


คํานํา 
 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุบัญญัติและคําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับ 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  กฎหมายฉบับนี ้
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิรูประบบกฎหมายของประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับกําหนด
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการเขาถึงบทบัญญัติ 
ของกฎหมายของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคัญ ความมุงหมาย  
และขอบเขตการมีผลใชบังคับของพระราชบัญญัตินี้  กองพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงไดจัดทํา “คําอธิบายสาระสําคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒” ข้ึน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชคําอธิบายนี้ 
ในการสรางความรูความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและใชประกอบการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตลอดจนใชในการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูความเขาใจใหแกประชาชนตอไป 
 
 
       กองพัฒนากฎหมาย 
       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
       (พิมพครั้งท่ี ๑) 
 
 
 

 

หมายเหตุ – คําอธิบายนี้มีข้ึนเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจสาระสําคัญของกฎหมายเทานั้น 
สวนการจะปฏิบัติตามกฎหมายใหเปนไปอยางถูกตองนั้น ประชาชนจะตองศึกษา ทําความเขาใจ 
ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเปนสําคัญ 
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คําอธิบายสาระสําคัญของ 
พระราชบัญญัตหิลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 
 

๑. ความเปนมา ความมุงหมาย และขอบเขตการมผีลใชบงัคับของกฎหมาย   
 

 
๑. ทําไมตองมีกฎหมายฉบับนี้ 
  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ใหสอดคลองกับวิธีการและข้ันตอนท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗  
และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของบทบัญญัติดังกลาวท่ีจะกํากับมิใหมีการตรากฎหมายในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเดือดรอน
หรือไมสะดวกและสรางข้ันตอนเกินความจําเปน 

 
 

มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชน
เขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายไดอยางถูกตอง 

กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 
วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผย 
ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวย 
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ร ัฐพ ึง ใ ช ร ะบบอน ุญาตและระบบคณะกรรมการ ในกฎหมาย เฉพาะ 
กรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐและระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะ
ความผิดรายแรง 
 

มาตรา ๒๕๘  ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล 
ดังตอไปนี ้

ฯลฯ   ฯลฯ 
ค. ดานกฎหมาย 

(๑) มีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ  
ท่ีใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนา
ใหสอดคลองกับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการ



๒ 
 

 
 
 

เพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน และไมสรางภาระ
แกประชาชนเกินความจําเปน เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย 
เพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ และยึดม่ันในคุณธรรม 
และจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือให
ประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย 

(๔) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย 
 

 
๒. มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ มีความมุงหมายและหลักการสําคัญอยางไร    
  มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ มีความมุงหมายเพ่ือกําหนดกรอบและหลักการสําคัญ 
ในการตรากฎหมายตามแนวคิดท่ีวาไมควรมีกฎหมายเกินความจําเปน และเปนการสรางหลักประกัน 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมและรับรูถึงกระบวนการจัดทํารางกฎหมายตั้งแตเริ่มตน โดยมาตรา ๗๗  
มีหลักการสําคัญ ๘ ประการ ดังนี0้๑ 
  (๑) หลักการประการแรกท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การกําหนดใหรัฐพึงมีกฎหมายเพียงเทาท่ี
จําเปน สิ่งใดท่ีสามารถดําเนินการไดโดยไมจําเปนตองมีกฎหมายก็ควรเลือกใชวิธีนั้นกอน 
     (๒) เม่ือกําหนดใหมีการตรากฎหมายใหมเทาท่ีจําเปนแลว รัฐจะตองยอนกลับไป
พิจารณากฎหมายท่ีใชบังคับอยูแลววาหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปน
อุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนมากนอยเพียงใด เพ่ือจะไดยกเลิก 
หรือปรับปรุงแกไขกฎหมายเหลานั้นเสียใหมใหสอดคลองกับสภาวะท่ีเปนจริงในปจจุบัน 
  (๓) เม่ือมีกฎหมายแลว รัฐจะตองดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายได
โดยสะดวก ซ่ึงในยุคท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสะดวกและรวดเร็วเชนปจจุบันยอมไมเปนการยาก 
ท่ีรัฐจะดําเนินการใหเกิดผลเชนนั้น  อยางไรก็ดี สิ่งท่ีรัฐจะตองดําเนินการ คือ ตองดําเนินการ 
ใหประชาชนสามารถเขาใจกฎหมายนั้นไดอยางถูกตอง ซ่ึงอาจทําเปนระบบท่ีนํากฎหมายท่ีเก่ียวของ
มารวมไวในท่ีเดียวกันหรือจัดทําคําอธิบายสั้น ๆ หรือคูมือเพ่ือท่ีจะทําใหประชาชนเขาใจไดวา 
ตนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด อยางไร 
  (๔) เพ่ือใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือผลกระทบ 
ท่ีจะมีตอประชาชน หรือสามารถเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ท่ีหนวยงานของรัฐอาจนึกไมถึงได จึงกําหนดให 
ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ แลวนําความคิดเห็นนั้นไปใชประกอบการจัดทํากฎหมาย 
ในทุกข้ันตอน 
  (๕) กําหนดใหมีการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย โดยจะตอง
พิจารณาในแงมุมตาง ๆ เชน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการตรากฎหมายนั้น ภาระท่ีจะเกิดกับประชาชน 
รวมท้ังคาใชจายท่ีประชาชนจะตองเสียไปในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือวิเคราะหวากฎหมายนั้น 
มีความคุมคาและมีความจําเปนอยางแทจริง 

                                                           
๑สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ความมุงหมายและคาํอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, หนา ๑๒๐ - ๑๒๓. 



๓ 
 

 
 
 

   (๖) กําหนดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามรอบระยะเวลาท่ีจะมี
กฎหมายกําหนด โดยจะตองรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ  ท้ังนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์นี้จะเปน
เครื่องบงชี้วา ผลท่ีคาดหวังในการตรากฎหมายนั้นไดเกิดข้ึนจริงหรือไม มีการบังคับใชอยางเขมงวด
เพียงใด และท่ีสําคัญหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายมากนอยเพียงใด 
  (๗) กําหนดเง่ือนไขในการตรากฎหมาย โดยใหหลีกเลี่ยงการใชระบบอนุญาต  
ซ่ึงเปนท่ีมาของการทุจริตประพฤติมิชอบ และระบบคณะกรรมการซ่ึงทําใหเกิดข้ันตอนและหา 
ตัวบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในผลแหงการกระทํามิได  นอกจากนั้น ในกรณีท่ีใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐ
ในการใชดุลพินิจในเรื่องใดจะตองกําหนดระยะเวลาและข้ันตอนใหชัดเจน 
  (๘) การกําหนดโทษอาญาในกฎหมาย ใหกําหนดเฉพาะเม่ือเปนความผิดรายแรง
เทานั้น ซ่ึงเปนเรื่องท่ีจะตองไปศึกษาและวางแนวทางในการกําหนด “ผลราย” แบบใหมข้ึนแทนท่ี
โทษอาญา เชน อาจกําหนดเปนโทษทางปกครอง เปนตน 
 
๓. กฎหมายนี้มีความเปนมาอยางไร 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการกําหนดแนวทาง 
การจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ
ใชเปนกรอบหรือแนวทางการดําเนินการในการจัดทํารางกฎหมายและการเสนอรางกฎหมาย   
อยางไรก็ดี เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมิไดมีสภาพบังคับดังเชนกฎหมายและมีผลบังคับครอบคลุม
เฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีอยูในฝายบริหารเพียงเทานั้น และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังครอบคลุมการดําเนินการ
ของหนวยงานของรัฐท่ีมิไดอยูในฝายบริหารดวย จึงจัดทํารางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา 
รางกฎหมายและการประเ มินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย  พ .ศ .  . . . .  เสนอตอคณะรัฐมนตรี 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตอมาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานการพิจารณาและเห็นสมควร 
ใหประกาศใชเปนกฎหมายและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   
แตโดยผลของมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงบัญญัติใหพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้จึงมีผล 
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป 
 
 
 
 
  



๔ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 
 

๔. กฎหมายนี้ใชบังคับกับใครบาง 
  (๑) หนวยงานของรัฐทุกประเภทไมว าจะเปนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องคการมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไมวาจะเปนองคกรในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ 
หรือเปนองคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ มีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายนี้ในการจัดทํารางกฎหมาย  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนเขาถึงบทบัญญัต ิ
ของกฎหมาย 
  (๒) ประชาชน โดยการรับรองสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมเก่ียวกับ
กระบวนการตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงไดแก การรวมแสดงความคิดเห็นในการรับฟง
ความคิดเห็นของผูเก่ียวของและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายในชั้นการจัดทํา 
รางกฎหมาย (หมวด ๒) การไดรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
(มาตรา ๒๔) หรือการมีสิทธิรองเรียนหรือมีขอเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐดําเนินการเก่ียวกับ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (มาตรา ๓๔ (๑))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๖ 
 

 
 
 

 

๒. หลักการสําคัญของกฎหมาย   
 

 
  พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหลักการสําคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 

 

๓. บททั่วไป 
 

 
๑. กําหนดบทนิยามเพ่ือกําหนดขอบเขตหรือความหมายของคําสําคัญท่ีจะใชในพระราชบัญญัตินี ้ 
(มาตรา ๓) เชน 
  (๑) กําหนดให “กฎหมาย” หมายความวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย เพ่ือกําหนดประเภทของกฎหมายท่ีตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) กําหนดให “กฎ” มีความหมายแคบกวากฎตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง โดยมุงใชบังคับเฉพาะบรรดากฎท่ีมีผลใหเกิดภาระแกประชาชนหรือการไม
ปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบตอสถานะของบุคคลเทานั้น 
  (๓) กําหนดลักษณะของ “ผูเก่ียวของ” ซ่ึงหนวยงานของรัฐอาจรับฟงความคิดเห็น
เพ่ือประกอบการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยหมายถึงผูซ่ึงมี 
หรืออาจมีสิทธิหรือหนาท่ี หรือไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ  
อันมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
      ๑) ผูประกอบการ บุคคล หรือกลุมบุคคลซ่ึงมีหรืออาจมีสิทธิหรือหนา ท่ี  
หรือไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ รวมท้ังองคกรท่ีเก่ียวของ 
      ๒) กลุมบุคคลหรือชุมชนซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ รวมท้ัง
องคกรท่ีเก่ียวของซ่ึงมีวัตถุประสงคกระทําการเพ่ือประโยชนของกลุมบุคคลหรือชุมชนดังกลาว 
      ๓) หนวยงานของรัฐซ่ึงมีภารกิจเก่ียวของ หรือท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีไดรับ 
หรืออาจไดรับผลกระทบ 
      ๔) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 
 
๒. กําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของ
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๕) 
 
๓. กําหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับกรณีการจัดทํารางกฎหมายของหนวยงานของรัฐท่ีหากได
ดําเนินการตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญแลว แมจะไมครบถวนตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ไมทําใหการจัดทํารางกฎหมายนั้นเสียไป (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)  
  “ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ” หมายถึง ข้ันตอนหรือการดําเนินการท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
กําหนดใหตองดําเนินการ เชน การรับฟงความคิดเห็น การวิเคราะหผลกระทบซ่ึงหนวยงานผูเสนอ 
รางกฎหมายตองดําเนินการในสวนนี้ใหครบถวน  สําหรับหนวยงานท่ีจะตรวจสอบวาไดดําเนินการ 
ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญแลวหรือไมจะเปนไปตามแตละข้ันตอน ซ่ึงไดแก สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือท่ีประชุมรวมกัน 
ของรัฐสภา โดยหากเห็นวาสมควรตองดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การรับฟงความคิดเห็น 
 



