควำม
จ ำเป็นต้องก ำหนดจ ำนวนหรือปริมำณ เพรำะมีลักษณะที่กระทบต่อชีวิต สิทธิ เสรีภำพ สังคม  
หรือประโยชน์สำธำรณะอย่ำงร้ำยแรง จึงจ ำเป็นต้องห้ำมมิให้ประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจนั้นจนกว่ำ 
จะได้รับอนุญำต โดยกำรใช้ระบบอนุญำตสำมำรถกระท ำได้เมื่อ  

    ๔.๑ เป็นกรณีที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจำกกำรควบคุมหรือก ำกับดูแล  
ตำมระดับที่ก ำหนดไว้ตำม ๑ ถึง ๓ ไม่เพียงพอส ำหรับกำรคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน 

    ๔.๒ ไม่มีมำตรกำรอ่ืนที่ดีกว่ำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรคุ้มครองประโยชน์
ส่วนรวมของประชำชน  

    ๔.๓ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
    ๔.๔ ไม่เป็นภำระแก่ประชำชนจนไม่คุ้มค่ำกับประโยชน์ที่ภำครัฐจะได้รับ 

 
๕. กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น 

  ๕.๑ เพรำะเหตุใดจึงต้องก ำหนดให้มีกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรเฉพำะกรณีที่จ ำเปน็ 
ระบบคณะกรรมกำร คือ ระบบกำรพิจำรณำและตัดสินใจในรูปแบบกลุ่มบุคคล

ที่ก ำหนดขึ้นเ พ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด 
ในด้ำนกำรบริหำรโดยมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกัน   
กำรตัดสินใจโดยระบบคณะกรรมกำรมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
ข้อดี คือ กำรมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้อง ท ำให้ได้รับข้อมูล
ควำมเห็นรอบด้ำน และผลกำรตัดสินใจจะได้รับกำรยอมรับ 
จำกผู้เกี่ยวข้องมำกกว่ำกำรตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว 
แต่ข้อ เสียของระบบคณะกรรมกำรก็มีหลำยประกำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมล่ำช้ำ กำรหำผู้รับผิดชอบที่แท้จริง
กระท ำได้ยำกเมื่อเกิดข้อผิดพลำด รวมทั้งกำรปฏิบัติงำน 

ของคณะกรรมกำรจะมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยสูง ท ำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมำณแผ่นดินโดยไม่จ ำเป็น  
ดังนั้น กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจึงต้องไม่แต่งตั้งให้ปฏิบัติงำนซึ่ งโดยสภำพแล้วมีลักษณะเป็น  



๒๕ 

 

 
 
 

“งำนประจ ำ” หรืองำนที่บุคคลเพียงคนเดียวสำมำรถท ำงำนได้ หรืองำนที่มีกำรรับผิดชอบตำมล ำดับ
ขั้นตอนของกำรบริหำรอยู่แล้ว เนื่องจำกหำกน ำระบบคณะกรรมกำรมำใช้จะท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำ
และไม่มีประสิทธิภำพ  ด้วยเหตุนี้  ระบบคณะกรรมกำรจึงควรน ำมำใช้เท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือให้ 
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและหำผู้รับผิดชอบได้อย่ำงแท้จริง 

๕.๒ กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรเฉพำะกรณีที่จ ำเป็นในกฎหมำยนี้ก ำหนดไว้
อย่ำงไร 

กฎหมำยนี้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐที่จะเสนอร่ำงกฎหมำยต้องตรวจสอบ 
และพิจำรณำร่ำงกฎหมำยนั้น โดยต้องไม่ใช้ระบบคณะกรรมกำร  อย่ำงไรก็ดี มีข้อยกเว้นไว้ว่ำ เว้นแต่ 
เพ่ือก ำหนดนโยบำย หรือก ำกับ หรือก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือเพ่ือกำรอ่ืนที่จ ำเป็น  ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
น ำระบบคณะกรรมกำรมำใช้ ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่ำมติของคณะกรรมกำรผูกพันหน่วยงำนที่มีผู้แทน
เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งด้วย (มำตรำ ๒๑ (๖)) 
 
๖. ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย๖ 
  โดยที่มำตรำ ๕ และมำตรำ ๒๑ )๖(  ก ำหนดให้ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย หน่วยงำน
ของรัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมกำรเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น และไม่ใช้ระบบคณะกรรมกำร  เว้นแต่ 
เพ่ือก ำหนดนโยบำย หรือก ำกับ หรือก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือเพ่ือกำรอ่ืนที่จ ำเป็น  คณะกรรมกำร
พัฒนำกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึ งออกค ำแนะน ำ เกี่ ย วกับกำรใช้ 
ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำยที่ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ เป็นกำรใช้ระบบ
คณะกรรมกำรโดยไม่จ ำเป็น 

๑) ท ำให้คณะกรรมกำรเป็นผู้บริหำรงำนโดยตรงหรือรับผิดชอบต่อกำร
บริหำรงำนโดยตรง เว้นแต่เป็นผู้ควบคุมก ำกับผู้บริหำรในมหำวิทยำลัย รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำร
มหำชน 

๒) ท ำให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่หรืออ ำนำจซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรอื่น 

๓) ท ำให้กำรบริกำรประชำชนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดขั้นตอนมำกขึ้น 
หรือเกิดควำมล่ำช้ำ 

๔) ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจ ำนวนมำกร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 
๕) ท ำให้เกิดผลเป็นกำรเบี่ยงเบนควำมรับผิดรับชอบ (accountability) ในผล

ของกำรกระท ำได้โดยง่ำย 
๖) เป็นกำรตัดอ ำนำจของคณะรัฐมนตรี  หรือเป็นกำรด ำเนินกำรแทน

คณะรัฐมนตรี 
(๒) ในกรณีที่จ ำเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย เนื่องจำกมติของ

คณะกรรมกำรจะมีผลผูกพันหน่วยงำนที่มีผู้แทนเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งด้วย  หน่วยงำนของรัฐ 
จึงควรพิจำรณำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 

                                                           

  ๖ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย 
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 



๒๖ 

 

 
 
 

         ๑) ควรหลีกเลี่ยงกำรก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร เว้นแต่
กฎหมำยนั้นเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบำยที่ส ำคัญหรือนโยบำยระดับชำติ 
         ๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่งให้ก ำหนดเท่ำที่จ ำเป็น  ในกรณีที่จ ำเป็นต้องมี
กรรมกำรดังกล่ำว ควรก ำหนดเฉพำะต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับภำรกิจของคณะกรรมกำรนั้นโดยตรง 
         ๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ก ำหนดเท่ำที่จ ำเป็น ในกรณีที่จ ำเป็นต้องมี
กรรมกำรดั งกล่ ำว  ควรก ำหนดเฉพำะด้ ำนที่ จ ำ เป็นต้องอำศัยควำมรู้  ควำมเชี่ ยวชำญ  
และประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับภำรกิจของคณะกรรมกำรนั้นโดยตรง 
   (๓) กำรแต่งตั้งกรรมกำรต้องไม่เป็นกำรเพ่ิมพระรำชภำระโดยไม่จ ำเป็น  และ 
ไม่แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 
๗. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
    ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ท่ีบัญญัติไว้ในร่ำงกฎหมำยนั้นให้ชัดเจน 
 

๗.๑ เพรำะเหตุใดจึงต้องก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ท่ีบัญญัติไว้ในร่ำงกฎหมำยนั้นให้ชัดเจน 

โดยหลักเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะมีอ ำนำจดุลพินิจ
ก็ต่อเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้อ ำนำจไว้  ดังนั้น “หำกไม่มีกฎหมำย
บัญญัติไว้เจ้ำหน้ำที่ย่อมไม่มีอ ำนำจดุลพินิจ” และ “ในบำงกรณี
กฎหมำยอำจบัญญัติให้เจ้ำหน้ำที่มีเพียงอ ำนำจผูกพัน และมีหน้ำที่
ต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนดโดยไม่มีดุลพินิจ”  นอกจำกนี้  
กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ให้อ ำนำจดุลพินิจนั้น และในกำรใช้
ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่จะต้องอยู่ภำยใต้กรอบทำงเลือก ระยะเวลำ 
วิธีกำร หรือขั้นตอนตำมที่กฎหมำยก ำหนด และต้องพิจำรณำเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนดประกอบกับ
ข้อเท็จจริ งในกำรใช้ดุลพินิจด้วย ซึ่ งในกำรบัญญัติ กฎหมำยควรต้องก ำหนดหลัก เกณฑ์ 
ตำมลักษณะเฉพำะของเรื่องเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรใช้ดุลพินิจไว้ด้วย โดยในกรณีที่ต้องบัญญัติ
กฎหมำยให้อ ำนำจแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในเบื้องต้นควรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นต้องก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ใช้
ดุลพินิจ หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่สำมำรถก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ มีเพียงอ ำนำจผูกพันและมีหน้ำที่ต้อง
ปฏิบัติ  ดังนั้น หำกจ ำเป็นต้องให้อ ำนำจดุลพินิจแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จะต้องมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์  
และแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ดุลพินิจ ตลอดจนกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ รวมถึงก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ไว้ให้ชัดเจน  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและประชำชน
สำมำรถตรวจสอบได ้

๗.๒ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและระยะเวลำ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ในกฎหมำยนี้ก ำหนดไว้อย่ำงไร 

กฎหมำยนี้ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและระยะเวลำ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ไว้ ๓ ประกำร ได้แก่ 

 
 



๒๗ 

 

 
 
 

(๑) กำรมีบทบัญญัติให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีดุลพินิจในกำรออกค ำสั่งทำงปกครอง 
หรือด ำเนินกิจกำรทำงปกครอง ให้กระท ำได้เท่ำที่จ ำเป็น  ทั้งนี้ ในกรณีที่ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
มีดุลพินิจ ให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ดุลพินิจและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ  
ที่เป็นสำระส ำคัญไว้ในร่ำงกฎหมำยให้ชัดเจน (มำตรำ ๒๑ (๗)) 

(๒) ในกรณีที่ร่ำงกฎหมำยก ำหนดให้ออกกฎเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้
ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กฎดังกล่ำวต้องก ำหนดให้กำรใช้ดุลพินิ จเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ (มำตรำ ๒๓) 

