
ตารางแสดงภารกิจท่ีหนวยงานของรัฐตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา 
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

ท่ี ภารกิจ ผูมีหนาท่ี 
ระยะเวลาหรือชวงเวลา 

ท่ีตองดําเนินการ 
หมายเหตุ 

๑ การเสนอรางกฎหมาย    
 ๑.๑ ตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (มาตรา ๑๒) หนวยงานของรัฐท่ีเสนอรางกฎหมาย เม่ือจะมีการเสนอรางกฎหมาย  
     

 ๑.๒ หนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 
(มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙) 

   

  ๑) กระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
 ก) แจงใหผู เ ก่ียวของทราบผานทางระบบกลางหรือ

จะแจงผูเก่ียวของตามท่ีเห็นสมควรโดยตรง เพ่ือใหทราบถึงหลักการหรือ
ประเด็นสําคัญของรางกฎหมายท่ีจะนําไปรับฟงความคิดเห็น โดยตอง
ประกาศวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการ 
รับฟงความคิดเห็น รวมท้ังขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น เชน 

- สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และความจําเปนท่ีตอง
ตรากฎหมายข้ึนเพ่ือแกไขปญหาหรือทําภารกิจในเรื่องนั้น รวมท้ัง 
ความมุงหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค 

- คําอธิบายหลักการหรือประเด็นสําคัญของรางกฎหมาย 
โดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย 

- บุคคลซ่ึงไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ และผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายในดานการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือ
ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม หรือผลกระทบอ่ืน 
ท่ีสําคัญ 

หนวยงานของรัฐท่ีเสนอรางกฎหมาย เม่ือจะมีการรับฟงความคิดเห็น
ประกอบการจัดทํารางกฎหมาย 

 



๒ 
 

ท่ี ภารกิจ ผูมีหนาท่ี 
ระยะเวลาหรือชวงเวลา 

ท่ีตองดําเนินการ 
หมายเหตุ 

 ๒) หนาท่ีเกี่ยวกับระบบการจดแจงผูเกี่ยวของ 
ก) จัดใหมีระบบการรับจดแจงผูเก่ียวของไวในระบบกลาง 

 
สพร. รวมกับ สคก. 

 
ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 

 ข) รับจดแจงผูเก่ียวของผานระบบกลาง และเพ่ิมรายชื่อ
ผูเก่ียวของซ่ึงสมควรรับฟงความคิดเห็น หรือเพ่ิมรายชื่อผูเก่ียวของ
ตามท่ีไดรับแจงจากหนวยงานของรัฐ 

สคก. 
 
 

ดําเนินการโดยเร็ว 
 

 ค) รวบรวมรายชื่อและท่ีอยูท่ีติดตอไดทางอิเล็กทรอนิกส
ของผูเก่ียวของกับกฎหมายท่ีหนวยงานของรัฐรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หรือบังคับการตามกฎหมาย หรือเก่ียวของกับรางกฎหมายท่ีจะเสนอ 
และแจงให สคก. ทราบ 

หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหรือบังคับการตามกฎหมาย  
หรือหนวยงานของรัฐท่ีเสนอ 
รางกฎหมาย 

เริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี  
๒๗ พ.ย. ๖๒ และสามารถทยอย
แจงขอมูลมายัง สคก. ได  
 

 

     

 
 

 ๑.๓ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย (มาตรา ๑๗) 
ดําเนินการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย โดยนําสรุป 
ผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

หนวยงานของรัฐท่ีเสนอรางกฎหมาย 
 
 

เม่ือจะมีการเสนอรางกฎหมาย  
 
 

 
 

     

  ๑.๔ ตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย ตรวจสอบและ
พิจารณาเนื้อหาของรางกฎหมายใหสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีบัญญัต ิ
ไวในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง เชน ความจําเปนในการ 
ใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี  
และการกําหนดโทษอาญาในกฎหมาย 

หนวยงานของรัฐท่ีเสนอรางกฎหมาย 
 

เม่ือจะมีการเสนอรางกฎหมาย  
 

 

     

  ๑.๕ เปดเผยสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น และรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบของกฎหมายผานระบบกลางและวิธีการอ่ืนใด
ดวยก็ได เพ่ือใหประชาชนทราบ (มาตรา ๑๘) 