๘ 
 

 
 
 

ของผูเก่ียวของ การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายเพ่ิมเติมก็สามารถดําเนินการใหถูกตอง
และครบถวนยิ่งข้ึนได  อยางไรก็ดี หากมีกรณีโตแยงวามิไดมีการดําเนินการในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
แตการดําเนินการดังกลาวนั้นเปนสวนท่ีเปนรายละเอียด มาตรา ๘ จึงไดบัญญัติรองรับใหกระบวนการ
ในการตรากฎหมายในเรื่องนั้นไมเสียไป เพ่ือใหกระบวนการตรากฎหมายของประเทศจะไมตองสะดุด
หรือเสียไปเพียงเพราะความไมครบถวนของการดําเนินการท่ีเปนเรื่องเล็กนอย 
 
๔. กําหนดใหในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็น
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ไวเปนการเฉพาะ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังกลาวตามท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายนั้น (มาตรา ๙) 
 
๕. กําหนดหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๗) 

(๑) ติดตามและพัฒนาการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยการเสนอแนะ 
หรือใหความเห็นแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวง การกําหนดแนวทาง หรือการดําเนินการ
อ่ืนใดเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

(๒) กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 
การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย และ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพ่ือใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม 

(๓) ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
รวมท้ังกําหนดแนวทางการดําเนินการเพ่ือใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหสอดคลองหรือเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 
๖. กําหนดใหพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนอันยกเลิก 
เม่ือมีการออกแนวทางเก่ียวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ข้ึนใชบังคับ (มาตรา ๓๗)  ท้ังนี้ พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนอันยกเลิกแลวตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากไดมีการออก
กฎกระทรวงและแนวทางเก่ียวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามหมวด ๕ ข้ึนใชบังคับแลว  
ซ่ึงจะมีผลใหหนวยงานของรัฐ มีภารกิจหนา ท่ีในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัตินี้แทนการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
  



๙ 
 

 
 
 

 

๔. การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 
 

 
๑. การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของคืออะไร  

  การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 
(Stakeholders Consultation) หมายถึง กระบวนการ
ในการแสวงหาหรือรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูเก่ียวของท่ีไดรับผลกระทบ 
หรืออาจไดรับผลกระทบหรือมีสวนไดเสียกับเรื่องนั้น
อยางแทจริง (Stakeholders) ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา 
กลุมบุคคล ชุมชน องคกร หรือหนวยงานของรัฐ 
เก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องท่ีรัฐจะดําเนินการ เพ่ือนําขอมูล 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะมาใชประกอบการพิจารณา

หรือตัดสินใจของฝายบริหารวาการตรากฎหมายในเรื่องนั้นจะสงผลกระทบตอผูเก่ียวของมากนอย
เพียงใด ประโยชนท่ีจะไดรับมีความคุมคาหรือไม อยางไร  ท้ังนี้ ผลท่ีไดรับจากการรับฟงความคิดเห็น
ของผูเก่ียวของจึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารราชการแผนดิน 
การออกกฎหมาย หรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  นอกจากนี้ การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) ของฝายบริหาร อันเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของประเทศท่ีปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตย และเปนชองทางท่ีจะทําใหหนวยงานของรัฐท่ีเปนผูยกรางกฎหมายไดรับทราบความเห็น
ของผูเก่ียวของไมวาผู เก่ียวของนั้นจะเปนประชาชน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือผูเชี่ยวชาญตาง ๆ  
อันจะชวยทําใหกฎหมายนั้นมีเนื้อหาสาระและกลไกท่ีสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของสังคม 
  โดยวัตถุประสงคท่ีสําคัญของการรับฟงความคิดเห็นของผู เ ก่ียวของมีดวยกัน  
๓ ประการ1

๒ ไดแก  
  ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือแจงหรือบอกเลาขอมูลแกผู เกี่ยวของ (Information)  
โดยหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการแจงขอมูลตอบุคคลซ่ึงมีสิทธิหรือหนาท่ีหรืออาจจะมีสิทธ ิ
หรือหนาท่ี รวมท้ังบุคคลท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย เพ่ือใหบุคคลดังกลาว
สามารถเขารวมใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
  ประการท่ีสอง เพ่ือใหขอมูลและดึงขอมูล (Eliciting Opinion) โดยหนวยงาน 
ของรัฐท่ีเปนผูยกรางกฎหมาย หรือกฎ จะมีหนาท่ีในการใหขอมูลแกผูเก่ียวของ และหนาท่ีในการดึงขอมูล 
ซ่ึงอาจประกอบดวยปญหา ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอประชาชนจากการมีกฎหมายนั้น ตลอดจนเหตุผล 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูเก่ียวของ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐไดรับขอมูลเก่ียวกับ
คาใชจาย และตนทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีครบถวน และนํามาประกอบการพิจารณาในการ
จัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายไดอยางเหมาะสมและโปรงใส  

                                                           
  ๒สรุปความจาก ธรรมนิตย สุมันตกุล. กระบวนการและเทคนิคในการรับฟงความคิดเห็น,  
หนา ๒, (อัดสําเนา). 



๑๐ 
 

 
 
 

  ประการท่ีสาม เพ่ือใหอํานาจแกผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ตอสภาพปญหานั้นอยางจริงจัง (Involvement and Dialogue)  โดยในการจัดทํารางกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐควรเปดโอกาสใหผูเก่ียวของในภาคสวนนั้น ๆ เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
เก่ียวกับนโยบายหรือกลไกของการดําเนินการตามรางกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ เพ่ือตอบสนอง 
ตอความตองการแทจริงของประชาชนและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชนในเรื่องนั้น ๆ ดวย 
 
๒. ในการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของมีขอควรพิจารณาในเรื่องใดบาง 
  ในการรับฟงความคิดเห็นของผู เก่ียวของ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดมี
ขอแนะนํา2

๓ ประกอบการพิจารณาการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
  ๒.๑ ควรดําเนินการอยางตรงไปตรงมา มีการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจน 
ไมปกปดขอมูลตอประชาชน  

๒.๒ ใชภาษาท่ีเขาใจงายในการใหขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือทําใหผูเก่ียวของสามารถ
เขาใจและแลกเปลี่ยนขอมูลไดโดยงาย 

๒.๓ ควรใหโอกาสผูเก่ียวของแสดงความคิดเห็นและเหตุผลประกอบอยางเทาเทียมกัน 
ไมวาจะเปนผูสนับสนุนหรือคัดคาน ความคิดเห็นท่ีหลากหลายจะเปนประโยชนตอทางราชการมากกวา
จะเปนโทษ 

๒.๔ ควรมีระยะเวลาเพียงพอในการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือใหผู เ ก่ียวของ 
คิดวิเคราะห ตรึกตรอง และรวมแสดงความคิดเห็นได การรับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีระยะเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน เวนแตมีเหตุผลความจําเปนอ่ืน ซ่ึงหนวยงานของรัฐ
ควรระบุเหตุผลและประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปดวย 

๒.๕ การรับฟงความคิดเห็นผานระบบกลางอาจไมสามารถเขาถึงผูเ ก่ียวของ 
ไดครบถวนทุกกลุม จึงควรใชเปนวิธีการพ้ืนฐานควบคูกับการรับฟงความคิดเห็นผานวิธีการอ่ืนดวย 
เชน การสัมภาษณ การเชิญมาใหขอมูล หรือการประชุม  ในกรณีท่ีสมควรก็อาจจัดการรับฟง 
ความคิดเห็นรวมกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ีมีเทคโนโลยีเพ่ือใหการรับฟงความคิดเห็นนั้นเขาถึง
ผูเก่ียวของไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ ในการรับฟงความคิดเห็นตองคํานึงถึง
ลักษณะและจํานวนของผูเก่ียวของ เนื้อหาของรางกฎหมาย และการอํานวยความสะดวกใหแก
ผูเก่ียวของในการแสดงความคิดเห็นอยางเพียงพอและไมเปนการสรางภาระจนเกินความจําเปน   

๒.๖ ในการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา ผูแสดงความคิดเห็น 
จะเปนใคร ระบุชื่อหรือไม ใชชื่อจริงหรือชื่อปลอม ไมควรถือเปนสาระสําคัญ สิ่งท่ีเปนขอสําคัญ 
คือขอคิดเห็นนั้นเก่ียวของและนํามาใชประกอบการพิจารณาไดมากนอยเพียงใด 

 
๓. การรับฟงความคิดเห็นตองรับฟงจากใคร 

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหการรับฟงความคิดเห็นตองรับฟงจาก 
“ผูเก่ียวของ”  ท้ังนี้ มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมิน 

                                                           
๓คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ

ประกอบการจัดทํารางกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 



๑๑ 
 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกําหนดความหมายของคําวา “ผูเกี่ยวของ” ไวใหเกิด 
ความชัดเจนวา หมายถึง ผูซ่ึงมีหรืออาจมีสิทธิหรือหนาท่ี หรือไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจาก 
รางกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ อันมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการ บุคคล หรือกลุมบุคคลซ่ึงมีหรืออาจมีสิทธิหรือหนาท่ี หรือไดรับ
หรืออาจไดรับผลกระทบ รวมท้ังองคกรท่ีเก่ียวของ 

(๒) กลุมบุคคลหรือชุมชนซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ รวมท้ัง
องคกรท่ีเก่ียวของซ่ึงมีวัตถุประสงคกระทําการเพ่ือประโยชนของกลุมบุคคลหรือชุมชนดังกลาว 

(๓) หนวยงานของรัฐซ่ึงมีภารกิจเก่ียวของหรือท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีไดรับหรืออาจ
ไดรับผลกระทบ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ยังกําหนดคําวา “องคกรท่ีเกี่ยวของ” ไวหมายความวา 

สมาคมหรือมูลนิธิท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สภาหรือนิติบุคคลท่ีเรียกชื่อ 
อยางอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย 
 
๔. การไดมาซ่ึงผูเกี่ยวของท่ีจะรับฟง มีกี่วิธี อยางไรบาง 
  ในการรับฟงความคิดเห็น หนวยงานของรัฐตองพิจารณารับฟงความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของซ่ึงผูเก่ียวของดังกลาวอาจมาจาก (มาตรา ๑๕)  
  ๔.๑ รายช่ือผูเก่ียวของท่ีรับจดแจงไวในระบบกลาง  ท้ังนี้ รายชื่อดังกลาวอาจ 
มาจาก (๑) ผูเก่ียวของท่ีมาจดแจงรายชื่อของตนไวในระบบกลาง (๒) รายชื่อผูเก่ียวของท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจดแจงไวในระบบกลาง และ (๓) รายชื่อผูเก่ียวของท่ีหนวยงาน
ของรัฐไดรวบรวมรายชื่อผูเก่ียวของกับกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ และไดแจงขอมูลใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจดแจงไวในระบบกลาง 
  ๔.๒ การวิเคราะหเพ่ือกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียกับรางกฎหมายนั้น ซ่ึงตองรับฟง
ความคิดเห็น  
 