๑) ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักกำรส ำคัญที่ รั ฐธรรมนูญรับรอง เช่น  
หลักนิติธรรม หลักคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หรือหลักควำมเป็นกฎหมำยสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
เป็นต้น 

๒) ต้องสอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๓) ต้องสอดคล้องและปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำร 

ทำงปกครอง 
๔) ต้องยึดหลักควำมพอสมควรแก่เหตุ และหลักควำมได้สัดส่วนระหว่ำง

ประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภำพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป 
๕) ต้ องยึ ดหลั กควำมเสมอภำคและต้ องไม่ เป็ นกำรเลื อกปฏิบั ติ 

โดยไม่เป็นธรรม 
(๓) กำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพ่ือให้กำรใช้

ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ กฎหมำยนี้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ 
ต้องจัดท ำแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ในหัวข้อ (๒) ให้ทันสมัยอยู่เสมอและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป  ทั้งนี้ แนวทำงปฏิบัติ 
ในกำรใช้ดุลพินิจดังกล่ำวมิให้ใช้บังคับในทำงที่ เป็นผลร้ำยแก่บุคคลจนกว่ำจะมีกำร เผยแพร่ 
ให้ประชำชนทรำบ  อย่ำงไรก็ดี มีข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับแก่กำรใช้ดุลพินิจในกำรด ำเนินงำน  
ตำมกระบวนกำรยุติธรรมและกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล กำรพิจำรณำสั่งคดีของพนักงำนอัยกำร 
และกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรสอบสวน ไต่สวน กำรบังคับคดี และกำรวำงทรัพย์  
(มำตรำ ๒๔) 

 
๘. กำรก ำหนดโทษอำญำเฉพำะควำมผิดร้ำยแรง 

  ๘.๑ เพรำะเหตุใดจึงต้องก ำหนดโทษอำญำเฉพำะควำมผิดร้ำยแรง 
ในปัจจุ บันกำรใช้ประโยชน์ จำกโทษอำญำ 

ที่ก ำหนดไว้กฎหมำยต่ำง ๆ โดยส่วนใหญ่มีควำมไม่สอดคล้องกับ
เจตนำรมณ์ของกฎหมำย เนื่องจำกกำรก ำหนดโทษอำญำ 
บำงประเภทไม่สมควรเป็นโทษอำญำหรือในกฎหมำยบำงเรื่องมีกำร
น ำโทษอำญำมำใช้โดยไม่เหมำะสม จำกลักษณะของกำรก ำหนดโทษ
อำญำที่ไม่เหมำะสมดังกล่ำวก่อให้เกิดสภำพปัญหำต่ำง ๆ ได้แก่ 
(๑) ท ำให้กฎหมำยอำญำขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้ 
กับพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคำมอย่ำงแท้จริง (๒) ท ำให้เกิดปัญหำ 
กำรบริหำรงำนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำซึ่งมีปริมำณ



๒๘ 

 

 
 
 

งำนคดีเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนมำก ต้องใช้บุคลำกร งบประมำณ ตลอดจนเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวก  
เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียงบประมำณแผ่นดินเพ่ิมมำกขึ้น (๓) ท ำให้เกิดปัญหำปริมำณคด ี
ที่ค้ำงในศำลเป็นจ ำนวนมำก และปัญหำนักโทษล้นเรือนจ ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรรักษำควำมยุติธรรม
โดยรวม ท ำให้สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยของรัฐเป็นอันมำก และ (๔) กำรรับผิดจำกโทษอำญำที่ไม่เหมำะสม 
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของผู้กระท ำควำมผิด เนื่องจำกเมื่อบุคคล  
รับโทษอำญำจะมีประวัติอำชญำกรติดตัว (criminal record) ซึ่งหำกไม่มีระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ดีเพียงพออำจเป็นผลร้ำยหรือสร้ำงตรำบำปแก่บุคคลนั้น แม้บุคคลนั้นจะพ้นโทษ ได้รับอภัยโทษ  
ล้ำงมลทิน หรือได้รับกำรนิรโทษกรรมแล้วก็ตำม  นอกจำกนี้ กฎหมำยที่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติ 
ของบุคคลเพ่ือประกอบอำชีพหรือด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ จะมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละฉบับ  
โดยหำกก ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรรับโทษอำญำไว้ด้วย และกำรรับโทษอำญำในกรณีนั้น 
เป็นกรณีที่ไม่สมควรได้รับจะท ำให้บุคคลนั้นกลำยเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติในกำรประกอบอำชีพ 
หรือด ำรงต ำแหน่งโดยไม่เป็นธรรมได้  ดังนั้น กำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำยจึงควรได้รับ  
กำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบและค ำนึงถึงสัดส่วนของอัตรำโทษที่เหมำะสมด้วย 
  ๘.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดโทษอำญำในร่ำงกฎหมำย กฎหมำยนี้ก ำหนด
ไว้อย่ำงไร 

กำรก ำหนดโทษอำญำส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดใดในร่ำงกฎหมำยนั้น  
มำตรำ ๒๑ (๘) ก ำหนดให้เมื่อจะต้องก ำหนดโทษอำญำไว้ในร่ำงกฎหมำยจะต้องค ำนึงถึงหลักเกณฑ์  
๒ ประกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  กำรกระท ำนั้ นต้อ งกระทบต่อควำมมั่ นคงหรือควำมปลอดภั ย 
ของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง หรือมีผลกระทบ 
ต่อส่วนรวม 

(๒) เป็นกรณีที่ไม่สำมำรถใช้มำตรกำรอ่ืนใดเพ่ือบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงได้ผล 
และมีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้ 
  ๘.๓ ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรก ำหนดโทษอำญำ 
ในกฎหมำย๗ 

 โดยที่มำตรำ ๕ และมำตรำ ๒๑ (๘) ก ำหนดให้ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
หน่วยงำนของรัฐพึงก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำยเฉพำะควำมผิดร้ำยแรง และให้ค ำนึงถึงหลักเกณฑ์ 
ดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงไดอ้อกค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำย ดังต่อไปนี้ 

 กำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำยส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดใดจะต้อง 
ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

 (๑) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดร้ำยแรงนั้นเป็นกำรกระท ำที่กระทบต่อ 
ควำมม่ันคงของรัฐหรือควำมปลอดภัยของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือกระทบ
ต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้ำง  

                                                           
๗ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรก ำหนดโทษอำญำในกฎหมำย ประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 



๒๙ 

 

 
 
 

หน่วยงำนของรัฐต้องพิจำรณำวัตถุประสงค์ของกำรตรำกฎหมำย  
หำกเป็นไปเพ่ือคุ้มครองสิ่งต่อไปนี้ อำจก ำหนดเป็นโทษอำญำได้ 

๑) เป็นกำรกระท ำที่กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐหรือควำมปลอดภัย 
ของประเทศ ได้แก่ กำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมไม่มั่นคงทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือกำรเมือง 
กำรปกครอง หรือเป็นกำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยของประเทศหรือประชำชน  
อำจก ำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้ตำมควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำนั้น ๆ 

๒) เป็นกำรกระท ำที่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(public order)  หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง ( good morals)  
หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้ำง ซึ่งต้องค ำนึงถึงสภำพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในกำรพิจำรณำดังกล่ำวให้ถือหลักดังต่อไปนี้ 
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน (public order)  คือ กฎเกณฑ์ 

เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อย มุ่งคุ้มครองกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคมหรือในประเทศชำติ เพ่ือให้
เกิดควำมมั่นคง (security) ควำมสงบสุข (tranquility) สันติภำพ (peace) และสุขภำวะ (public 
health) ร่วมกันของคนในสังคม กำรกระท ำใดที่ท ำให้เกิดควำมไม่มั่นคง ควำมไม่สงบสุข ควำมวุ่นวำย
หรือบ่อนท ำลำยสุขภำวะ อันจะมีผลต่อกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม กำรกระท ำที่กระทบต่อ 
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนนั้นย่อมก ำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้ตำมควำมร้ำยแรง  
แห่งกำรกระท ำและเจตนำ  

ศีลธรรมอันดีของประชำชน (good morals) คือ กฎเกณฑ์ที่คนในสังคม 
ส่วนใหญ่ถือปฏิบัติตำมควำมเชื่อ ตำมประเพณี หรือศำสนำ และถือว่ำเป็นเครื่องวินิจฉัย  
ควำมประพฤติว่ำถูกต้องหรือไม่ ปกติกำรกระท ำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนย่อมท ำให้  
นิติกรรมเสียไป แต่กำรกระท ำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนจะเป็นควำมผิดอำญำก็ต่อเมื่อ 
กำรกระท ำนั้นเป็นเรื่องร้ำยแรงและกระทบต่อกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันอำจท ำให้เกิด  
ควำมไม่มั่นคง ควำมไม่สงบสุข ควำมวุ่นวำยในสังคมได้ ศีลธรรมอันดีของประชำชนนี้อำจมี
วิวัฒนำกำรได้ตำมยุคสมัยและตำมพ้ืนที่ กำรกระท ำที่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน 
อย่ำงร้ำยแรงย่อมก ำหนดเป็นควำมผิดอำญำได้ตำมยุคสมัย 

กำรกระท ำที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม คือ กำรกระท ำที่ส่ งผลร้ำย 
ต่อประชำชนในวงกว้ำง ในด้ำนเศรษฐกิจ สั งคม กำรเมืองกำรปกครอง หรือสิ่ งแวดล้อม  
หรือผลกระทบที่เป็นผลร้ำยอื่นท่ีไม่เพียงแต่เป็นกำรกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นกำรส่วนตัว  

ทั้งนี้  ในกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ตำม (๑) และ (๒) หน่วยงำนของรัฐ 
ต้องตระหนักว่ำเกณฑ์ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นพลวัตจึงต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับยุคสมัย สภำพสังคม 
เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีที่ เปลี่ยนแปลงไป  รวมตลอดถึง
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ 