หนวยงานของรัฐท่ีเสนอรางกฎหมาย 
 

เม่ือจะมีการเสนอรางกฎหมาย  
 

 



๓ 
 

ท่ี ภารกิจ ผูมีหนาท่ี 
ระยะเวลาหรือชวงเวลา 

ท่ีตองดําเนินการ 
หมายเหตุ 

  ๑.๖ จัดทําเอกสารประกอบการเสนอรางกฎหมาย (มาตรา ๒๕ 
และมาตรา ๒๗) ซ่ึงไดแก รางกฎหมายหรือหลักการของรางกฎหมาย 
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เ พ่ือประกอบการเสนอรางกฎหมาย 
ตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

หนวยงานของรัฐท่ีเสนอรางกฎหมาย 
 

เม่ือจะมีการเสนอรางกฎหมาย  
 

 

     

๒ การตรวจสอบรางกฎหมาย สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น และรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย (มาตรา ๒๖) 

   

  ๒.๑ ตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย สรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็น รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
และตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย 

คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ สคก. 
 

ในชั้นการพิจารณาของ สคก.  

     

  ๒.๒ ในกรณีท่ีเห็นสมควรอาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
จากผู เ ก่ียวของหรือวิเคราะหผลกระทบเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ 
ตรวจพิจารณารางกฎหมายในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

สคก. หรือหนวยงานของรัฐท่ีเสนอ 
รางกฎหมาย  

ในชั้นการพิจารณาของ สคก.  

     

๓ การดําเนินการภายหลังกฎหมายมีผลใชบังคับ 
 ๓.๑ จัดทํารางกฎท้ังปวงใหแลวเสร็จโดยเร็ว (มาตรา ๒๒ 
วรรคแปด) 

 
หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
การบังคับใชกฎหมาย 

 
เม่ือกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ 

 

     

  ๓.๒ ดําเนินการเพ่ือใหมีการออกกฎหรือดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดเพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับ 
สิทธิประโยชนจากกฎหมายไดโดย 
 

หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
การบังคับใชกฎหมาย และผูรักษาการ
ตามกฎหมาย 
 

  



๔ 
 

ท่ี ภารกิจ ผูมีหนาท่ี 
ระยะเวลาหรือชวงเวลา 

ท่ีตองดําเนินการ 
หมายเหตุ 

   ๑) กรณีกฎหมายท่ีใชบังคับหลังวันท่ีพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใชบังคับ (มาตรา ๒๒ วรรคสอง) 
      - ภายในสองปนับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ 
      - คณะรัฐมนตรีอาจมีมติขยายเวลาไดอีกหนึ่งป 
  ๒) กรณีกฎหมายท่ีใชบังคับกอนวันท่ีพระราชบัญญัติ
ฉบับนีใ้ชบังคับ (มาตรา ๓๙) 
      - ภายในสี่ปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีผลใชบังคับ 
      - คณะรัฐมนตรีอาจมีมติขยายเวลาไดอีกหนึ่งป 

   

     

  ๓.๓ จัดทําแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใชดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีของรัฐ (มาตรา ๒๔) ใหทันสมัยอยูเสมอ รวมท้ังเผยแพร 
ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป และไมใชบังคับแนวทางปฏิบัติในการ
ใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคลจนกวา 
จะมีเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป 

หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
การบังคับใชกฎหมาย 
 

- เม่ือกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ  
- ตั้งแตวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒ 
สําหรับกฎหมายท่ีใชบังคับ 
กอนวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒  

 

     

๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๓๕) 
๔.๑ กําหนดผูรับผิดชอบ และประกาศรายช่ือกฎหมาย 

และหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ไวใน 
ระบบกลาง 

๑) กรณีมีหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย
ฉบับนั้นหลายหนวย 

๒) กรณีกฎหมายฉบับนั้นมีผูรักษาการตามกฎหมายรวมกัน
หลายคน 

๓) กรณีกฎหมายฉบับนั้นไมมีผูรักษาการตามกฎหมาย 

 
 
 
 
ผูรักษาการตามกฎหมาย 
 
ผูรักษาการตามกฎหมายปรึกษาหารือ
รวมกัน 
นายกรัฐมนตรี 

 
- ภายใน ๙๐ วัน เม่ือกฎหมายนั้น
มีผลใชบังคับสําหรับกฎหมายท่ีใช
บังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒ 
- ภายในวันท่ี ๒๕ ก.พ. ๖๓ 
สําหรับกฎหมายท่ีใชบังคับกอน
วันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒ 