๕. การรับฟงความคิดเห็นจะเกิดข้ึนไดในข้ันตอนใดบาง  

๕.๑ ในช้ันกอนการจัดทํารางกฎหมาย  หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองเปดเผย
หลักการ เหตุผล ความมุงหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค และผลกระทบท่ีจะเกิดกับประชาชน 
ใหประชาชนทราบ และตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของอยางกวางขวาง  ท้ังนี้  
ในกรณีท่ีกฎกระทรวงกําหนดใหการจัดทํารางกฎฉบับใดตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น  
ในชั้นกอนการจัดทํารางกฎฉบับนั้นตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นดวย (มาตรา ๕ วรรคหา) 

๕.๒ ในช้ันจัดทํารางกฎหมายเสร็จแลว หนวยงานของรัฐอาจนํารางกฎหมาย 
ท่ีจัดทําข้ึนไปรับฟงความคิดเห็นได เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไขรางกฎหมายใหเกิดความสมบูรณ 
หรือเปนการรับฟงความคิดเห็นวารางกฎหมายท่ีจัดทําข้ึนเปนไปตามหลักการท่ีไดมีการรับฟง 
ความคิดเห็นตามขอ ๕.๑ หรือไม  โดยการรับฟงความคิดเห็นในข้ันตอนนี้จะเปนไปตามท่ีหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาดําเนินการไดตามท่ีเห็นสมควร 

๕.๓ การรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในช้ันการเสนอเรื่องและการตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย  



๑๒ 
 

 
 
 

๖. ส่ิงท่ีจะนําไปรับฟงความคิดเห็นและขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็นมีอะไรบาง 
  หนวยงานของรัฐตองนําหลักการและประเด็นสําคัญของรางกฎหมายไปรับฟง
ความคิดเห็น และตองกําหนดประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็นใหครบถวนและครอบคลุมหลักการ 
หรือสาระสําคัญของรางกฎหมายท่ีจะจัดทําข้ึน โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย และคํานึงถึงความรู 
ความเขาใจและความเก่ียวของกับกฎหมายในเรื่องนั้นของผูเก่ียวของแตละกลุมดวย  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน
ในการรับฟงความคิดเห็น หนวยงานของรัฐตองจัดทําขอมูลเพ่ือประกอบการรับฟงความคิดเห็น 
และเผยแพรใหผูเก่ียวของหรือประชาชนทราบ อยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้ (มาตรา ๑๔) 
  ๖.๑ สภาพปญหาและความจําเปนท่ีตองตรากฎหมายข้ึนเพ่ือแกไขปญหาหรือ 
ทําภารกิจในเรื่องนั้น รวมท้ังความมุงหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค 
  ๖.๒ คําอธิบายหลักการและประเด็นสําคัญของรางกฎหมายโดยใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย
  ๖.๓ บุคคลซ่ึงไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับผลกระทบ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากกฎหมายไมวาเปนดานการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม หรือผลกระทบอ่ืนท่ีสําคัญ  

๖.๔ เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหมีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  
หรือการกําหนดโทษทางอาญา รวมท้ังการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 
๗. ข้ันตอนในการรับฟงความคิดเห็นเปนอยางไร 

๗.๑ การประกาศเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็น 
 หนวยงานของรัฐจะมีการประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปเก่ียวกับการรับฟง 

ความคิดเห็นในเรื่องดังตอไปนี้ เพ่ือใหผูเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปสามารถมีสวนรวมในการ 
แสดงความคิดเห็นได (มาตรา ๑๔)  

 (๑) วิธีการรับฟงความคิดเห็น เชน การรับฟงความคิดเห็นผานระบบกลาง  
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐนั้น การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น  
การสัมภาษณ หรือการเชิญใหเขารวมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น  
หรือวิธีการอ่ืนใด 

 (๒) ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการรับฟงความคิดเห็น โดยในกรณีท่ีเปน
การรับฟงความคิดเห็นผานระบบกลางหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐนั้น 
ควรมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน 

 (๓) ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น ตามขอ ๖ 
 (๔) สถานท่ีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
 (๕) รายละเอียดเพ่ิมเติม เชน ชื่อหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

และชองทางการติดตอสอบถามหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
  ๗.๒ การจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น  
 เม่ือรับฟงความคิดเห็นแลว หนวยงานของรัฐจะนําผลการรับฟงความคิดเห็น 
ไปประกอบการจัดทํารางกฎหมาย และจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น รวมท้ังเผยแพรสรุปผล
ดังกลาว  ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและใหผู เ ก่ียวของหรือประชาชนสามารถตรวจสอบ 
การดําเนินการดังกลาวของหนวยงานของรัฐได  โดยในสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นจะตอง
ประกอบดวย (มาตรา ๑๖) 



๑๓ 
 

 
 
 

 (๑) ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น  
 (๒) สรุปความคิดเห็นของผูเก่ียวของฝายตาง ๆ ในแตละประเด็น โดยอาจ
แบงเปนกลุมท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน  
 (๓) ผลการพิจารณาของหนวยงานของรัฐ โดยระบุคําชี้แจงเหตุผลในการนํา
ความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา หรือการปรับปรุงหรือไมปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสําคัญ
ของรางกฎหมาย 
 (๔) สรุปขอมูลเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงไดแก วิธีการในการรับฟง
ความคิดเห็น จํานวนครั้ง ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง และพ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมาย
ในการรับฟงความคิดเห็น 
  ๗.๓ การเผยแพรสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
 หลังจากหนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นแลวจะมีการนํา
สรุปผลรับฟงความคิดเห็นนั้นมาเผยแพรผานระบบกลาง และอาจมีการเผยแพรโดยวิธีการอ่ืนดวยก็ได 
เชน การเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานของรัฐ  

สําหรับการจัดทํารางกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงหรือความปลอดภัย 
ของประเทศ รางกฎหมายท่ีมิไดใชบังคับเปนการท่ัวไปกับประชาชน รางกฎหมายท่ีจําเปนตองตราข้ึน
โดยรีบดวนเพ่ือประโยชนสําคัญของประเทศเก่ียวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือรางกฎหมายอ่ืนท่ีไมมีผลกระทบตอประชาชน  
หนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาว หรืออาจเปดเผยตามท่ี
เห็นสมควรก็ได (มาตรา ๑๙) 
  ๗.๔ การตรวจสอบการรับฟงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 ในกระบวนการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐผูเสนอ 
รางกฎหมายจะเสนอสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นไปพรอมกับรางกฎหมายและรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย (มาตรา ๒๕) โดยหนวยงานท่ีจะทําหนาท่ี
ตรวจสอบเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นและอาจสั่งใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ไดแก 
(มาตรา ๒๖) 
 (๑) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  : เม่ือตรวจสอบสรุปผลการรับฟ ง 
ความคิดเห็นแลว หากเห็นวาหนวยงานของรัฐยังมิไดมีการดําเนินการใหครบถวน สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะสงเรื่องคืนหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องเพ่ือดําเนินการใหครบถวน  และในกรณีท่ี
เห็นวาดําเนินการครบถวนแลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
 (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : เม่ือตรวจสอบสรุปผลการรับฟง 
ความคิดเห็นแลวเห็นวาสมควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีขอมูลประกอบการตรวจ
พิจารณารางกฎหมายครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจจะดําเนินการ 
รับฟงความคิดเห็นเองหรืออาจแจงใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของเปนผูดําเนินการ 
 (๓) การรับฟงความเห็นในช้ันรัฐสภา : สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือท่ีประชุม
รวมกันของรัฐสภาอาจมีมติหรือตราขอบังคับใหมีการรับฟงความคิดเห็นหรือวิเคราะหผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายกอนหรือในระหวางการพิจารณารางกฎหมายนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร 
 
  



๑๔ 
 

 
 
 

 

   



๑๕ 
 

 
 
 

 

๕. การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย 
และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 

 

 
๑. การตรวจสอบความจําเปนและการวิเคราะหผลกระทบคืออะไร  

  การตรวจสอบความจําเปน 
และการวิ เคราะหผลกระทบ (Regulatory 
Impact Analysis หรือ RIA) เปนเครื่องมือสําคัญ
ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย  
โดยระบุและประเ มินผลกระทบ ท่ีคาดว า 
จะเกิดข้ึนจากกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเสนอ 
และใชวิธีการวิเคราะหอยางมีเหตุผลบนพ้ืนฐาน
ของขอมูลและขอเท็จจริง   นอกจากนี้  RIA  
ยังเปนกระบวนการท่ีใชเปรียบเทียบเพ่ือคนหา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกไขปญหา 
กลาวคือ เม่ือหนวยงานของรัฐคนพบปญหา 

และตั้งเปาหมายวาจะแกไขปญหาตาง ๆ กระบวนการ RIA จะเปนตัวชวยในการคนหาทางเลือก
ท้ังหมดท่ีสามารถทําใหบรรลุเปาหมายนั้นได เ พ่ือใหสามารถเลือกทางเลือกท่ีมีความคุมคา 
และผลกระทบท่ีสมเหตุสมผลมากท่ีสุด เชน การแทรกแซงเชิงนโยบาย การใชมาตรการทางบริหาร 
หรือการออกกฎหมาย จากนั้นจึงทําการวิเคราะหทางเลือกท่ีเปนไปไดเหลานั้น และรายงานผล 
ตอผูมีอํานาจตัดสินใจใหทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของแตละทางเลือก  
และเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกไขปญหานั้น 
  ท้ังนี้ หัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดของกระบวน RIA ท่ีสงผลตอคุณภาพของการตัดสินใจนั้น  
ไมไดอยู ท่ีความแมนยําของการคํานวณ แตอยู ท่ีกระบวนการในการวิเคราะห การตั้งคําถาม  
การทําความเขาใจผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง และการตรวจสอบขอสมมติตาง ๆ  
 
๒. ใครมีหนาท่ีตองทํา RIA 
   หนวยงานของรัฐท่ีเสนอรางกฎหมาย (อาจเปนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา)  
มีหนาท่ีวิเคราะหและจัดทํารายงาน RIA โดยในการวิเคราะหนั้น ผูวิเคราะหจะตองมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสภาพปญหาและเปาหมายในการดําเนินการอยางแทจริง รวมท้ังสามารถนําขอมูล 
และขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของมาใชประกอบการวิเคราะหดวย  ท้ังนี้ ในการจัดทํารายงาน RIA ตองให
หัวหนาสวนราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเทาลงนามในรายงาน RIA กอนเสนอรายงานตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
 
๓. รายงาน RIA จะถูกนําไปใชประกอบการพิจารณาอยางไร 
  คณะรัฐมนตรีในฐานะผู ตัดสินใจวาจะดําเนินการในเรื่องนั้นดวยมาตรการใด  
และเห็นควรใหดําเนินการโดยใชกฎหมายหรือไม จะพิจารณารายงาน RIA ประกอบการตัดสินใจ
กําหนดนโยบาย โดยจะตองพิจารณาวาการมีกฎหมายข้ึนจะไมเปนการสรางภาระแกประชาชน 
เกินความจําเปน คุมคากับภาระท่ีเกิดข้ึนแกรัฐและประชาชน รวมท้ังไมสามารถใชมาตรการ 
หรือวิธีการอ่ืนใดนอกจากการตราเปนกฎหมาย 



๑๖ 
 

 
 
 