 (๒) เป็นกรณีที่ไ ม่สำมำรถใช้มำตรกำรอ่ืนใดเพื่อบังคับใช้กฎหมำย 
อย่ำงได้ผลและมีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะท ำให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยได้ 

 กำรก ำหนดให้กำรกระท ำใดเป็นควำมผิดและมีโทษอำญำเป็นกำรจ ำกัด
สิทธิและเสรีภำพของบุคคลอย่ำงยิ่ง จึงต้องใช้ในกรณีที่ไม่มีมำตรกำรอ่ืนเพ่ือให้ประชำชนปฏิบัติ  
ตำมกฎหมำยได้ หรือกำรลงโทษอย่ำงอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอำญำไม่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดเกรงกลัว 
เพรำะได้รับประโยชน์ทำงเศรษฐกิจคุ้มค่ำกว่ำโทษที่ได้รับ หำกมีมำตรกำรอ่ืนที่ท ำให้ประชำชนปฏิบัติ



๓๐ 

 

 
 
 

ตำมกฎหมำยได้ เช่น มำตรกำรจูงใจเพ่ือให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกำรอ ำนวย  
ควำมสะดวกให้กระท ำกำรที่รัฐอยำกให้กระท ำ กำรก ำหนดมำตรกำรบังคับทำงปกครอง กำรก ำหนด
สภำพบังคับทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรก ำหนดโทษปรับเป็นพินัย๘ หรือกำรก ำหนดให้เอกชนฟ้องร้อง
ด ำเนินคดีได้เอง เห็นสมควรใช้มำตรกำรดังกล่ำว แต่ถ้ำมำตรกำรดังกล่ำวไม่อำจท ำให้ประชำชนปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยอย่ำงได้ผลหรือมีประสิทธิภำพเพียงพอ กรณีนี้จึงก ำหนดให้กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวเป็นควำมผิดและมีโทษอำญำ 

 (๓) ควำมผิดที่บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมำยอำญำ ภำคควำมผิด  
หำกบทบัญญัติควำมผิดที่มีโทษอำญำในพระรำชบัญญัติ ใดมีองค์ประกอบควำมผิดเหมือน 
หรือคล้ำยคลึงกับควำมผิดที่ก ำหนดในภำคควำมผิดของประมวลกฎหมำยอำญำ มิให้ก ำหนด 
โทษอำญำในร่ำงกฎหมำยนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลควำมจ ำเป็นพิเศษว่ำเป็นกฎหมำยเฉพำะจ ำเป็น 
ต้องมีโทษสูงกว่ำหรือมีโทษอุปกรณ์ เช่น เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ประสงค์จะก ำหนดโทษอำญำที่มีโทษน้อยกว่ำ 
โดยมิให้น ำประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้บังคับจะต้องระบุในกฎหมำยเฉพำะนั้นให้ชัดเจนว่ำ มิให้ 
น ำโทษส ำหรับควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้บังคับส ำหรับกำรกระท ำควำมผิด  
ตำมกฎหมำยเฉพำะนั้น 

 (๔) ในกรณีที่ มีพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ มีผลผูกพันประเทศไทย  
เช่น สนธิสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นภำคี ก ำหนดพันธกรณี 
ให้ประเทศไทยต้องตรำกฎหมำยที่มีโทษอำญำตำมที่ก ำหนดไว้ในพันธกรณีนั้น ให้ก ำหนด 
โทษอำญำได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และมีเพดำนโทษ (threshold) ที่ชัดเจนด้วย  ทั้งนี้ 
ในกำรตรำกฎหมำยที่ก ำหนดโทษอำญำตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศนั้นจะต้องอ้ำงข้อควำม 
ในพันธกรณีที่ระบุให้ก ำหนดโทษอำญำให้ชัดเจนด้วย มิใช่แค่เป็นข้อเสนอแนะตำมพันธกรณี 
ว่ำอำจก ำหนดเป็นโทษอำญำเท่ำนั้น 

 (๕) กำรกระท ำใดที่เป็นกรรมเดียวและมีโทษอำญำอยู่แล้ว จะก ำหนดให้ 
กำรกระท ำกรรมเดียวกันนั้นมีโทษอย่ำงอ่ืนด้วย เพื่อจูงใจให้ยอมรับโทษอย่ำงอ่ืนนั้นเพื่อระงับคดี  
ย่อมกระท ำมิได้ 

 บทบัญญัติแห่งกฎหมำยทั้งหลำยที่ก ำหนด “มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง” 
เช่น กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ต้องเปลี่ยนบทบัญญัติเป็นสภำพบังคับอ่ืน 
ที่เหมำะสม เช่น โทษปรับทำงปกครอง หรือโทษปรับเป็นพินัย เว้นแต่โดยสภำพของควำมผิด 
สมควรมีโทษอำญำ เพรำะเรื่องทำงแพ่งในระบบประมวลกฎหมำย หมำยถึงเรื่องระหว่ำงเอกชน 
กับเอกชนเท่ำนั้น แต่กำรละเมิดกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ใช่เรื่องระหว่ำงเอกชนกับเอกชน  
หำกแต่เป็นเรื่องระหว่ำงรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งต้องรักษำควำมสงบเรียบร้อยให้กับบุคคล  
จึงไม่ใช่เรื่องทำงแพ่งและกำรเปลี่ยนโทษทำงแพ่งมำเป็นโทษปรับเป็นพินัยย่อมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ
ของผู้ถูกลงโทษมำกกว่ำ 

 

                                                           
๘โทษปรับเป็นพินัย เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรก ำหนดสภำพบังคับท่ีเป็นผลร้ำยกรณีไม่ปฏิบัติตำม

กฎหมำย และไม่ใช่โทษอำญำหรือโทษทำงปกครอง ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ  
และจัดท ำร่ำงกฎหมำยเพื่อที่จะเสนอเรื่องต่อไป 



๓๑ 

 

 
 
 

 ตัวอย่ำงของกำรกระท ำที่ไม่ควรก ำหนดเป็นโทษอำญำตำมหลักเกณฑ์ข้อ ๑  
และข้อ ๒ 

 (๑) กำรกระท ำควำมผิดเล็กน้อย เช่น ผิดกฎจรำจรเล็กน้อย โดยกำรจอดรถ 
ในที่ห้ำมจอด ขับรถทับเส้นทึบ (เครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง) หรือก่อเหตุเดือดร้อนร ำคำญที่กระท ำ
ต่อปัจเจกชนอำจก ำหนดเป็นโทษปรับเป็นพินัยได้ ซึ่งต่ำงจำกกำรกระท ำผิดกฎจรำจรที่อำจกระทบต่อ 
ควำมปลอดภัยของผู้อ่ืนซึ่งต้องก ำหนดเป็นโทษอำญำ เช่น กำรขับรถโดยไม่มีใบอนุญำต กำรขับรถ 
ฝ่ำไฟแดง (สัญญำณไฟจรำจร) 

 (๒) กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเศรษฐกิจที่ไม่มีผลกระทบรุนแรง อำจใช้
มำตรกำรบังคับทำงปกครองหรือมำตรกำรบังคับอ่ืนแทน เช่น สั่งให้หยุดหรือแก้ไขให้ถูกต้อง  
หรือกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงแพ่งในกรณีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำที่ไม่ได้มีควำมมุ่งหมำย  
ทำงกำรค้ำ 

 (๓) กำรฝ่ำฝืนไม่ต่ออำยุใบอนุญำตหรือต่ออำยุใบอนุญำตเกินก ำหนด ไม่แจ้ง
เปลี่ยนสถำนที่ประกอบกำร 

 (๔) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรแต่งเครื่องแต่งกำยโดยไม่มีสิทธิ เช่น แต่งกำยแสดง 
วิทยฐำนะของสถำบันอุดมศึกษำโดยไม่มีสิทธิ  แต่กำรแต่งเครื่องแบบเจ้ำพนักงำนซึ่งมีอ ำนำจ 
ตำมกฎหมำยโดยไม่มีสิทธิควรก ำหนดเป็นโทษอำญำเพรำะจะท ำให้ประชำชนเข้ำใจผิดว่ำ  
เป็นเจ้ำพนักงำน เป็นต้น 
 
  



๓๒ 

 

 
 
 

 

๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
 

 
๑. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยคืออะไร 

 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย คือ กำรที่หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยจะต้องประเมินว่ำกฎหมำยที่ตนรับผิดชอบในกำรบังคับใช้นั้น หมดควำมจ ำเป็น 
ล้ำสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภำพสังคมหรือไม่ โดยหำกประเมินแล้วพบว่ำกฎหมำยฉบับนั้นยังมี
ควำมจ ำเป็น ไม่ล้ำสมัย หน่วยงำนจะต้องมีกำรประเมินต่อไปว่ำ มำตรกำรในกฎหมำยและกำรบังคับใช้
กฎหมำยในปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรตรำ
กฎหมำยหรือไม่ หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิต
หรื อกำรประกอบอำชีพของประชำชน หรื อมี
ผลกระทบอ่ืนอันก่อให้ เกิดควำมไม่ เป็นธรรมแก่
ประชำชนหรือไม่  ซึ่ งหำกพบว่ ำกฎหมำยที่ ตน
รับผิดชอบในกำรบังคับใช้นั้น หมดควำมจ ำเป็น 
ล้ำสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภำพสังคมเป็นอุปสรรค
ต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน 
มีผลกระทบอ่ืนอันก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่
ประชำชนหรือกำรบั งคับใช้กฎหมำยไม่ เกิดผล 
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรำกฎหมำยแล้ว หน่วยงำน
ก็จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยหรือกระบวนกำรบังคับใช้
กฎหมำยนั้นต่อไป 

ทั้งนี้ ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำยจะต้อง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยนั้น โดยอ้ำงอิงกับข้อมูลและสถิติต่ำง ๆ รวมทั้งปัญหำและอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยในทำงปฏิบัติ เพ่ือให้ผลกำรประเมินดังกล่ำวมีควำมสมบูรณ์ 
และถูกต้องแม่นย ำ 
 