 
ท้ังนี้ จะกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จ 
ในการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายไวดวยก็ได  



๕ 
 

ท่ี ภารกิจ ผูมีหนาท่ี 
ระยะเวลาหรือชวงเวลา 

ท่ีตองดําเนินการ 
หมายเหตุ 

 ๔.๓ จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎ 
๑) รอบระยะเวลาหาป หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 
๒) เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๓๔ 

หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

  

 ๓) ในกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกําหนด 
ท่ีตราข้ึนภายหลังพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนครั้งแรก ใหกระทํา
ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับ 

   

     

  ๔.๔ รับฟงความคิดเห็นของผู เ กี่ยวของเ พ่ือประกอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบ 
การพิจารณาเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ท่ีตองประเมินผลสัมฤทธิ์นั้น 

   

     

  ๔.๕ แจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ท่ีไดดําเนินการแลว 
ไวในระบบกลาง 

   

     

  ๔.๖ ในกรณีท่ีพบวากฎหมายฉบับใดมิไดกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค หรือไมคุมคากับภาระท่ีเกิดข้ึนแกรัฐหรือประชาชน 
หรือมีผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน 
อยางรายแรง ตองดําเนินการเพ่ือใหมีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายนั้นโดยทันที 

   

  
 
 

   



๖ 
 

ท่ี ภารกิจ ผูมีหนาท่ี 
ระยะเวลาหรือชวงเวลา 

ท่ีตองดําเนินการ 
หมายเหตุ 

๕ การใหประชาชนเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา ๓๖)
 ๕.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับขอมูลดังตอไปนี้ 
ไวในระบบกลาง และติดตามปรับปรุงขอมูลใหครบถวนและเปน
ปจจุบัน 

๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
๒) คําแปลของกฎหมายเปนภาษาท่ีใชในการทํางานของ

อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์  
หรือหนวยงานท่ีผูรักษาการ 
หรือนายกรัฐมนตรีกําหนด สําหรับ
กฎหมายท่ีไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ 
สําหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒  
- แลวเสร็จภายในวันท่ี ๒๖ พ.ย. ๖๓ 
สําหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับ
กอนวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒ 
 
- แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน  
นับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผล 
ใชบังคับสําหรับกฎหมายท่ีมีผล 
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒ 
- แลวเสร็จภายในวันท่ี 
๒๖ พ.ย. ๖๕ สําหรับกฎหมาย 
ท่ีมีผลใชบังคับกอนวันท่ี 
๒๗ พ.ย. ๖๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐ 
ตองประกาศรายชื่อ 
กฎหมายและหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบการจัดทํา
คําแปลของกฎหมาย 
ภายในวันท่ี ๒๗ เม.ย. 
๖๓ และใหแจงผลการ
ดําเนินการให
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายทราบดวย 
 



๗ 
 

ท่ี ภารกิจ ผูมีหนาท่ี 
ระยะเวลาหรือชวงเวลา 

ท่ีตองดําเนินการ 
หมายเหตุ 

๓) คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย 
๔) ความมุงหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตการบังคับใช

กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยของ

ศาลท่ีเกี่ยวกับกฎหมายท่ีอยูรับผิดชอบของตน 
 

ภารกิจตาม ๓) และ ๔) 
- กรณีกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒ 
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน  
นับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผล 
ใชบังคับ 
- กรณีกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับ
กอนวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒ 
หากหนวยงานมีกฎหมาย 
ท่ีรับผิดชอบไมเกิน ๕ ฉบับ 
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๖๓ 
หากหนวยงานมีกฎหมาย 
ท่ีรับผิดชอบเกิน ๕ ฉบับ 
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๖๔ 
 
ดําเนินการโดยเร็ว 
 
 

ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐ 
ตองประกาศรายชื่อ 
กฎหมายและหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบการจัดทํา
คําอธิบายสรุป
สาระสําคัญของ
กฎหมาย ภายในวันท่ี 
๒๗ เม.ย. ๖๓ และให
แจงผลการดําเนินการ
ใหคณะกรรมการ 
พัฒนากฎหมาย 
ทราบดวย 
 

 