  อนึ่ง ในชั้นกอนท่ีจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จะมีหนาท่ีในการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของรางกฎหมาย และเอกสารประกอบการเสนอ 
รางกฎหมาย ซ่ึงจะตองมีรายงาน RIA ประกอบดวย หากหนวยงานท่ีเสนอรางกฎหมายจัดทํา 
รางกฎหมายและเอกสารประกอบการเสนอรางกฎหมายไมครบถวนถูกตองตามหลักเกณฑ  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการใหหนวยงานจัดทําเอกสารใหถูกตองครบถวน  
  ในชั้นการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงาน RIA 
จะถูกนําไปประกอบการพิจารณาความจําเปนในการตรากฎหมายและการวิเคราะหผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาท่ีในการตรวจสอบ
รายงาน RIA และสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น  
  -  ในกรณีท่ีเห็นวาไมมีความจําเปนตองมีรางกฎหมายในเรื่องนั้น ก็อาจสงเรื่อง 
พรอมความเห็นหรือขอเสนอแนะไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือขอใหทบทวนหรือพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรตอไป  
  - ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบแลวเห็นวาจําเปนตองมี
กฎหมายนั้นและไดตรวจพิจารณารางกฎหมายแลวเสร็จ ใหปรับปรุงรายงาน RIA ใหสอดคลองกับ 
รางกฎหมายท่ีผานการตรวจพิจารณา และเสนอไปพรอมกับรางกฎหมายและเอกสารอ่ืน 
เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  ท้ังนี้ การดําเนินการในสวนนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอาจแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนผูดําเนินการหรือรวมดําเนินการก็ได 
  ในชั้นการตรวจพิจารณารางกฎหมายของรัฐสภา รายงาน RIA ฉบับท่ีไดมีการ
ปรับปรุงแลวจะถูกนําไปประกอบการพิจารณารางกฎหมายพรอมกับเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป    
 
๔. RIA ตองเริ่มทําเม่ือใด 
  ในข้ันตนของการจัดทํานโยบายหรือการตัดสินใจในการออกกฎหมาย โดยเม่ือมีกรณี
ท่ีหนวยงานของรัฐจะตองเขาไปดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือแกไขปญหาหรือดําเนินภารกิจใด 
ในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ ควรเริ่มตนกระบวนการวิเคราะห RIA โดยเร็ว เพ่ือเปนการ
พิจารณากําหนดเปาประสงคและแนวทางในการดําเนินนโยบายท่ีชัดเจนและตรงประเด็น 
 
๕. ข้ันตอนในการวิเคราะห RIA มีอะไรบาง3

๔ (มาตรา ๑๗)  
  (๑) การวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา  

วิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากสภาพขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
ขอมูลท่ีมีความถูกตอง ซ่ึงควรจะตองนําขอมูลเชิงประจักษหรือสถิติท่ีเ ก่ียวของมาประกอบ 
การวิเคราะหดวย โดยในหัวขอนี้ ผูวิเคราะหจะตองตอบคําถามสําคัญ ๔ ขอ คือ  (๑) ปญหาคืออะไร 
(๒) สาเหตุของปญหาคืออะไร (๓) ผลกระทบของปญหาคืออะไร และ (๔) เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซง
ในเรื่องนี้ 

   
 

                                                           
  

๔แนวทางการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๗ 
 

 
 
 

  (๒) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินการ 
เม่ือไดวิ เคราะหวาปญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด ใหระบุวัต ถุประสงค 

และเปาหมายของการดําเนินการในเรื่องนั้นเพ่ือจะดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือทําภารกิจนั้น 
ใหเกิดผลสําเร็จ  ท้ังนี้ หากเปนกรณีท่ีจําเปนตองดําเนินการดวยการตรากฎหมาย และมีการออก
กฎหมายในเรื่องนั้นมาใชบังคับ ประเด็นคําตอบในขอนี้จะนําไปใชเปนตัวชี้วัดหรือเปนขอมูลประกอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตอไป 
  (๓) การแกปญหาในปจจุบัน 

ในข้ันตอนถัดมา ใหตรวจสอบวาสามารถใชมาตรการหรือวิธีการอ่ืนท่ีไมใช
กฎหมายในการแกปญหาหรือไม และอธิบายวาปจจุบันมีการดําเนินการแกปญหาดวยวิธีใดบาง  
โดยในกรณีท่ีมีการดําเนินการแกปญหาดวยวิธีอ่ืนอยูแลวในปจจุบัน ใหอธิบายดวยวาการแกปญหา
ดวยมาตรการดังกลาวไดผลอยางไร และมีอุปสรรคหรือขอจํากัดอยางไรบาง 

นอกจากนี้  ในกรณีท่ีเปนไปได หนวยงานของรัฐควรตรวจสอบดวยวา 
ในตางประเทศมีวิธีการแกปญหาโดยใชมาตรการหรือวิธีการอ่ืนท่ีไมใชการตรากฎหมายหรือไม   
โดยใหระบุมาตรการดังกลาวท้ังท่ีเปนกฎหมายและไมใชกฎหมาย และอธิบายรายละเอียด 
ของมาตรการนั้นพอสังเขป พรอมท้ังวิเคราะหวามาตรการดังกลาวสามารถนํามาใชเปนแนวทาง
แกปญหากับสังคมไทยไดหรือไม อยางไร 
  (๔) ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอ่ืน 

การตรวจสอบวารางกฎหมายมีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอ่ืน
หรือไม อยางไร โดยใหพิจารณาวามีกฎหมายท่ีมีหลักการหรือผลการบังคับใชใกลเคียงหรือสัมพันธ 
กับรางกฎหมายนี้ หรือมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาเรื่องนี้หรือไม อยางไร 
  (๕) การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 

วิเคราะหถึงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบท่ีอาจเกิดข้ึนหากจะมีกฎหมายนี้  
โดยเริ่มจากการวิเคราะหวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบางท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและมาตรการ 
ท่ีกําหนดข้ึนในรางกฎหมายนี้  ท้ังนี้ ในการวิเคราะหผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียนอกจากจะตอง
พิจารณาผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากขอบเขตและวัตถุประสงคของรางกฎหมายแลว ยังอาจตอง
วิเคราะหถึงผูท่ีอาจไดรับผลกระทบโดยออมท่ีเกิดจากมาตรการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในรางกฎหมายดวย 
ตอจากนั้นจึงวิเคราะหวาผูไดรับผลกระทบแตละกลุมอาจไดรับผลกระทบอยางไร เปนผลกระทบ 
ในดานดีหรือดานลบ พรอมท้ังระบุรายละเอียดของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  ในการนี้ หากมีตัวเลข 
ท่ีคาดการณหรือสถิติก็จะตองนํามาประกอบการวิเคราะหและระบุไวในรายงานดวย เพ่ือจะนําไปสู
การพิจารณาวาการมีกฎหมายฉบับนี้จะเกิดความคุมคาหรือไม เม่ือเทียบกับงบประมาณและภาระ 
ของภาครัฐ รวมท้ังภาระท่ีเกิดข้ึนแกประชาชนและสิทธิและเสรีภาพท่ีถูกจํากัด และเพ่ือมิใหกฎหมาย 
สรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน 
  ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย อาจวิเคราะหไดเปน ๓ มิติ ไดแก 
  ๑) ผลกระทบตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ซ่ึงอาจมี
ขอพิจารณาวา กฎหมายท่ีจะตราข้ึนจะสรางภาระหนาท่ีใหเกิดข้ึนแกบุคคลใดบาง สิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลในเรื่องใดบางท่ีถูกจํากัด ประชาชนมีตนทุนหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนจากการตองปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้นหรือไม เพียงใด และประชาชนจะไดรับประโยชนใดบางจากกฎหมายดังกลาว   



๑๘ 
 

 
 
 

  ๒) ภาระท่ีเกิดข้ึนแกภาครัฐและความพรอมของรัฐในการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎหมาย จะตองพิจารณาถึงความพรอมและศักยภาพของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม 
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ซ่ึงนอกจากจะคํานึงถึงวิธีการและประสิทธิภาพในการบังคับการ 
ใหเปนไปตามกฎหมายแลว ยังจะตองพิจารณาถึงความพรอมในการสรางความรับรูและความเขาใจ 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายใหแกประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของดวย โดยจะตองพิจารณา
ดวยวาหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบไดมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกลาวไวหรือไม เพียงใด  
  ๓) ผลกระทบโดยรวมอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย จะตองพิจารณาถึงผลกระทบ
โดยรวมท่ีสําคัญท้ังดานบวกและดานลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมีกฎหมาย เชน ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ  
  (๖) การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายในประเด็นท่ีสําคัญ ๔ เรื่อง ไดแก 
       ๑) เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต 
       ๒) เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ 
       ๓) เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา 
       ๔) เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐมีดุลพินิจในการออก
คําสั่งทางปกครอง หรือดําเนินกิจการทางปกครอง 
 
๖. ทําไมจึงตองรับฟงความเห็นประกอบการวิเคราะหผลกระทบ 
  การรับฟงความคิดเห็นในข้ันตอนนี้มุงหมายท่ีจะใหไดขอมูลท้ังท่ีเปนสภาพขอเท็จจริง 
เชน สภาพปญหาในเชิงลึก แนวทางการดําเนินการท่ีเปนอยูในปจจุบัน ขอจํากัดหรือขอกังวลของ 
ผูท่ีเก่ียวของ รวมท้ังขอมูลท่ีเปนความเห็นเก่ียวกับมาตรการทางเลือกหรือมาตรการตามรางกฎหมาย
ท่ีหนวยงานของรัฐเสนอ เชน มาตรการท่ีเสนออาจมีขอจํากัดในการปฏิบัติ หรือผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากแตละมาตรการ แนวทางการเยียวยา ความพึงพอใจในการเสนอแนวทางการแกไขปญหา  
ดังนั้น การรับฟงความคิดเห็นในข้ันตอนนี้จึงอาจกระทําโดยนําหลักการหรือขอเสนอเชิงมาตรการ 
ท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําข้ึน ไปรับฟงสภาพปญหา ผลกระทบ ขอจํากัดและขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาหรือการจัดทํารางกฎหมาย 
ท่ีจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง 
 
๗. รายงาน RIA ประกอบดวยอะไรบาง  
 การจัดทําและนําเสนอรายงาน RIA จะตองนําเสนอขอมูลให เขาใจไดง าย 
มีผลการวิเคราะหท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมท้ังมีขอมูลเชิงประจักษท่ีสนับสนุนการวิเคราะหนั้น 
หากมีขอมูลในรูปแบบอ่ืน เชน ตาราง สถิติ แผนภูมิ ท่ีเปนขอมูลสําคัญในการวิเคราะหอาจนําเสนอ
ประกอบในรายงานดวย   
  รายงาน RIA จะประกอบดวยหัวขอสําคัญในการวิเคราะห ดังนี้ 
  สวนท่ี ๑ : เหตุผลความจําเปนท่ีตองตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมาย 
      ๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา 
      ๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง 
      ๓. การแกปญหาในปจจุบัน 



๑๙ 
 

 
 
 

         ๔. การรับฟงความคิดเห็น 
      ๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอ่ืน 
      ๖. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
      ๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย 
      ๘. ผลกระทบโดยรวมท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย  
  สวนท่ี ๒ : เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  
การกําหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาท่ีของรัฐมีดุลพินิจ 
 