๒. หน่วยงำนของรัฐทีมี่หน้ำที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยคือหน่วยใด (มำตรำ ๓๒) 
 หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบกำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นผู้รับผิดชอบกำรประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์กฎหมำยฉบับนั้น 
 ในกรณีที่มีหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบกำรบังคับใช้กฎหมำยหลำยหน่วย 
ให้ผู้รักษำกำรก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐหน่วยหนึ่งหรือหลำยหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ในกรณีกฎหมำยมีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยร่วมกันหลำยคน กำรก ำหนดหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบให้ปรึกษำหำรือร่วมกัน 
 ในกรณีกฎหมำยใดไม่มีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ำหนด 
 
 
 



๓๓ 

 

 
 
 

๓. มีกลไกในกำรก ำกับและติดตำมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์อย่ำงไร 
       (๑) ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยแต่ละฉบับหรือนำยกรัฐมนตรีในกรณีของกฎหมำย 
ที่ไม่มีผู้รักษำกำร เป็นผู้ก ำกับและติดตำมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่หน่วยงำนของรัฐ
รับผิดชอบ 
 (๒) ประชำชนจะมีบทบำทส ำคัญในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำยที่หน่วยงำนของรัฐจัดท ำขึ้นได้ในกรณีที่หน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยทำงระบบกลำงหรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน โดยเริ่มตั้งแต่
ในขั้นตอนกำรประกำศรำยชื่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย กำรรับฟังควำม
คิดเห็นเพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ จนถึงกำรแจ้งผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย 
 (๓) คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยสำมำรถให้ค ำแนะน ำเพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐ
แก้ไข ปรับปรุง หรือด ำเนินกำรอ่ืนใด เพ่ือให้กำรประเมินผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
 
๔. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยมีเป้ำหมำยอย่ำงไร (มำตรำ ๓๐) 
 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์มีเป้ำหมำยส ำคัญ คือ  

(๑) เพ่ือกำรมีกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ ำเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย 
ที่หมดควำมจ ำเป็น ล้ำสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิต  
หรือกำรประกอบอำชีพเพ่ือไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน  

(๒) เพ่ือพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  
(๓) เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมำย  
(๔) เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
(๕) เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 
๕. กฎหมำยใดที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 

กฎหมำยที่จะต้องมีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ คือ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระรำชบัญญัติ พระรำชก ำหนด และประกำศหรือค ำสั่งบรรดำที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมำย 
รวมทั้ง “กฎ” ทีอ่อกตำมควำมในกฎหมำยข้ำงต้นด้วย แต่ “กฎ” ที่จะต้องจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ไปพร้อมกับกฎหมำยแม่บทนั้น หมำยถึงเฉพำะกฎตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
บรรดำที่มีผลให้เกิดภำระแก่ประชำชน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ  
หรือกระทบต่อสถำนะของบุคคลเท่ำนั้น  
 
๖. กฎหมำยใดที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัตินี้ เหมำะสมที่จะน ำมำใช้เพ่ือให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยส ำหรับ
กฎหมำยบำงประเภท หรือที่มีหลักกำรหรือเนื้อหำที่เหมำะสมที่จะใช้กลไกกำรประเมินตำมที่ก ำหนด
ไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  หรือไม่มีกลไกในกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยโดยวิธีกำร อ่ืน 
ที่เหมำะสมกับกฎหมำยประเภทนั้น  มำตรำ ๒๙ จึงก ำหนดกฎหมำยที่ ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้อง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ไว้เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน และมุ่งหมำยให้หน่วยงำนของรัฐ
เกิดภำระหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเพียงเท่ำที่จ ำเป็น โดยกฎหมำยที่ได้รับยกเว้น ได้แก่  



๓๔ 

 

 
 
 

 (๑) กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับเฉพำะระยะเวลำหนึ่งและระยะเวลำนั้นได้ล่วงพ้น 
ไปแล้ว เช่น กฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ กฎหมำยว่ำด้วยกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้เงินของรัฐบำล เป็นต้น 
 (๒) กฎหมำยที่บัญญัติให้ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และได้มีกำรด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว เช่น กฎหมำยให้ใช้ประมวลกฎหมำย กฎหมำยเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ กฎหมำย 
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กฎหมำยจัดตั้งศำล กฎหมำยจัดตั้งจังหวัด เป็นต้น 
 (๓) กฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกำรจัดตั้งหรือกำรจัด  
องค์กรของหน่วยงำนของรัฐ เฉพำะที่ไม่มีผลกระทบต่อประชำชน 
 (๔) กฎหมำยที่ก ำหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐำนะ เครื่องหมำย หรือ
เครื่องแบบ 
 (๕) ประมวลกฎหมำย  

(๖) กฎหมำยอื่นตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้ ได้ออกกฎกระทรวงก ำหนดกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒๙  

เพ่ือก ำหนดให้กฎหมำยบำงประเภทหรือบำงฉบับได้รับยกเว้นไม่ต้องท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ได้แก่  

(๑) กฎมณเฑียรบำลทุกฉบับและที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมำยเกี่ยวกับกิจกำร 
ในพระมหำกษัตริย์  

(๒) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศำสนำ  
(๓) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ  
(๔) กฎหมำยเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันส ำหรับองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

และกำรประชุมระหว่ำงประเทศในประเทศไทย 
 

๗. กำรประกำศรำยชื่อกฎหมำยและหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องท ำเม่ือใด 
(มำตรำ ๓๓) 
  ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยหรือนำยกรัฐมนตรีจะต้องประกำศรำยชื่อกฎหมำย 
และหน่วยงำนที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยแต่ละฉบับลงในระบบกลำง  ในกรณีที่ 
กำรจัดท ำระบบกลำงยังไม่แล้วเสร็จให้ประกำศผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน   ทั้งนี้ 
ภำยในระยะเวลำดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ จะต้องประกำศ
ภำยในวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
  (๒) กรณีกฎหมำยที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ จะต้องประกำศ
ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ 

 

 

 

                                                           

  ๙กฎกระทรวงก ำหนดกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  



๓๕ 

 

 
 
 

๘. หน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยเม่ือใด 

 (๑) เมื่อครบรอบระยะเวลำ ๕ ปี ที่กฎหมำยนั้นใช้บังคับ หรือครบรอบเวลำตำม
กฎกระทรวงก ำหนดรอบระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐  
 (๒) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือประชำชน 
และหน่วยงำนเห็นว่ำมีเหตุผลอันสมควร  
 (๓) ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย  
 (๔) กรณีอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
       กรณีกำรประเมินพระรำชก ำหนดครั้งแรก ให้ประเมินภำยใน ๒ ปี นับแต่วันที่ 
พระรำชก ำหนดนั้นมีผลใช้บังคับ  
 
๙. นับรอบระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยอย่ำงไร 
 (๑) กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

       - ประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรอบระยะเวลำ ๕ ปี นับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ
เป็นต้นไป 

       - ด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จไม่ช้ำกว่ำ ๑ ปี นับแต่วันครบรอบ
ระยะเวลำ 

  
        ตัวอย่ำง กำรนับรอบระยะเวลำของ พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่   
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรก 

วันครบรอบระยะเวลำ ๕ ปีที่กฎหมำย 
มีผลใช้บังคับ 

๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๗ 

ประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำยตั้งแต่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ - ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๗ 

ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๘ 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งที่สอง 

วันครบรอบระยะเวลำ ๕ ปีถัดไป ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๗๒ 

ประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำยตั้งแต่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๗ - ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๗๒ 

ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๗๓ 

 
 
 

                                                           

  ๑๐กฎกระทรวงก ำหนดรอบระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  



๓๖ 

 

 
 
 

  (๒) กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
        - ประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรกไม่ช้ำกว่ำห้ำปีนับแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓  
(เริ่มด ำเนินกำรก่อนวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๗) 
        - เมื่อหน่วยงำนเลือกประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรกในปีใด ให้ประเมินผลกำร
บังคับใช้กฎหมำยตั้งแต่วันที่กฎหมำยมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีก่อนหน้ำ โดยให้ถือว่ำปีที่
ท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่ำวเป็นปีที่ต้องมีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
        - ประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งต่อ ๆ ไป ทุกรอบระยะเวลำ ๕ ปี นับแต่วันที่ ๑ มกรำคม 
ของปีที่ต้องท ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน 
        - ด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จไม่ช้ำกว่ำ ๑ ปี นับแต่วันที่ต้อง 
มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 
        ตัวอย่ำง กำรนับรอบระยะเวลำของ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๓๕  
 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรก 

ต้องด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๗ 

วันเริ่มด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์  
)วันสมมติ(  

๑๐ มีนำคม ๒๕๖๔ 
)ให้ถือว่ำปี ๒๕๖๔ เป็นปีที่ต้องมีกำรประเมิน  

ผลสัมฤทธิ์( 
ประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำยตั้งแต่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๓๕ - ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จภำยใน ๙ มีนำคม ๒๕๖๕ 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งที่สอง 

วันครบรอบระยะเวลำ ๕ ปีถัดไป ๑ มกรำคม ๒๕๖๙ 

ประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำยตั้งแต่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๘ 

ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๙ 
 

๑๐. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎเป็นกำรเฉพำะ (มำตรำ ๓๐ วรรคสองและวรรคสำม)   

  กรณีหน่วยงำนของรัฐที่ รับผิดชอบ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่ำกฎใดก่อให้เกิดภำระ
แก่ประชำชนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจะมีผลให้ต้อง
ได้รับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถำนะของ
บุคคลอย่ำงร้ำยแรง จะด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎนั้นเป็นกำรเฉพำะก็ได ้ 
  นอกจำกนี้ หำกคณะกรรมกำรพัฒนำ

กฎหมำยเห็นว่ำกฎฉบับใดมีลักษณะข้ำงต้นอำจแจ้งให้หน่วยงำนของรัฐประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ
ดังกล่ำวเป็นกำรเฉพำะ ภำยในเวลำที่ก ำหนดก็ได้  



๓๗ 

 

 
 
 

๑๑. ขั้นตอนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
 
 