๘. จะเปดเผยผลการวิเคราะห RIA เม่ือใด 
  การเปดเผยผลการวิเคราะหอาจดําเนินการไดในหลายในข้ันตอน เชน ในชั้นการรับฟง
ความคิดเห็น หนวยงานของรัฐอาจนําผลการวิเคราะหในเบื้องตนไปประกอบการรับฟงความคิดเห็น
จากผู เ ก่ียวของเ พ่ือรับฟงวาการกําหนดประเด็นเ ก่ียวกับสภาพปญหา สาเหตุของปญหา 
และการกําหนดเปาหมายของการดําเนินการในแตละเรื่องถูกตอง ครบถวนหรือไม หรือวิเคราะห 
โดยอาศัยขอมูลท่ีครบถวนและถูกตองหรือไม และเม่ือจัดทํารายงาน RIA แลวเสร็จ กอนท่ีจะเสนอ
เรื่องตอคณะรัฐมนตรี กฎหมายกําหนดใหตองมีการเปดเผยรายงาน RIA ท้ังฉบับดวย   
 
๙. เปดเผยชองทางใด อยางไร (มาตรา ๑๘) 
  มาตรา ๑๘ กําหนดใหหนวยงานของรัฐเผยแพรรายงาน RIA ผานทางระบบกลาง  
และหนวยงานอาจเผยแพรผานทางชองทางอ่ืนดวยก็ได เชน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 
๑๐. ขอยกเวนการเปดเผยรายงาน RIA (มาตรา ๑๙) 
  กรณีการจัดทํารางกฎหมาย ดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยรายงาน RIA 
หรือจะเปดเผยตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
  (๑) รางกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศ  
  (๒) รางกฎหมายท่ีมิไดใชบังคับเปนการท่ัวไปกับประชาชน  
  (๓) รางกฎหมายท่ีจําเปนตองตราข้ึนโดยรีบดวนเพ่ือประโยชนสําคัญของประเทศ
เก่ียวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ  
  (๔) รางกฎหมายอ่ืนท่ีไมมีผลกระทบตอประชาชน  

 
  



๒๐ 
 

 
 
 

  



๒๑ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



๒๒ 
 

 
 
 

 

๖. การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย 
 

 
๑. กฎหมายนี้มุงเนนตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายในเรื่องอะไรบาง 
  กฎหมายนี้ กําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีจะเสนอรางกฎหมายตองดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาจัดทํารางกฎหมายใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ๕ ประการ ไดแก 
  (๑) รางกฎหมายตองสอดคลองกับหลักการท่ัวไปในการตรากฎหมาย 
  (๒) รางกฎหมายตองกําหนดใหมีการใชระบบอนุญาตเฉพาะกรณีท่ีจําเปน 
  (๓) รางกฎหมายตองกําหนดใหมีการใชระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีท่ีจําเปน 
  (๔) รางกฎหมายตองกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
และระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในรางกฎหมายนั้นใหชัดเจน 
  (๕) รางกฎหมายตองสอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา 
 
๒. หลักการท่ัวไปในการตรากฎหมายท่ีตองตรวจสอบและพิจารณามีหลักการใดบาง 
  หลักการท่ัวไปในการตรากฎหมายท่ีหนวยงานของรัฐตองตรวจสอบและพิจารณานั้น
จะเปนไปตามมาตรา ๒๑ (๑) - (๔) ซ่ึงไดแกหลักการดังนี้ 

(๑) สอดคลองและไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีท่ีเปนการจัดทํา 
รางพระราชบัญญัติหรือประมวลกฎหมายตองสอดคลองและไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดวย 

(๒) สอดคลองและไมขัดหรือแยงกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
(๓) สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(๔) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลอง กับ

สภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพ่ือไมใหเปนภาระแก
ประชาชน 
 
๓. การใชระบบอนุญาตเฉพาะกรณีท่ีจําเปน 

  ๓.๑ เพราะเหตุใดจึงตองกําหนดใหมีการใช
ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีท่ีจําเปน 

โดยหลักเม่ือไมมีกฎหมายหาม บุคคลยอม
มีเสรีภาพในการกระทําหรือไมกระทําการก็ได การจํากัดเสรีภาพ
ตองอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือรักษา
ประโยชนสาธารณะ  ดังนั้น การใชระบบอนุญาตหรือท่ีมีผล
ทํานองเดียวกันไมวาจะเรียกวาอยางไร ควรใชไดเทาท่ีจําเปนเทานั้น 
เพราะการอนุญาตเปนการจํากัดเสรีภาพในการกระทําของประชาชนไมใหกระทําได เวนแตจะไดรับ
อนุญาต  นอกจากนี้ ระบบอนุญาตถือเปนการแทรกแซงของรัฐรูปแบบหนึ่งซ่ึงมีระดับความหนักเบา
แตกตางกัน สําหรับการแทรกแซงท่ีกระทบตอเสรีภาพมากท่ีสุด คือ การออกกฎหมายหามกระทําการ  
รองลงมาคือ การใหขออนุญาตกอนการดําเนินการ การแทรกแซงท่ีเบาลงมาจากสองประการแรก คือ 



๒๓ 
 

 
 
 

การใหจดทะเบียน และการแทรกแซงท่ีกระทบเสรีภาพนอยท่ีสุด คือ การใหจดแจงขอมูลตอ
หนวยงานของรัฐ   ดังนั้น การจะตรากฎหมายข้ึนเพ่ือจํากัดเสรีภาพในการกระทําหรือไมกระทําการ
โดยกําหนดใหขออนุญาตจึงตองกระทําเทาท่ีจําเปน 

๓.๒ การใชระบบอนุญาตเฉพาะกรณีท่ีจําเปนในกฎหมายนี้กําหนดไวอยางไร 
กฎหมายนี้กําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีจะเสนอรางกฎหมายตองตรวจสอบ

และพิจารณารางกฎหมายนั้น โดยตองไมใชระบบอนุญาต  อยางไรก็ดี มีขอยกเวนไววา เวนแต 
มีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือมีกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีจําเปนตองมีระบบอนุญาต การกําหนดระยะเวลาหรือข้ันตอนในการพิจารณายื่นคําขอ
อนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตองคํานึงถึงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับการอํานวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการประกอบดวย (มาตรา ๒๑ (๕)) 

ตัวอยางกรณีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน 
เชน การกําหนดระบบอนุญาตเพ่ือการควบคุมการกระทําท่ีอาจสงผลกระทบกระเทือนตอความม่ันคง 
หรือความปลอดภัยสาธารณะหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน กฎหมายอาวุธปน  หรือการกําหนด
ระบบอนุญาตเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยสินสาธารณะท่ีมีจํากัดหรือสิ่งท่ีเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
เชน กฎหมายท่ีดิน ปาไม น้ํา หรือกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เปนตน 
 
๔. คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย4

๕ 
โดยท่ีมาตรา ๕ และมาตรา ๒๑ (๕) กําหนดใหในการจัดทํารางกฎหมาย หนวยงาน

ของรัฐพึงใชระบบอนุญาตเฉพาะกรณีท่ีจําเปน เพราะการใชระบบอนุญาตเปนการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลข้ันสูง โดยหามมิใหกระทําการท่ีตองขออนุญาตนั้นจนกวาจะไดรับอนุญาต  
และมุงหวังใหหนวยงานของรัฐมีการพิจารณาอยางรอบคอบในการใชระบบการควบคุม กํากับดูแล 
หรือการท่ีรัฐจะเขาไปเก่ียวของในกิจกรรม การดําเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจของประชาชนเทาท่ี
จําเปนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ซ่ึงสมควรตองพิจารณาตามระดับความสําคัญของกิจกรรม ประโยชน
สาธารณะ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชน รวมท้ังความคุมคาของระบบการควบคุม 
หรือกํากับดูแลท่ีเลือกใชใหมีความเหมาะสม และไดสัดสวนกับมาตรการท่ีเลือกใช เพ่ือใหเกิด 
ความเขาใจท่ีตรงกันและมีแนวทางในการจํากัดการใชระบบอนุญาตท่ีไมจําเปนและเปนภาระ 
แกประชาชนจนเกินสมควร  ในการนี้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีจึงไดออกคําแนะนําเก่ียวกับการใชระบบอนุญาตในกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

ระดับการควบคุม กํากับดูแล หรือการท่ีรัฐจะเขาไปแทรกแซงเพ่ือจํากัดสิทธ ิ
และเสรีภาพในการทํากิจกรรม การดําเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจของประชาชนในกฎหมาย 
แบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

๑. การกําหนดกฎเกณฑใหปฏิบัติตาม : มีวัต ถุประสงค เ พ่ือวางกฎเกณฑ 
หรือมาตรฐานใหประชาชนหรือผูประกอบการตองปฏิบัติตาม โดยรัฐสามารถติดตามตรวจสอบ 
การดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานดังกลาวไดในภายหลัง ท้ังกรณีท่ีรัฐติดตาม
ตรวจสอบเองหรือกรณีมีผูรองเรียน  

                                                           
๕คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๒๔ 
 

 
 
 

๒. การจดแจง : มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรัฐไดทราบขอมูลและสามารถติดตามได 
อยางใกลชิด  เปนกรณีท่ีรัฐตองการทราบขอมูลเชิงสถิติเพ่ือใชในการบริหารจัดการภาครัฐ และการ
กํากับดูแลการทํากิจกรรม หรือการประกอบธุรกิจ โดยกําหนดใหจดแจงขอเท็จจริงหรือรายละเอียด
บางประการตอหนวยงานผูรับผิดชอบกอนดําเนินการ โดยหนวยงานผูรับผิดชอบมีหนาท่ีเพียงยืนยัน
ความครบถวนของรายการเทานั้น  

๓. การจดทะเบียน/การข้ึนทะเบียน : มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบและติดตาม  
สําหรับกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอสาธารณะในระดับท่ีมิไดรุนแรงมากนัก แตรัฐจําเปนตองเขามา 
กํากับดูแล เพ่ือรับรองคุณสมบัติหรือคุณวุฒิของผูประกอบการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการใช
บริการของประชาชนหรือเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการสงเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ 
โดยในการรับจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนอาจกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามได  ท้ังนี้  
หากผูขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด หนวยงานของรัฐไมอาจปฏิเสธการรับ 
จดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนบุคคลนั้นได 

๔. การอนุญาต/ใบอนุญาต : มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนมาตรการในการควบคุม 
และกํากับดูแลการทํากิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจของประชาชนท่ีมีความเขมงวดสูง หรือมีความ
จําเปนตองกําหนดจํานวนหรือปริมาณ เพราะมีลักษณะท่ีกระทบตอชีวิต สิทธิ เสรีภาพ สังคม  
หรือประโยชนสาธารณะอยางรายแรง จึงจําเปนตองหามมิใหประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจนั้นจนกวา 
จะไดรับอนุญาต โดยการใชระบบอนุญาตสามารถกระทําไดเม่ือ  

    ๔.๑ เปนกรณีท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากการควบคุมหรือกํากับดูแล  
ตามระดับท่ีกําหนดไวตาม ๑ ถึง ๓ ไมเพียงพอสําหรับการคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน 

    ๔.๒ ไมมีมาตรการอ่ืนท่ีดีกวาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการคุมครองประโยชน
สวนรวมของประชาชน  

    ๔.๓ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 
    ๔.๔ ไมเปนภาระแกประชาชนจนไมคุมคากับประโยชนท่ีภาครัฐจะไดรับ 