  เมื่อมีเหตุที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย หน่วยงำนของรัฐจะต้องด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ และแนวทำงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย๑๑  
ซึ่งมีวิธีกำรโดยสรุป ดังต่อไปนี้  
  (๑) รวบรวมข้อมูลและสถิติส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำย 
เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจำกกฎหมำย ปัญหำและอุปสรรคในกำรบังคับใช้กฎหมำย สถิติกำรด ำเนินคดี 
กำรลงโทษอำญำ และกำรลงโทษทำงปกครอง  และต้นทุนหร ือค่ำใช ้จ ่ำยที ่หน ่วยงำนใช ้ใน 
กำรปฏิบัติกำรและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อที่จะน ำไปใช้ในกำรรับฟังควำมคิดเห็น
และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
  (๒) จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น เพ่ือให้ได้ข้อมูลจำกผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้ำที่ 
หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทั้งจำกหน่วยงำนของรัฐที่ปฏิบัติตำม 
และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย โดยให้รับฟังผ่ำนระบบกลำง และจะใช้วิธีกำรอ่ืนที่หน่วยงำน
เห็นว่ำเหมำะสมด้วยก็ได้  เช่น รับฟังผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น 
สัมภำษณ์หรือเชิญให้เข้ำร่วมชี้แจง หรือส ำรวจควำมคิดเห็น  
  (๓) ประกำศวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดในกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น วัตถุประสงค์ของกำรมีกฎหมำย มำตรกำรส ำคัญของกฎหมำยที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหำ ประโยชน์ที่คำดว่ำประชำชนจะได้รับจำกกำรมีกฎหมำย ปัญหำและอุปสรรคในกำรบังคับใช้
กฎหมำย สถิติกำรด ำเนินคดีและกำรลงโทษตำมกฎหมำย 
  (๔) ประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำยและกฎอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบว่ำ 
ได้ผลตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรำกฎหมำยมำกน้อยเพียงใด คุ้มค่ำกับภำระที่เกิดขึ้นแก่รัฐ  
และประชำชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอ่ืนอันก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่ประชำชนหรือไม่ เพียงใด  
โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่วันที่กฎหมำยมีผลใช้บังคับหรือวันที่มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งก่อน
จนถึงวันที่มีเหตุต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนั้น ซึ่งหำกกฎหมำยใดมีรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยจะต้องน ำรำยงำนนั้นมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย ในกำรนี้ หน่วยงำน
จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยตำมแบบแนบท้ำยแนวทำงฯ  
   (๕) ด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำไม่ช้ำกว่ำหนึ่งปีนับแต่ 
มีเหตทุี่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  (๖) แจ้งผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้ในระบบกลำง  ทั้งนี้ ในระหว่ำงที่ระบบกลำง 
ยังไม่อำจใช้งำนได้  ให้เผยแพร่ ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ไว้ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ของหน่วยงำน และแจ้งผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยทรำบด้วย 
  (๗ )  ในกรณีที่ หน่ วยงำนมีปัญหำ อุปสรรคไม่ อำจปฏิ บั ติ ต ำมแนวทำงฯ  
ได้อำจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยเพ่ือขอยกเว้นหรือปฏิบัติเป็นอย่ำงอ่ืนได้ 
 
 
 
 

                                                           
๑๑แนวทำงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖  

ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 



๓๙ 

 

 
 
 

๑๒. รำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วยอะไรบ้ำง         
  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น เป็นกำรรำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวกับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ หน่วยงำนผู้บังคับใช้ กฎหมำย ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย เหตุแห่ง กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ช่วงเวลำของกำรบังคับใช้กฎหมำยที่น ำมำประเมินผลสัมฤทธิ์ และรำยชื่อกฎที่ด ำเนินกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  ส่วนที่ ๒ กำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นและผลกระทบของกฎหมำย เป็นกำรรำยงำน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกฎหมำย มำตรกำรส ำคัญที่ท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมำย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรมีกฎหมำย สถิติกำรด ำเนินคดีและกำรลงโทษตำมกฎหมำย ปัญหำ
และอุปสรรคในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรวิเครำะห์ว่ำกฎหมำยยังมีควำมจ ำเป็นและสอดคล้อง 
กับสภำพกำรณ์ และกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกฎหมำยต่อประชำชน เศรษฐกิจ  สังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอ่ืนที่ส ำคัญ 
  ส่วนที่ ๓ กำรตรวจสอบเนื้อหำของกฎหมำย เป็นกำรรำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
กำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนหรือขัดแย้งของเนื้อหำของกฎหมำยกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หรือกฎหมำยฉบับอ่ืน ตลอดจน  
กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรใช้ระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ 
และโทษอำญำในกฎหมำยนั้น   
  ส่วนที่ ๔ ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย เป็นกำรรำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
กำรประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำย ควำมคุ้มค่ำของกฎหมำยเมื่อเทียบประโยชน์ที่ ได้รับ  
กับภำระของประชำชนและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อสรุปเกี่ยวกับ
กำรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎหมำย รวมทั้งข้อเสนอเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติตำมและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
  ในกำรจัดท ำรำยงำนฯ หน่วยงำนจะต้องใช้ภำษำที่เข้ำใจได้ง่ำยโดยน ำเสนอข้อมูล 
อย่ำงกระชับ ครบถ้วน และตรงประเด็น ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
ประกอบกำรให้เหตุผลในกำรประเมินไว้ด้วย 
 
๑๓. กำรด ำเนินกำรตำมผลของกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  (๑) กรณีกำรบังคับใช้กฎหมำยนั้นบรรลุผลตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรำ
กฎหมำยโดยไม่มีประเด็นใดต้องแก้ไขปรับปรุง ให้หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยนั้นต่อไป 

  (๒) กรณีกฎหมำยนั้นมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่ำกับภำระ 
ที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชำชน หรือมีผลกระทบอ่ืนอันก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 
อย่ำงร้ำยแรง หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย
นั้นโดยทนัท ี

  (๓) กรณีมำตรกำรในกฎหมำยหรือกำรบังคับใช้กฎหมำยนั้นสมควรได้รับ 
กำรปรับปรุงให้เหมำะสมหรือมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรปรับปรุง 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือเพ่ิมประสทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย 
  



๔๐ 

 

 
 
 

 

๘. ระบบกลำงและกำรเข้ำถึงบทบัญญัติของกฎหมำย 
 

 
๑. ระบบกลำง คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร 

ระบบกลำง คือ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชื่อมโยงที่จัดท ำขึ้น 
เป็นระบบศูนย์กลำงทำงด้ำนกฎหมำยของประเทศ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กฎหมำยและข้อมูลกำรบังคับใช้และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย รวมทั้งข้อมูลกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรบังคับใช้
กฎหมำยได้ในเว็บไซต์เดียว แทนที่จะต้องสืบหำข้อมูลจำกเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงำนของรัฐ  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
และเข้ำใจกฎหมำยได้โดยง่ำย ตลอดจนให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท ำ  
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรบังคับใช้กฎหมำย 
 
๒. ระบบกลำงสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำง (มำตรำ ๑๑) 

 
ระบบกลำงจะรองรับกำรด ำ เนินกำร 

ในเรื่องต่ำง ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ของระบบกลำง ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง 

และประชำชนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
แ ล ะ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก ฎ ห ม ำ ย 
ของหน่วยงำนของรัฐ 

 
(๒) เผยแพร่ข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับประชำชนเพ่ือประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย  
ร่ำงกฎหมำยที่หน่วยงำนของรัฐจัดท ำขึ้น และร่ำงกฎหมำยที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภำ 

(๓) รับจดแจ้งและรวบรวมรำยชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมควรรับฟังควำมคิดเห็น รวมทั้ง
ข้อมูลในกำรติดต่อผู้เกี่ยวข้อง 

(๔) ประกำศรำยชื่อกฎหมำยที่ต้องมีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์และหน่วยงำนของรัฐ 
ที่รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยแต่ละฉบับ และเผยแพร่ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ที่หน่วยงำนของรัฐจัดท ำขึ้น 

(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้อมูลอ่ืนที่ เกี่ยวกับ 
กำรบังคับใช้และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

(๖) รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือประชำชน ในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย 

(๗) ด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยก ำหนด 
 
 



๔๑ 

 

 
 
 

๓. ระบบกลำงมีประโยชน์อย่ำงไร 
โดยที่ระบบกลำงเป็นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ จึงท ำให้เกิดควำมสะดวก

และง่ำยต่อกำรใช้งำน ทั้งกับประชำชนทั่วไปและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรบังคับใช้กฎหมำย ดังนี้ 

(๑) ประชำชนที่ประสงค์จะค้นหำกฎหมำย รวมถึงเอกสำรหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
กำรบังคับใช้และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของระบบกลำง
เพียงแห่งเดียว แทนที่จะต้องไปค้นหำตำมเว็บไซต์ของหน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ 

(๒) ประชำชนที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกระบวนกำรจัดท ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรบังคับใช้กฎหมำย สำมำรถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในลักษณะที่เข้ำใจง่ำย เช่น ขณะนี้มีร่ำงกฎหมำยและกฎหมำยที่อยู่
ระหว่ำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจ ำนวนกี่ฉบับ กฎหมำยแต่ละฉบับอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนใด 
และประชำชนมีช่องทำงใดบ้ำงและมีเวลำเท่ำใดในกระบวนกำรมีส่วนร่วมผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็น  
นอกจำกนี้ ประชำชนและผู้เกี่ยวข้องที่ได้จดแจ้งไว้ในระบบกลำงจะได้รับกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร  
และได้รับกำรแจ้ ง เตือนเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิด เห็นประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย  
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(๓) เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐจะปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น เนื่องจำกระบบเทคโนโลยีจะช่วยแจ้งเตือนสิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรภำยในก ำหนดระยะเวลำ  
เช่น แจ้งเตือนว่ำปิดกำรรับฟังควำมคิดเห็นแล้วเป็นเวลำเท่ำใด เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ได้จัดท ำสรุปผล  
กำรรับฟังควำมคิดเห็น แจ้งเตือนระยะเวลำในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  นอกจำกนี้  
ระบบจะยังช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นและมีเครื่องมือที่ช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที ่
 
๔. ใครสำมำรถใช้ระบบกลำงได้บ้ำง (มำตรำ ๑๑) 