 
๕. การใชระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีท่ีจําเปน 

  ๕.๑ เพราะเหตุใดจึงตองกําหนดใหมีการใชระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีท่ีจําเปน 
ระบบคณะกรรมการ คือ ระบบการพิจารณาและตัดสินใจในรูปแบบกลุมบุคคล

ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือให มีการดําเนินการอยางหนึ่ งอยางใด 
ในดานการบริหารโดยมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน   
การตัดสินใจโดยระบบคณะกรรมการมีท้ังขอดีและขอเสีย 
ขอดี คือ การมีสวนรวมของผู เก่ียวของ ทําใหไดรับขอมูล
ความเห็นรอบดาน และผลการตัดสินใจจะไดรับการยอมรับ 
จากผูเก่ียวของมากกวาการตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว 
แตขอ เสียของระบบคณะกรรมการก็ มีหลายประการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความลาชา การหาผูรับผิดชอบท่ีแทจริง
กระทําไดยากเม่ือเกิดขอผิดพลาด รวมท้ังการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการจะมีตนทุนและคาใชจายสูง ทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณแผนดินโดยไมจําเปน  
ดังนั้น การแตงตั้งคณะกรรมการจึงตองไมแตงตั้งใหปฏิบัติงานซ่ึงโดยสภาพแลวมีลักษณะเปน  



๒๕ 
 

 
 
 

“งานประจํา” หรืองานท่ีบุคคลเพียงคนเดียวสามารถทํางานได หรืองานท่ีมีการรับผิดชอบตามลําดับ
ข้ันตอนของการบริหารอยูแลว เนื่องจากหากนําระบบคณะกรรมการมาใชจะทําใหการทํางานลาชา
และไมมีประสิทธิภาพ  ดวยเหตุนี้  ระบบคณะกรรมการจึงควรนํามาใชเทาท่ีจําเปนเ พ่ือให 
การดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็วและหาผูรับผิดชอบไดอยางแทจริง 

๕.๒ การใชระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีท่ีจําเปนในกฎหมายนี้กําหนดไว
อยางไร 

กฎหมายนี้กําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีจะเสนอรางกฎหมายตองตรวจสอบ 
และพิจารณารางกฎหมายนั้น โดยตองไมใชระบบคณะกรรมการ  อยางไรก็ดี มีขอยกเวนไววา เวนแต 
เพ่ือกําหนดนโยบาย หรือกํากับ หรือกําหนดหลักเกณฑ หรือเพ่ือการอ่ืนท่ีจําเปน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ี 
นําระบบคณะกรรมการมาใช ใหระบุใหชัดเจนดวยวามติของคณะกรรมการผูกพันหนวยงานท่ีมีผูแทน
เปนกรรมการโดยตําแหนงดวย (มาตรา ๒๑ (๖)) 
 
๖. คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย5

๖ 
  โดยท่ีมาตรา ๕ และมาตรา ๒๑ )๖(  กําหนดใหในการจัดทํารางกฎหมาย หนวยงาน
ของรัฐพึงใชระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีท่ีจําเปน และไมใชระบบคณะกรรมการ เวนแต 
เพ่ือกําหนดนโยบาย หรือกํากับ หรือกําหนดหลักเกณฑ หรือเพ่ือการอ่ืนท่ีจําเปน  คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึ งออกคําแนะนํา เ ก่ียว กับการใช 
ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

(๑) ระบบคณะกรรมการในกฎหมายท่ีกอใหเกิดผลดังตอไปนี้ เปนการใชระบบ
คณะกรรมการโดยไมจําเปน 

๑) ทําใหคณะกรรมการเปนผูบริหารงานโดยตรงหรือรับผิดชอบตอการ
บริหารงานโดยตรง เวนแตเปนผูควบคุมกํากับผูบริหารในมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
มหาชน 

๒) ทําใหคณะกรรมการมีหนา ท่ีหรืออํานาจซํ้าซอนกับหนวยงานหรือ
คณะกรรมการอ่ืน 

๓) ทําใหการบริการประชาชนหรือการปฏบิัติหนาท่ีราชการเกิดข้ันตอนมากข้ึน 
หรือเกิดความลาชา 

๔) ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจํานวนมากรวมเปนกรรมการดวย 
๕) ทําใหเกิดผลเปนการเบี่ยงเบนความรับผิดรับชอบ (accountability) ในผล

ของการกระทําไดโดยงาย 
๖) เปนการตัดอํานาจของคณะรัฐมนตรี หรือเปนการดําเนินการแทน

คณะรัฐมนตรี 
(๒) ในกรณีท่ีจําเปนตองใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย เนื่องจากมติของ

คณะกรรมการจะมีผลผูกพันหนวยงานท่ีมีผูแทนเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย  หนวยงานของรัฐ 
จึงควรพิจารณาใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

 

                                                           
  ๖คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๒๖ 
 

 
 
 

         ๑) ควรหลีกเลี่ยงการกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เวนแต
กฎหมายนั้นเปนการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับนโยบายท่ีสําคัญหรือนโยบายระดับชาติ 
         ๒) กรรมการโดยตําแหนงใหกําหนดเทาท่ีจําเปน ในกรณีท่ีจําเปนตองมี
กรรมการดังกลาว ควรกําหนดเฉพาะตําแหนงท่ีเก่ียวของกับภารกิจของคณะกรรมการนั้นโดยตรง 
         ๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหกําหนดเทาท่ีจําเปน ในกรณีท่ีจําเปนตองมี
กรรมการ ดังกล าว  ควร กําหนดเฉพาะด าน ท่ีจํ า เปนตองอา ศัยความรู  ความเชี่ ยวชาญ  
และประสบการณท่ีเก่ียวของกับภารกิจของคณะกรรมการนั้นโดยตรง 
   (๓) การแตงตั้งกรรมการตองไมเปนการเพ่ิมพระราชภาระโดยไมจําเปน และ 
ไมแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีลักษณะการขัดกันแหงผลประโยชน 
 
๗. การกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการ 
    ตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในรางกฎหมายนั้นใหชัดเจน 
 

๗.๑ เพราะเหตุใดจึงตองกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ
และระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในรางกฎหมายนั้นใหชัดเจน 

โดยหลักเจาหนาท่ีของรัฐจะมีอํานาจดุลพินิจ
ก็ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว  ดังนั้น “หากไมมีกฎหมาย
บัญญัติไวเจาหนาท่ียอมไมมีอํานาจดุลพินิจ” และ “ในบางกรณี
กฎหมายอาจบัญญัติใหเจาหนาท่ีมีเพียงอํานาจผูกพัน และมีหนาท่ี
ตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยไมมีดุลพินิจ”  นอกจากนี้  
การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
และเจตนารมณของกฎหมายท่ีใหอํานาจดุลพินิจนั้น และในการใช
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีจะตองอยูภายใตกรอบทางเลือก ระยะเวลา 
วิธีการ หรือข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด และตองพิจารณาเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดประกอบกับ
ขอเท็จจริ งในการใชดุลพินิ จด วย ซ่ึ งในการบัญญัติกฎหมายควรตอง กําหนดหลัก เกณฑ 
ตามลักษณะเฉพาะของเรื่องเพ่ือใชเปนกรอบในการใชดุลพินิจไวดวย โดยในกรณีท่ีตองบัญญัติ
กฎหมายใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐ ในเบื้องตนควรพิจารณาวาจําเปนตองกําหนดใหเจาหนาท่ีใช
ดุลพินิจ หรือไม หรือเปนกรณีท่ีสามารถกําหนดใหเจาหนาท่ีมีเพียงอํานาจผูกพันและมีหนาท่ีตอง
ปฏิบัติ  ดังนั้น หากจําเปนตองใหอํานาจดุลพินิจแกเจาหนาท่ีของรัฐ จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑ 
และแนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจ ตลอดจนการตรวจสอบการใชดุลพินิจ รวมถึงกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ไวใหชัดเจน  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและประชาชน
สามารถตรวจสอบได 

๗.๒ การกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐและระยะเวลา 
ในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ในกฎหมายนีก้ําหนดไวอยางไร 

กฎหมายนี้ไดกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐและระยะเวลา 
ในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ไว ๓ ประการ ไดแก 

 
 



๒๗ 
 

 
 
 

(๑) การมีบทบัญญัติใหเจาหนาท่ีของรัฐมีดุลพินิจในการออกคําส่ังทางปกครอง 
หรือดําเนินกิจการทางปกครอง ใหกระทําไดเทาท่ีจําเปน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐ 
มีดุลพินิจ ใหกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจและระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ  
ท่ีเปนสาระสําคัญไวในรางกฎหมายใหชัดเจน (มาตรา ๒๑ (๗)) 

(๒) ในกรณีท่ีรางกฎหมายกําหนดใหออกกฎเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการใช
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ กฎดังกลาวตองกําหนดใหการใชดุลพินิจเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ (มาตรา ๒๓) 

๑) ตองไม ขัดหรือแยงตอหลักการสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง เชน  
หลักนิติธรรม หลักคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
เปนตน 

๒) ตองสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๓) ตองสอดคลองและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง 
๔) ตองยึดหลักความพอสมควรแกเหตุ และหลักความไดสัดสวนระหวาง

ประโยชนท่ีสวนรวมจะไดรับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชนท่ีบุคคลตองเสียไป 
๕) ต องยึ ดหลั กความเสมอภาคและต องไม เป นการเลื อกปฏิ บั ติ 

โดยไมเปนธรรม 
(๓) การจัดทําแนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหการใช

ดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐมีความโปรงใสและตรวจสอบได กฎหมายนี้กําหนดใหหนวยงานของรัฐ 
ตองจัดทําแนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
ในหัวขอ (๒) ใหทันสมัยอยูเสมอและเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป  ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติ 
ในการใชดุลพินิจดังกลาวมิใหใชบังคับในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคลจนกวาจะมีการเผยแพร 
ใหประชาชนทราบ  อยางไรก็ดี มีขอยกเวนมิใหใชบังคับแกการใชดุลพินิจในการดําเนินงาน 
ตามกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ 
และการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในกระบวนการสอบสวน ไตสวน การบังคับคดี และการวางทรัพย 
(มาตรา ๒๔) 

 
๘. การกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง 

  ๘.๑ เพราะเหตุใดจึงตองกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง 
ในปจจุบันการใชประโยชน จากโทษอาญา 

ท่ีกําหนดไวกฎหมายตาง ๆ โดยสวนใหญมีความไมสอดคลองกับ
เจตนารมณของกฎหมาย เนื่องจากการกําหนดโทษอาญา 
บางประเภทไมสมควรเปนโทษอาญาหรือในกฎหมายบางเรื่องมีการ
นําโทษอาญามาใชโดยไมเหมาะสม จากลักษณะของการกําหนดโทษ
อาญาท่ีไมเหมาะสมดังกลาวกอใหเกิดสภาพปญหาตาง ๆ ไดแก 
(๑) ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบัง คับใช 
กับพฤติกรรมท่ีเปนภัยคุกคามอยางแทจริง (๒) ทําใหเกิดปญหา 
การบริหารงานดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงมีปริมาณ



๒๘ 
 

 
 
 

งานคดีเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ตองใชบุคลากร งบประมาณ ตลอดจนเครื่องมืออํานวยความสะดวก 
เปนจํานวนมาก สงผลใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณแผนดินเพ่ิมมากข้ึน (๓) ทําใหเกิดปญหาปริมาณคดี 
ท่ีคางในศาลเปนจํานวนมาก และปญหานักโทษลนเรือนจํา ซ่ึงสงผลกระทบตอการรักษาความยุติธรรม
โดยรวม ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายของรัฐเปนอันมาก และ (๔) การรับผิดจากโทษอาญาท่ีไมเหมาะสม 
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของผูกระทําความผิด เนื่องจากเม่ือบุคคล 
รับโทษอาญาจะมีประวัติอาชญากรติดตัว (criminal record) ซ่ึงหากไมมีระบบคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีดีเพียงพออาจเปนผลรายหรือสรางตราบาปแกบุคคลนั้น แมบุคคลนั้นจะพนโทษ ไดรับอภัยโทษ  
ลางมลทิน หรือไดรับการนิรโทษกรรมแลวก็ตาม  นอกจากนี้ กฎหมายท่ีมีการกําหนดคุณสมบัติ 
ของบุคคลเพ่ือประกอบอาชีพหรือดํารงตําแหนงตาง ๆ จะมีความแตกตางกันไปในแตละฉบับ  
โดยหากกําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับการรับโทษอาญาไวดวย และการรับโทษอาญาในกรณีนั้น 
เปนกรณีท่ีไมสมควรไดรับจะทําใหบุคคลนั้นกลายเปนบุคคลท่ีไมมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพ 
หรือดํารงตําแหนงโดยไมเปนธรรมได  ดังนั้น การกําหนดโทษอาญาในกฎหมายจึงควรไดรับ 
การพิจารณาอยางรอบคอบและคํานึงถึงสัดสวนของอัตราโทษท่ีเหมาะสมดวย 
  ๘.๒ หลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดโทษอาญาในรางกฎหมาย กฎหมายนี้กําหนด
ไวอยางไร 

การกําหนดโทษอาญาสําหรับการกระทําความผิดใดในรางกฎหมายนั้น  
มาตรา ๒๑ (๘) กําหนดใหเม่ือจะตองกําหนดโทษอาญาไวในรางกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑ  
๒ ประการ ดังตอไปนี้ 

(๑ )  การกระ ทํานั้ นต อ งกระทบตอความ ม่ันคงหรือความปลอดภัย 
ของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง หรือมีผลกระทบ 
ตอสวนรวม 

(๒) เปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผล 
และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได 
  ๘.๓ คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกําหนดโทษอาญา 
ในกฎหมาย6

๗ 
 โดยท่ีมาตรา ๕ และมาตรา ๒๑ (๘) กําหนดใหในการจัดทํารางกฎหมาย 

หนวยงานของรัฐพึงกําหนดโทษอาญาในกฎหมายเฉพาะความผิดรายแรง และใหคํานึงถึงหลักเกณฑ 
ดังท่ีไดกลาวไวขางตน  ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงไดออกคําแนะนําเก่ียวกับการกําหนดโทษอาญาในกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

 การกําหนดโทษอาญาในกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดใดจะตอง 
ยึดหลักเกณฑดังตอไปนี้  

 (๑) การกระทําท่ีเปนความผิดรายแรงนั้นเปนการกระทําท่ีกระทบตอ 
ความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือกระทบ
ตอศีลธรรมอันดขีองประชาชนอยางรายแรง หรือมีผลกระทบตอสวนรวมในวงกวาง  

                                                           
๗คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกําหนดโทษอาญาในกฎหมาย ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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หนวยงานของรัฐตองพิจารณาวัตถุประสงคของการตรากฎหมาย  
หากเปนไปเพ่ือคุมครองสิ่งตอไปนี้ อาจกําหนดเปนโทษอาญาได 

๑) เปนการกระทําท่ีกระทบตอความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัย 
ของประเทศ ไดแก การกระทําท่ีอาจทําใหเกิดความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 
การปกครอง หรือเปนการกระทําท่ีอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยของประเทศหรือประชาชน  
อาจกําหนดเปนความผิดอาญาไดตามความรายแรงของการกระทํานั้น ๆ 

๒) เปนการกระทําท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน  
(public order)  หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง (good morals)  
หรือมีผลกระทบตอสวนรวมในวงกวาง ซ่ึงตองคํานึงถึงสภาพสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ในการพิจารณาดังกลาวใหถือหลักดังตอไปนี้ 
ความสงบเรียบรอยของประชาชน (public order)  คือ กฎเกณฑ 

เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย มุงคุมครองการอยูรวมกันของคนในสังคมหรือในประเทศชาติ เพ่ือให
เกิดความม่ันคง (security) ความสงบสุข (tranquility) สันติภาพ (peace) และสุขภาวะ (public 
health) รวมกันของคนในสังคม การกระทําใดท่ีทําใหเกิดความไมม่ันคง ความไมสงบสุข ความวุนวาย
หรือบอนทําลายสุขภาวะ อันจะมีผลตอการอยูรวมกันของคนในสังคม การกระทําท่ีกระทบตอ 
ความสงบเรียบรอยของประชาชนนั้นยอมกําหนดเปนความผิดอาญาไดตามความรายแรง 
แหงการกระทําและเจตนา  

ศีลธรรมอันดีของประชาชน (good morals) คือ กฎเกณฑท่ีคนในสังคม 
สวนใหญถือปฏิบัติตามความเชื่อ ตามประเพณี หรือศาสนา และถือวาเปนเครื่องวินิจฉัย 
ความประพฤติวาถูกตองหรือไม ปกติการกระทําท่ีขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนยอมทําให 
นิติกรรมเสียไป แตการกระทําท่ีขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนจะเปนความผิดอาญาก็ตอเม่ือ 
การกระทํานั้นเปนเรื่องรายแรงและกระทบตอการอยูรวมกันของคนในสังคมอันอาจทําใหเกิด 
ความไมม่ันคง ความไมสงบสุข ความวุนวายในสังคมได ศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้อาจมี
วิวัฒนาการไดตามยุคสมัยและตามพ้ืนท่ี การกระทําท่ีกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
อยางรายแรงยอมกําหนดเปนความผิดอาญาไดตามยุคสมัย 

การกระทําท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม คือ การกระทําท่ีสงผลราย 
ตอประชาชนในวงกวาง ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือสิ่ งแวดลอม  
หรือผลกระทบท่ีเปนผลรายอ่ืนท่ีไมเพียงแตเปนการกระทบตอปจเจกบุคคลเปนการสวนตัว  

ท้ังนี้  ในการพิจารณาหลักเกณฑตาม (๑) และ (๒) หนวยงานของรัฐ 
ตองตระหนักวาเกณฑดังกลาวมีลักษณะเปนพลวัตจึงตองพิจารณาใหสอดคลองกับยุคสมัย สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมตลอดถึง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและปจจัยอ่ืน ๆ 

 (๒) เปนกรณี ท่ีไมสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใชกฎหมาย 
อยางไดผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได 

 การกําหนดใหการกระทําใดเปนความผิดและมีโทษอาญาเปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางยิ่ง จึงตองใชในกรณีท่ีไมมีมาตรการอ่ืนเพ่ือใหประชาชนปฏิบัติ 
ตามกฎหมายได หรือการลงโทษอยางอ่ืนท่ีไมใชโทษอาญาไมทําใหผูกระทําความผิดเกรงกลัว 
เพราะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจคุมคากวาโทษท่ีไดรับ หากมีมาตรการอ่ืนท่ีทําใหประชาชนปฏิบัติ
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ตามกฎหมายได เชน มาตรการจูงใจเพ่ือใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอํานวย 
ความสะดวกใหกระทําการท่ีรัฐอยากใหกระทํา การกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง การกําหนด
สภาพบังคับทางเศรษฐกิจ เชน การกําหนดโทษปรับเปนพินัย 7

๘ หรือการกําหนดใหเอกชนฟองรอง
ดําเนินคดีไดเอง เห็นสมควรใชมาตรการดังกลาว แตถามาตรการดังกลาวไมอาจทําใหประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ กรณีนี้จึงกําหนดใหการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมายดังกลาวเปนความผิดและมีโทษอาญา 

 (๓) ความผิดท่ีบัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด  
หากบทบัญญัติความผิดท่ีมีโทษอาญาในพระราชบัญญัติใดมีองคประกอบความผิดเหมือน 
หรือคลายคลึงกับความผิดท่ีกําหนดในภาคความผิดของประมวลกฎหมายอาญา มิใหกําหนด 
โทษอาญาในรางกฎหมายนั้น เวนแตจะมีเหตุผลความจําเปนพิเศษวาเปนกฎหมายเฉพาะจําเปน 
ตองมีโทษสูงกวาหรือมีโทษอุปกรณ เชน เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีประสงคจะกําหนดโทษอาญาท่ีมีโทษนอยกวา 
โดยมิใหนําประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับจะตองระบุในกฎหมายเฉพาะนั้นใหชัดเจนวา มิให 
นําโทษสําหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับสําหรับการกระทําความผิด 
ตามกฎหมายเฉพาะนั้น 

 (๔) ในกรณีท่ีมีพันธกรณีระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันประเทศไทย  
เชน สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคี กําหนดพันธกรณี 
ใหประเทศไทยตองตรากฎหมายท่ีมีโทษอาญาตามท่ีกําหนดไวในพันธกรณีนั้น ใหกําหนด 
โทษอาญาไดตามความจําเปนและเหมาะสม และมีเพดานโทษ (threshold) ท่ีชัดเจนดวย  ท้ังนี้ 
ในการตรากฎหมายท่ีกําหนดโทษอาญาตามพันธกรณีระหวางประเทศนั้นจะตองอางขอความ 
ในพันธกรณีท่ีระบุใหกําหนดโทษอาญาใหชัดเจนดวย มิใชแคเปนขอเสนอแนะตามพันธกรณี 
วาอาจกําหนดเปนโทษอาญาเทานั้น 

 (๕) การกระทําใดท่ีเปนกรรมเดียวและมีโทษอาญาอยูแลว จะกําหนดให 
การกระทํากรรมเดียวกันนั้นมีโทษอยางอ่ืนดวย เพ่ือจูงใจใหยอมรับโทษอยางอ่ืนนั้นเพ่ือระงับคดี 
ยอมกระทํามิได 

 บทบัญญัติแหงกฎหมายท้ังหลายท่ีกําหนด “มาตรการลงโทษทางแพง” 
เชน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตองเปลี่ยนบทบัญญัติเปนสภาพบังคับอ่ืน 
ท่ีเหมาะสม เชน โทษปรับทางปกครอง หรือโทษปรับเปนพินัย เวนแตโดยสภาพของความผิด 
สมควรมีโทษอาญา เพราะเรื่องทางแพงในระบบประมวลกฎหมาย หมายถึงเรื่องระหวางเอกชน 
กับเอกชนเทานั้น แตการละเมิดกฎหมายดังกลาวขางตนไมใชเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชน  
หากแตเปนเรื่องระหวางรัฐหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงตองรักษาความสงบเรียบรอยใหกับบุคคล  
จึงไมใชเรื่องทางแพงและการเปลี่ยนโทษทางแพงมาเปนโทษปรับเปนพินัยยอมคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกลงโทษมากกวา 

 

                                                           
๘โทษปรับเปนพินัย เปนแนวทางหน่ึงในการกําหนดสภาพบังคับท่ีเปนผลรายกรณีไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย และไมใชโทษอาญาหรือโทษทางปกครอง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางการศึกษา 
และจัดทํารางกฎหมายเพ่ือท่ีจะเสนอเรื่องตอไป 