ระบบกลำงเป็นบริกำรสำธำรณะที่ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำไปใช้บริกำรได้  
ทั้งในส่วนของข้อมูลกฎหมำยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำง  
กำรพิจำรณำด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ  นอกจำกนี้  ประชำชนยังสำมำรถมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรบังคับใช้กฎหมำยผ่ำนกำรแสดง
ควำมคิดเห็นในเว็บไซต์ของระบบกลำง  ทั้งนี้ ส ำหรับประชำชนที่ได้จดแจ้งเป็นสมำชิกในระบบกลำง 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีข้อมูลที่ติดต่อได้ในระบบกลำง จะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
กำรบังคับใช้กฎหมำยที่ได้แสดงควำมสนใจไว้ด้วย 

นอกจำกนี้ หน่วยงำนของรัฐยังสำมำรถใช้ระบบกลำงเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ ข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับประชำชนเพื่อศึกษำ
ท ำควำมเข้ำใจก่อนกำรแสดงควำมคิดเห็น รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น รำยงำนสรุปผล  
กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย กฎหมำยที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์กำรบังคับใช้  
และสรุปผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย รวมทั้งกำรเผยแพร่บทบัญญัติของกฎหมำย 
ตลอดจนกฎเกณฑ์และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบังคับใช้และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
 



๔๒ 

 

 
 
 

๕. ใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบระบบกลำง (มำตรำ ๓๖) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร

มหำชน) เป็นหน่วยงำนที่ร่วมกันดูแลรับผิดชอบระบบกลำง โดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) จะรับผิดชอบในกำรจัดท ำ บ ำรุงรักษำ และพัฒนำระบบ  ส่วนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
 
๖. ในระบบกลำงประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลอะไรได้บ้ำง (มำตรำ ๓๖)  

ระบบกลำงเป็นระบบฐำนข้อมูลกลำงที่เกี่ยวกับกฎหมำยของประเทศ จึงมีข้อมูล 
ที่เก่ียวกับกฎหมำยทั้งหมด ได้แก่ 

(๑) ตัวบทกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ เช่น พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด ประกำศ ที่มีกำรรวบรวมไว้อย่ำงครบถ้วนและมีกำรจัดท ำข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน และยังรวมถึงหนังสือเวียน หนังสือสั่งกำร ค ำสั่ง ค ำพิพำกษำ ค ำวินิจฉัยของศำล 
หรือคณะกรรมกำร กำรตีควำมกฎหมำย กำรตอบข้อหำรือ แนวปฏิบัติ  และเอกสำรหรือกำรสั่งกำร 
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ในกรณีที่กฎเกณฑ์ดังกล่ำวมีผลต่อกำรบังคับใช้หรือปฏิบัติตำมกฎหมำยของ
หน่วยงำนของรัฐหรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป 

(๒) ค ำแปลของกฎหมำยเป็นภำษำอังกฤษ 
(๓) ค ำอธิบำยโดยสรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย ซึ่งจัดท ำขึ้นในลักษณะที่ประชำชน

สำมำรถเข้ำใจได๑้๒ 
(๔) ควำมมุ่งหมำย วัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรมีผลบังคับใช้ของกฎหมำย เพ่ือให้

ประชำชนสำมำรถเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 
นอกจำกนี้  ระบบกลำงยังมีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดท ำ 

ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรบังคับใช้กฎหมำย โดยจะเผยแพร่ข้อมูลที่จ ำเป็น  
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ตลอดจนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น รวมถึงกำรวิเครำะห์
ผลกระทบและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรบังคับใช้กฎหมำย 
 
๗. รูปแบบข้อมูลกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เผยแพร่ในระบบกลำง๑๓ 

กำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำยและกฎเกณฑ์ในระบบกลำง จะมีกำรจัดข้อมูล 
เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรสืบค้นและใช้งำนของประชำชน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่ 
จะมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์ที่สร้ำงจำก
โปรแกรมประมวลผลค ำ (Word Processor) หรือไฟล์ที่เขียนโดยใช้ภำษำเอชทีเอ็มแอล (Hyper Text 
Markup Language - HTML) เพ่ือให้สำมำรถน ำไฟล์ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ รวมทั้งจัดท ำเป็น
ไฟล์ พีดี เอฟ (Portable Document Format - PDF) ที่แปลงมำจำกไฟล์ที่สร้ำงจำกโปรแกรม
ประมวลผลค ำซึ่งสะดวกต่อกำรอ่ำนและสำมำรถสืบค้นค ำในเนื้อหำได้ 

                                                           

  ๑๒หลักเกณฑ์กำรจัดท ำค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
  ๑๓หลักเกณฑ์กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลำงเพื่อประโยชน์ในกำรให้ประชำชนเข้ำถึง
กฎหมำยได้อย่ำงท่ัวถึง ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
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ส ำหรับข้อมูลกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ 
ประมวลกฎหมำย และพระรำชก ำหนด หำกมีกรณีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย จะมีกำรเผยแพร่ 
ทั้งกฎหมำยฉบับแรกและกฎหมำยฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฎหมำยฉบับอัพเดทซึ่งได้มีกำรน ำ
บทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ไปแทนที่บทบัญญัติเดิมด้วยแล้ว 
 
๘. กฎเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเผยแพร่ในระบบกลำง๑๔ (มำตรำ ๓๖) 

โดยทั่วไป หำกกฎเกณฑ์มีผลต่อกำรบังคับใช้หรือปฏิบัติตำมกฎหมำยของหน่วยงำน
ของรัฐหรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป จะต้องมีกำรเผยแพร่กฎเกณฑ์ดังกล่ำวในระบบกลำง เพ่ือให้
ประชำชนทรำบและปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง  อย่ำงไรก็ดี หำกกฎเกณฑ์ดังกล่ำวมี กฎหมำย 
ห้ำมเปิดเผยหรือคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย เช่น กฎเกณฑ์ซึ่งเป็นควำมลับของทำงรำชกำร หรือ 
กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส่วนรวม  กฎเกณฑ์เหล่ำนี้ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเผยแพร่  
ในระบบกลำง  นอกจำกนี้ หำกกำรเผยแพร่กฎเกณฑ์ใดอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนตัว   
บุคคลนั้นสำมำรถแจ้งต่อหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ได้ และสำมำรถ
ร้องเรียนผ่ำนทำงระบบกลำงได้ด้วยเช่นกัน 

 

 
 
 
 
 
  

                                                           

  ๑๔กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรไม่เผยแพร่ข้อมูลในระบบกลำง 
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
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๙. กลไกกำรโต้แย้งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
ที่มีโทษอำญำ โทษทำงปกครอง หรือสภำพบังคับที่มีผลร้ำยอ่ืน 

แก่ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม เพื่อให้ศำลน ำมำประกอบกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี 
 

 
๑. กลไกกำรโต้แย้งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่ มีโทษอำญำ โทษทำงปกครอง  
   หรือสภำพบังคับที่เป็นผลร้ำยอ่ืนแก่ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๖  
    มีที่มำหรือควำมมุ่งหมำยอย่ำงไร 
  มำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรำขึ้นโดยมีควำมมุ่งหมำยดังนี้ 
  (๑) โดยที่มำตรำ ๒๕๘ ค. ด้ำนกฎหมำย (๑) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ในกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำยต้อง มีกลไกในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยที่ ใช้บังคับอยู่ก่อน 
วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับมำตรำ ๗๗  ดังนั้น กำรก ำหนดกลไกตำมมำตรำ ๖ ขึ้น 
ก็เพ่ือเป็นกำรรองรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลไกตำมที่มำตรำ ๒๕๘ ค. ด้ำนกฎหมำย (๑) ของรัฐธรรมนูญ  
บัญญัติไว้ 

  (๒) เนื่องจำกมำตรำ ๗๗ และมำตรำ ๒๕๘ ค. 
ด้ ำนกฎหมำย  (๑ )  ของรั ฐธ รรมนูญ  บัญญัติ ให้ 
รัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็น  
ไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน 
โดยไม่ชักช้ำ เพ่ือมิให้เป็นภำระแก่ประชำชน แต่ในทำง
ข้อเท็จจริงรัฐยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมำยให้เป็นไปตำมหลักกำรดังกล่ำวได้
อย่ำงครบถ้วน และในระหว่ำงนั้นก็อำจเกิดกรณีที่

ประชำชนถูกบังคับใช้กฎหมำยซึ่งมีลักษณะดังกล่ำวได้  ดังนั้น เพื่อให้เกิดช่องทำงในกำรบรรเทำ 
และเยียวยำผลร้ำยจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่มีลักษณะดังกล่ำวซึ่งอำจเกิดขึ้นกับประชำชน 
จึงสมควรก ำหนดกลไกตำมมำตรำ ๖ ไว้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชน 
 
๒. กำรใช้ประโยชน์จำกกลไกตำมมำตรำ ๖ มีวิธีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
  ๒.๑ กรณีศำลยุติธรรมและศำลทหำร 

เงื่อนไขส ำคัญ 
กำรน ำมำตรำ ๖ มำปรับใช้ในกรณีของศำลยุติธรรมและศำลทหำรนั้นมีเงื่อนไข

ส ำคัญ ๔ ประกำร ดังนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่ศำลยุติธรรมหรือศำลทหำรจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่มี 

โทษอำญำ โทษทำงปกครอง หรือสภำพบังคับที่เป็นผลร้ำยอ่ืนแก่ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมบังคับ 
แก่คดีใด 



๔๕ 

 

 
 
 

(๒) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๑) ศำลยุติธรรมหรือศำลทหำรเห็นเอง หรือ  
๒) คู่ควำมโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล และศำลเห็นว่ำเป็นเหตุผลอันสมควรว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้น 
ไม่สอดคล้องกับมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง เนื่องจำกเหตุใดเหตุหนึ่ง ได้แก่ 

(ก) บทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้นหมดควำมจ ำเป็น 
(ข) บทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้นไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ 
(ค) บทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำร

ประกอบอำชีพของประชำชน 
(ง) บทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้นเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชนโดยไม่จ ำเป็น

หรือเกินสมควรแก่เหตุ 
(๓) ต้องไม่ใช่กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

อันเป็นอ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญ กล่ำวคือ หำกคู่ควำมโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่ำ บทบัญญัติ 
แห่งกฎหมำยนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีจะเป็นไปตำมมำตรำ ๒๑๒๑๕ ของรัฐธรรมนูญ  
และอยู่ในเขตอ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญที่จะรับเรื่องไว้พิจำรณำต่อไป 

(๔) ยังไม่มีค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำหรือที่ประชุมใหญ่ตุลำกำร 
พระธรรมนูญในศำลทหำรสูงสุดในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้น 

ขั้นตอนและกระบวนพิจำรณำ 
เมื่อมีกรณีที่ศำลต้องปรับใช้กลไกตำมมำตรำ ๖ จะมีขั้นตอนกระบวนพิจำรณำ 

ดังนี้ 
(๑) ให้ศำลส่งควำมเห็นต่อประธำนศำลฎีกำเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ

เพ่ือวินิจฉัย 
(๒) ในระหว่ำงนั้น ให้ศำลด ำเนินกำรพิจำรณำต่อไปได้ แต่ให้รอกำรพิพำกษำคดี 

ไว้ชั่วครำวจนกว่ำจะมีค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ 
(๓) ถ้ำที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำว 

ไม่สอดคล้องกับมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง ศำลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษน้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 
หรือจะก ำหนดสภำพบังคับที่เป็นผลร้ำยแตกต่ำงจำกที่กฎหมำยก ำหนดไว้ แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

(๔) ค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยใด 
ไม่สอดคล้องกับมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้กับคดีทั้งปวงที่ศำลยุติธรรมมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคด ี

                                                           
๑๕มำตรำ ๒๑๒  ในกำรที่ศำลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยบังคับแก่คดีใด ถ้ำศำลเห็นเอง 

หรือคู่ควำมโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้นต้องด้วยมำตรำ ๕ และยังไม่มีค ำวินิจฉัยของ 
ศำลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศำลส่งควำมเห็นเช่นว่ำนั้นต่อศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  
ในระหว่ำงนั้น ให้ศำลด ำเนินกำรพิจำรณำต่อไปได้แต่ให้รอกำรพิพำกษำคดีไว้ช่ัวครำวจนกว่ำจะมีค ำวินิจฉัยของ  
ศำลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญเห็นว่ำค ำโต้แย้งของคู่ควำมตำมวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสำระอันควรได้รับ
กำรวินิจฉัย ศำลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่ำวไว้พิจำรณำก็ได้ 

ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อค ำพิพำกษำของศำล  
อันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอำญำให้ถือว่ำผู้ซึ่งเคยถูกศำลพิพำกษำว่ำกระท ำควำมผิดตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  
ที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำไม่ชอบด้วยมำตรำ ๕ นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท ำควำมผิดดังกล่ำว หรือถ้ำผู้นั้นยังรับโทษอยู่
ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำชดเชยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ 



๔๖ 

 

 
 
 

(๕) เมื่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำได้วินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยใด 
ไม่สอดคล้องกับมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง ให้ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำวด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรแก้ไข
กฎหมำยนั้นให้สอดคล้องกับมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง โดยเร็วต่อไป 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรในเรื่องนี้ของศำลจะเป็นไปตำมระเบียบที่ประชุมใหญ่ 
ศำลฎีกำ หรือระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรพระธรรมนูญในศำลทหำรสูงสุด แล้วแต่กรณี 
  ๒.๒ กรณีศำลปกครอง 

มำตรำ ๖  วรรคสอง บัญญัติให้ศำลปกครองสำมำรถใช้กลไกตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในมำตรำนี้ได้กับกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่มีโทษปรับทำงปกครองที่ใช้บังคับแก่คดีใดนั้น 
ไม่สอดคล้องกับมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง โดยกำรด ำเนินกำรของศำลปกครองในเรื่องนี้จะเป็นไปตำม
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด 
 
๓. กฎหมำยที่อยู่ในบังคับมำตรำ ๖ 
  กฎหมำยที่ศำลจะพิจำรณำเพ่ือใช้กลไกตำมมำตรำ ๖ นี้ ได้แก่ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ ประมวลกฎหมำย และหมำยควำมรวมถึงประกำศหรือค ำสั่ง
บรรดำที่มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับกฎหมำยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๗ 

 

 
 
 

 

๑๐. กลไกเร่งรัดให้หน่วยงำนของรัฐต้องออกกฎหรอืด ำเนินกำรอื่นใด 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้โดยเร็ว 

 

 
๑. กำรก ำหนดกลไกเร่งรัดให้หน่วยงำนของรัฐต้องออกกฎหรือด ำเนินกำรอ่ืนใดเพื่อให้ประชำชน 
    สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้โดยเร็วตำมมำตรำ ๒๒ มีที่มำหรือควำมมุ่งหมำยอย่ำงไร 
  โดยที่กฎหมำยแม่บทบำงฉบับอำจมีบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นเพียงกำรวำงหลักกำร
กว้ำง ๆ ไว้เท่ำนั้น แต่ในส่วนรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรหรือวิธีกำรในทำงปฏิบัติ กฎหมำยแม่บท 
มักก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมำยด ำเนินกำรออกกฎหมำยล ำดับรองออกมำรองรับ  
ในภำยหลัง เช่น กรณีกำรขออนุญำตหรืออนุญำตหรือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้น ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ใน “กฎ” ซึ่งจะออกในภำยหลังต่อไป  แต่ครั้นกฎหมำยแม่บท
ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรำกฎหมำยและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำยแล้ว หน่วยงำนของรัฐผู้บังคับใช้
กฎหมำยกลับละเลยเพิกเฉยไม่รีบด ำเนินกำรออก “กฎ” เช่นว่ำนั้น เป็นเหตุให้ประชำชนไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้  ดังนั้น จึงได้บัญญัติมำตรำ ๒๒ ขึ้น 
โดยมีควำมมุ่งหมำย ๓ ประกำร ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนในกรณีที่รัฐมิได้ด ำเนินกำร 
ในกำรออกกฎตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ โดยห้ำมมิให้ใช้บัญญัติดังกล่ำวในทำงที่เป็นผลร้ำยแก่บุคคล
จนกว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐพร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือจนกว่ำจะมีกำรออกกฎดังกล่ำวแล้ว 
  (๒) เพ่ือก ำหนดกลไกกำรสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ในกรณีที่ 
มิได้ออก “กฎ” หรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพ่ือที่ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย 
หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้ 
  (๓) เพ่ือก ำหนดกลไกกำรเร่งรัดกำรจัดท ำร่ำงกฎให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้
หน่วยงำนของรัฐสำมำรถเสนอร่ำงกฎต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติหลักกำรก่อนวันที่กฎหมำยนั้น
จะมีผลใช้บังคับได้ 
 
๒. กำรใช้ประโยชน์จำกกลไกตำมมำตรำ ๒๒ มีวิธีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
  กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๒ นั้น แยกพิจำรณำได้เป็น ๓ กรณ ีดังนี้ 
  ๒.๑ กำรห้ำมมิให้ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยในทำงที่เป็นผลร้ำยแก่บุคคล 
(มำตรำ ๒๒ วรรคหนึ่ง) 

 กรณีนี้ เป็ นกำรคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภำพของประชำชนตั้ งแต่ ในชั้ น 
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กล่ำวคือ ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย หำกมีกำรก ำหนดโทษอำญำ  
โทษทำงปกครอง หรือสภำพบังคับที่เป็นผลร้ำยอ่ืนแก่ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม หรือมีบทบัญญัติ 
ที่ก ำหนดให้กำรขออนุญำตหรืออนุญำตหรือปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้น ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์  
วิธีกำร หรือเงื่อนไข ที่จะก ำหนดไว้ในกฎซึ่งจะออกในภำยหลัง ให้ร่ำงกฎหมำยนั้นต้องมีบทบัญญัติ 
ที่ห้ำมมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่ำวในทำงที่ เป็นผลร้ำยแก่บุคคลจนกว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
พร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือจนกว่ำจะมีกำรออกกฎดังกล่ำวแล้ว 



๔๘ 

 

 
 
 

  ๒.๒ กำรสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติแห่งกฎหมำยในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมิได้
ออก “กฎ” หรือด ำเนินกำรเพื่อให้ประชำชนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้  (มำตรำ ๒๒  
และมำตรำ ๓๙ (๑)) 

(๑) กรณีพระรำชบัญญัติ 
 (ก) เงื่อนไขที่จะท ำให้พระรำชบัญญัติสิ้นผลบังคับใช้ตำมมำตรำ ๒๒ 

วรรคสอง ต้องเข้ำเง่ือนไข ๔ ประกำรดังนี้ 
      ๑) พระรำชบัญญัติที่ก ำหนดให้ต้องออก “กฎ” เพ่ือที่ประชำชน 

จะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้ หรือก ำหนดให้รัฐต้อง 
“ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด” เพ่ือที่ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือได้รับสิทธิ
ประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้ 

      ๒) “กฎ” หรือ “กำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด” ที่จะอยู่ภำยใต้
บังคับมำตรำ ๒๒ นี้ หมำยถึง  

  - กฎตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง บรรดำ
เฉพำะที่มีผลให้เกิดภำระแก่ประชำชน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ  
หรือกระทบต่อสถำนะของบุคคล  

  - เป็น “กฎ” ที่จ ำเป็นต้องออกเพ่ือให้ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้ 

  - เป็น “กำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด” ที่หน่วยงำนของรัฐ
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำก
กฎหมำยนั้นได้ 

      ๓) มิได้มีกำรออก “กฎ” หรือยังมิได้ “ด ำเนินกำร” ตำม ๑) ภำยใน
เวลำดังต่อไปนี้ 

  - ภำยในระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ 
ส ำหรับกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือ  

  - ภำยในระยะเวลำ ๔ ปี นับแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
ส ำหรับกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒    

          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยำยระยะเวลำข้ำงต้นออกไปอีกก็ได้ 
แต่ไม่เกิน ๑ ปี และต้องมีมติก่อนที่จะครบระยะเวลำ ๒ ปี หรือ ๔ ปี ดังกล่ำว  

      ๔) บทบัญญัติในเรื่องนั้นก่อภำระหรือเป็นผลร้ำยต่อประชำชน 
    (ข) ขั้นตอนและกระบวนพิจำรณำ 

          ๑) เป็นกรณีที่ศำลยุติธรรมหรือศำลปกครองจะใช้บทบัญญัติ 
แห่งกฎหมำยที่เข้ำเงื่อนไขตำม (ก) มำบังคับแก่คดีใด 

       ๒) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๑) ศำลยุติธรรมหรือศำลปกครองเห็นเอง 
หรือ ๒) คู่ควำมโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล และศำลเห็นว่ำเป็นเหตุผลอันสมควรว่ำมีกรณีที่เข้ำเงื่อนไข 
ตำม (ก)   

       ๓) ให้ศำลส่งควำมเห็นต่อประธำนศำลฎีกำเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
ศำลฎีกำ หรือประธำนศำลปกครองสูงสุดเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด  
แล้วแต่กรณ ีเพ่ือวินิจฉัย 



๔๙ 

 

 
 
 

       ๔) ศำลสำมำรถด ำเนินกำรพิจำรณำต่อไปได้ แต่ให้รอกำรพิพำกษำคดี 
ไว้ชั่วครำวจนกว่ำจะมีค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำหรือที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง
สูงสุด แล้วแต่กรณ ี

       ๕ )  เ มื่ อที่ ป ร ะชุ ม ใหญ่ ศ ำลฎี ก ำหรื อที่ ป ร ะชุ ม ใหญ่ ตุ ล ำกำ ร 
ในศำลปกครองสูงสุด ได้มีค ำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยในเรื่องใดเข้ำลักษณะที่จะเป็น 
อันสิ้นผลบังคับตำมวรรคสอง ให้ประกำศค ำวินิจฉัยดังกล่ำวในรำชกิจจำนุเบกษำ 

       ๖) ค ำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยในเรื่องใดสิ้นผลบังคับ 
ตำมวรรคสี่ ไม่กระทบต่อค ำพิพำกษำของศำลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอำญำให้ถือว่ำผู้ซึ่งเคย 
ถูกศำลพิพำกษำว่ำกระท ำควำมผิดตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่สิ้นผลบังคับดังกล่ำว  เป็นผู้ไม่เคย
ต้องค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดดังกล่ำว หรือถ้ำผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้กำรลงโทษนั้น 
สิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำชดเชยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ 

       ๗) ขั้นตอนและกระบวนกำรพิจำรณำตำม ๑) ถึง ๖) ของศำลยุติธรรม
หรือศำลปกครองจะเป็นไปตำมระเบียบที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ หรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 
ของตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณ ี

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ศำลทหำรจะใช้บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติที่เข้ำเงื่อนไข
ตำม (ก) มำบังคับแก่คดีใด ให้หัวหน้ำส ำนักตุลำกำรทหำรเสนอเรื่องต่อประธำนศำลฎีกำ 
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไปตำม (ข) โดยในส่วนขั้นตอนและกำรด ำเนินกำรในกรณีนี้จะเป็นไปตำมระเบียบ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรพระธรรมนูญในศำลทหำรสูงสุด   

(๒) กรณีพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มำตรำ ๒๒ วรรคหก) 
 (ก) เงื่อนไขที่จะน ำกลไกตำมมำตรำ ๒๒ วรรคหก มำใช้กับพระรำชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ ต้องเข้ำเงื่อนไข ๔ ประกำรดังนี้ 
      ๑) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก ำหนดให้ต้องออก “กฎ” 

เพ่ือที่ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้   
หรือก ำหนดให้รัฐต้อง “ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด” เพ่ือที่ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย
หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้ 

      ๒) “กฎ” หรือ “กำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด” ที่จะอยู่ภำยใต้
บังคับมำตรำ ๒๒ นี้ หมำยถึง  

  - กฎตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง บรรดำ
เฉพำะที่มีผลให้เกิดภำระแก่ประชำชน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจะมีผลให้ต้องได้รับโทษหรือเสียสิทธิ  
หรือกระทบต่อสถำนะของบุคคล  

  - เป็น “กฎ” ที่จ ำเป็นต้องออกเพ่ือให้ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้ 

  - เป็น “กำรด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด” ที่หน่วยงำนของรัฐ
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือได้รับสิทธิประโยชน์ 
จำกกฎหมำยนั้นได ้

 
 



๕๐ 

 

 
 
 

       ๓) มิได้มีกำรออก “กฎ” หรือยังมิได้ “ด ำเนินกำร” ตำม ๑) ภำยใน
เวลำดังต่อไปนี้ 

  - ภำยในระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ 
ส ำหรับกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือ  

  - ภำยในระยะเวลำ ๔ ปี นับแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
ส ำหรับกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒    

          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยำยระยะเวลำข้ำงต้นออกไปอีกก็ได้ 
แต่ไม่เกิน ๑ ปี และต้องมีมติก่อนที่จะครบระยะเวลำ ๒ ปี หรือ ๔ ปี ดังกล่ำว  

      ๔) บทบัญญัติในเรื่องนั้นก่อภำระหรือเป็นผลร้ำยต่อประชำชน 
    (ข) ขั้นตอนและกระบวนพิจำรณำ 

          ๑) เป็นกรณีที่ศำลยุติธรรมหรือศำลปกครองจะใช้บทบัญญัติแห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เข้ำเงื่อนไขตำม (ก) มำบังคับแก่คดีใด 

       ๒) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๑) ศำลยุติธรรมหรือศำลปกครองเห็นเอง 
หรือ ๒) คู่ควำมโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล และศำลเห็นว่ำเป็นเหตุผลอันสมควรว่ำมีกรณีที่เข้ำเงื่อนไข 
ตำม (ก)   

       ๓) ให้ศำลส่งควำมเห็นต่อประธำนศำลฎีกำเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
ศำลฎีกำ หรือประธำนศำลปกครองสูงสุดเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด  
แล้วแต่กรณ ีเพ่ือวินิจฉัย 

       ๔) ศำลสำมำรถด ำเนินกำรพิจำรณำต่อไปได้ แต่ให้รอกำรพิพำกษำคดี 
ไว้ชั่วครำวจนกว่ำจะมีค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำหรือที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง
สูงสุด แล้วแต่กรณ ี

       ๕) เมื่อที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำหรือที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง
สูงสุด ได้มีค ำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องใดเข้ำลักษณะ 
ที่จะเป็นอันสิ้นผลบังคับตำมวรรคสอง ศำลจะไม่ใช้บังคับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นก็ได้  และให้ศำลแจ้งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
หรือประธำนรัฐสภำ แล้วแต่กรณี เพ่ือด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจงใจ
ปฏิบัติหน้ำที่ขัดต่อกฎหมำยต่อไป 

       ๖) ขั้นตอนและกระบวนกำรพิจำรณำตำม ๑) ถึง ๕) ของศำลยุติธรรม
หรือศำลปกครองจะเป็นไปตำมระเบียบที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ หรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 
ของตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณ ี

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ศำลทหำรจะใช้บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เข้ำเงื่อนไขตำม (ก) มำบังคับแก่คดีใด ให้หัวหน้ำส ำนักตุลำกำรทหำรเสนอเรื่อง 
ต่อประธำนศำลฎีกำ เพ่ือด ำเนินกำรต่อไปตำม (ข) โดยในส่วนขั้นตอนและกำรด ำเนินกำรในกรณีนี้ 
จะเป็นไปตำมระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรพระธรรมนูญในศำลทหำรสูงสุด 
 
 
 



๕๑ 

 

 
 
 

 ๒.๓ กำรได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยกรณีหน่วยงำนของรัฐไม่ออก “กฎ” 
หรือ “ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด” เพื่อให้ประชำชนจะได้สิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยนั้นได้ 
(มำตรำ ๒๒ วรรคสอง) 

       เงื่อนไขและผลที่จะเกิดข้ึนในกรณีนี้ คือ 
      (๑) กฎหมำยนั้นก ำหนดให้ประชำชนได้รับสิทธิประโยชน์บำงประกำร แต่กำร

จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมที่จะก ำหนดใน “กฎ” หรือรัฐต้อง “ด ำเนินกำร 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด” เสียก่อนที่ประชำชนจะสำมำรถได้รับสิทธิประโยชน์นั้นได้  

       (๒) หน่วยงำนของรัฐไม่ออก “กฎ” หรือไม่ “ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด”  
ตำม (๑) ภำยในเวลำ ดังต่อไปนี้ 

  - ภำยในระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ ส ำหรับ
กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือ  

  - ภำยในระยะเวลำ ๔ ปี นับแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ส ำหรับ
กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒    

          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยำยระยะเวลำข้ำงต้นออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน  
๑ ปี และต้องมีมติก่อนที่จะครบระยะเวลำ ๒ ปี หรือ ๔ ปี ดังกล่ำว 

       (๓) ในกรณีที่ไม่มีกำรด ำเนินกำรตำม (๒) ให้บทบัญญัติดังกล่ำวมีผลบังคับได้
โดยไม่ต้องมีกฎหรือด ำเนินกำรดังกล่ำว     
  ๒.๔ กรณีกำรเร่งรัดเพื่อให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงกฎให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว (มำตรำ ๒๒ วรรคแปด) 

ในกรณีที่กฎหมำยใดมีบทบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภำยหลังจำกวันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำโดยมีระยะเวลำตำมที่ก ำหนด เช่น กรณีมีบทบัญญัติให้กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวัน เก้ำสิบวัน หรือหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป กรณีดังกล่ำวให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบกำรบังคับใช้กฎหมำยนั้นจัดท ำ
ร่ำงกฎทั้งปวงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในกรณีที่ต้องเสนอกฎต่อคณะรัฐมนตรีอำจเสนอคณะรัฐมนตรี
ก่อนวันที่กฎหมำยนั้นจะมีผลใช้บังคับได้ ในกรณีเช่นนั้นให้คณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจอนุมัติหลักกำรได้
แม้ว่ำกฎหมำยนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตำม  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    