๓๑ 
 

 
 
 

 ตัวอยางของการกระทําท่ีไมควรกําหนดเปนโทษอาญาตามหลักเกณฑขอ ๑  
และขอ ๒ 

 (๑) การกระทําความผิดเล็กนอย เชน ผิดกฎจราจรเล็กนอย โดยการจอดรถ 
ในท่ีหามจอด ขับรถทับเสนทึบ (เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง) หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญท่ีกระทํา
ตอปจเจกชนอาจกําหนดเปนโทษปรับเปนพินัยได ซ่ึงตางจากการกระทําผิดกฎจราจรท่ีอาจกระทบตอ 
ความปลอดภัยของผูอ่ืนซ่ึงตองกําหนดเปนโทษอาญา เชน การขับรถโดยไมมีใบอนุญาต การขับรถ 
ฝาไฟแดง (สัญญาณไฟจราจร) 

 (๒) กระทําการฝาฝนกฎหมายเศรษฐกิจท่ีไมมีผลกระทบรุนแรง อาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองหรือมาตรการบังคับอ่ืนแทน เชน สั่งใหหยุดหรือแกไขใหถูกตอง  
หรือการใชมาตรการบังคับทางแพงในกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ีไมไดมีความมุงหมาย 
ทางการคา 

 (๓) การฝาฝนไมตออายุใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตเกินกําหนด ไมแจง
เปลี่ยนสถานท่ีประกอบการ 

 (๔) ความผิดเก่ียวกับการแตงเครื่องแตงกายโดยไมมีสิทธิ เชน แตงกายแสดง 
วิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาโดยไมมีสิทธิ แตการแตงเครื่องแบบเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจ 
ตามกฎหมายโดยไมมีสิทธิควรกําหนดเปนโทษอาญาเพราะจะทําใหประชาชนเขาใจผิดวา 
เปนเจาพนักงาน เปนตน 
 
  



๓๒ 
 

 
 
 

 

๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

 
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายคืออะไร 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คือ การท่ีหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
ในการบังคับใชกฎหมายจะตองประเมินวากฎหมายท่ีตนรับผิดชอบในการบังคับใชนั้น หมดความจําเปน 
ลาสมัย หรือไมสอดคลองกับสภาพสังคมหรือไม โดยหากประเมินแลวพบวากฎหมายฉบับนั้นยังมี
ความจําเปน ไมลาสมัย หนวยงานจะตองมีการประเมินตอไปวา มาตรการในกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายในปจจุบันบรรลุวัตถุประสงคของการตรา
กฎหมายหรือไม หรือเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบอ่ืนอันกอให เกิดความไม เปนธรรมแก
ประชาชนหรือไม  ซ่ึ งหากพบว ากฎหมายท่ีตน
รับผิดชอบในการบังคับใชนั้น หมดความจําเปน 
ลาสมัย หรือไมสอดคลองกับสภาพสังคมเปนอุปสรรค
ตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 
มีผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแก
ประชาชนหรือการบั งคับใชกฎหมายไม เกิดผล 
ตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายแลว หนวยงาน
ก็จะตองดําเนินการเพ่ือใหมีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายหรือกระบวนการบังคับใช
กฎหมายนั้นตอไป 

ท้ังนี้ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตอง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น โดยอางอิงกับขอมูลและสถิติตาง ๆ รวมท้ังปญหาและอุปสรรค 
ท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ เพ่ือใหผลการประเมินดังกลาวมีความสมบูรณ 
และถูกตองแมนยํา 
 
๒. หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายคือหนวยใด (มาตรา ๓๒) 
 หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายเปนผูรับผิดชอบการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์กฎหมายฉบับนั้น 
 ในกรณีท่ีมีหนวยงานของรัฐ ท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายหลายหนวย 
ใหผูรักษาการกําหนดใหหนวยงานของรัฐหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยเปนผูรับผิดชอบ 
 ในกรณีกฎหมายมีผูรักษาการตามกฎหมายรวมกันหลายคน การกําหนดหนวยงาน
ผูรับผิดชอบใหปรึกษาหารือรวมกัน 
 ในกรณีกฎหมายใดไมมีผูรักษาการตามกฎหมาย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนด 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 
 

๓. มีกลไกในการกํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์อยางไร 
       (๑) ผูรักษาการตามกฎหมายแตละฉบับหรือนายกรัฐมนตรีในกรณีของกฎหมาย 
ท่ีไมมีผูรักษาการ เปนผูกํากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีหนวยงานของรัฐ
รับผิดชอบ 
 (๒) ประชาชนจะมีบทบาทสําคัญในการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายท่ีหนวยงานของรัฐจัดทําข้ึนไดในกรณีท่ีหนวยงานเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทางระบบกลางหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน โดยเริ่มตั้งแต
ในข้ันตอนการประกาศรายชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การรับฟงความ
คิดเห็นเพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ จนถึงการแจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 
 (๓) คณะกรรมการพัฒนากฎหมายสามารถใหคําแนะนําเพ่ือใหหนวยงานของรัฐ
แกไข ปรับปรุง หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหการประเมินผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 
๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีเปาหมายอยางไร (มาตรา ๓๐) 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์มีเปาหมายสําคัญ คือ  

(๑) เพ่ือการมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ท่ีหมดความจําเปน ลาสมัย หรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน  

(๒) เพ่ือพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ  
(๓) เพ่ือลดความซํ้าซอนและขัดแยงกันของกฎหมาย  
(๔) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในสังคม 
(๕) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 
๕. กฎหมายใดท่ีตองประเมินผลสัมฤทธิ์ 

กฎหมายท่ีจะตองมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และประกาศหรือคําสั่งบรรดาท่ีมีผลบังคับเชนเดียวกับกฎหมาย 
รวมท้ัง “กฎ” ท่ีออกตามความในกฎหมายขางตนดวย แต “กฎ” ท่ีจะตองจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ไปพรอมกับกฎหมายแมบทนั้น หมายถึงเฉพาะกฎตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
บรรดาท่ีมีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษหรือเสียสิทธิ  
หรือกระทบตอสถานะของบุคคลเทานั้น  
 
๖. กฎหมายใดท่ีไมตองประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามท่ีกําหนดไว ใน
พระราชบัญญัตินี้ เหมาะสมท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายสําหรับ
กฎหมายบางประเภท หรือท่ีมีหลักการหรือเนื้อหาท่ีเหมาะสมท่ีจะใชกลไกการประเมินตามท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมมีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายโดยวิธีการอ่ืน 
ท่ีเหมาะสมกับกฎหมายประเภทนั้น  มาตรา ๒๙ จึงกําหนดกฎหมายท่ีไดรับยกเวนใหไมตอง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไวเพ่ือใหเกิดความชัดเจน และมุงหมายใหหนวยงานของรัฐ
เกิดภาระหนาท่ีในการดําเนินการเพียงเทาท่ีจําเปน โดยกฎหมายท่ีไดรับยกเวน ไดแก  



๓๔ 
 

 
 
 

 (๑) กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับเฉพาะระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลานั้นไดลวงพน 
ไปแลว เชน กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ กฎหมายวาดวยการโอน
งบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยการกูเงินของรัฐบาล เปนตน 
 (๒) กฎหมายท่ีบัญญัติใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง และไดมีการดําเนินการ 
ตามกฎหมายนั้นแลว เชน กฎหมายใหใชประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย กฎหมาย 
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน กฎหมายจัดตั้งศาล กฎหมายจัดตั้งจังหวัด เปนตน 
 (๓) กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจัดต้ังหรือการจัด 
องคกรของหนวยงานของรัฐ เฉพาะท่ีไมมีผลกระทบตอประชาชน 
 (๔) กฎหมายท่ีกําหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือ
เครื่องแบบ 
 (๕) ประมวลกฎหมาย  

(๖) กฎหมายอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ท้ังนี้ ไดออกกฎกระทรวงกําหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 8

๙  
เพ่ือกําหนดใหกฎหมายบางประเภทหรือบางฉบับไดรับยกเวนไมตองทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ไดแก  

(๑) กฎมณเฑียรบาลทุกฉบับและท่ีแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายเก่ียวกับกิจการ 
ในพระมหากษัตริย  

(๒) กฎหมายเก่ียวกับการบริหารการศาสนา  
(๓) กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ  
(๔) กฎหมายเก่ียวกับเอกสิทธิ์และความคุมกันสําหรับองคการระหวางประเทศ 

และการประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย 
 

๗. การประกาศรายช่ือกฎหมายและหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตองทําเม่ือใด 
(มาตรา ๓๓) 
  ผูรักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีจะตองประกาศรายชื่อกฎหมาย 
และหนวยงานท่ีรับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแตละฉบับลงในระบบกลาง ในกรณีท่ี 
การจัดทําระบบกลางยังไมแลวเสร็จใหประกาศผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน  ท้ังนี้ 
ภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 
  (๑) กรณีกฎหมายท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะตองประกาศ
ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  
  (๒) กรณีกฎหมายท่ีใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะตองประกาศ
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ 
 
 
 

                                                           
  ๙กฎกระทรวงกําหนดกฎหมายตามมาตรา ๒๙ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  



๓๕ 
 

 
 
 

๘. หนวยงานของรัฐตองดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเม่ือใด 
 (๑) เม่ือครบรอบระยะเวลา ๕ ป ท่ีกฎหมายนั้นใชบังคับ หรือครบรอบเวลาตาม
กฎกระทรวงกําหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒9

๑๐  
 (๒) ไดรับหนังสือรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรท่ีเก่ียวของ หรือประชาชน 
และหนวยงานเห็นวามีเหตุผลอันสมควร  
 (๓) ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
 (๔) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
       กรณีการประเมินพระราชกําหนดครั้งแรก ใหประเมินภายใน ๒ ป นับแตวันท่ี 
พระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับ  
 

๙. นับรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอยางไร 
 (๑) กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป 

       - ประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรอบระยะเวลา ๕ ป นับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ
เปนตนไป 

       - ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จไมชากวา ๑ ป นับแตวันครบรอบ
ระยะเวลา 

  
        ตัวอยาง การนับรอบระยะเวลาของ พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา 
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันท่ี  
๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรก 

วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปท่ีกฎหมาย 
มีผลใชบังคับ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตั้งแต ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

ตองประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งท่ีสอง 

วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปถัดไป ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ 

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตั้งแต ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ 

ตองประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๗๓ 

 
 
 

                                                           
  ๑๐กฎกระทรวงกําหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  



๓๖ 
 

 
 
 

  (๒) กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับกอนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
        - ประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรกไมชากวาหาปนับแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓  
(เริ่มดําเนินการกอนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) 
        - เม่ือหนวยงานเลือกประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรกในปใด ใหประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายตั้งแตวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปกอนหนา โดยใหถือวาปท่ี
ทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกลาวเปนปท่ีตองมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
        - ประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งตอ ๆ ไป ทุกรอบระยะเวลา ๕ ป นับแตวันท่ี ๑ มกราคม 
ของปท่ีตองทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งกอน 
        - ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จไมชากวา ๑ ป นับแตวันท่ีตอง 
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 
        ตัวอยาง การนับรอบระยะเวลาของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕  
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งแรก 

ตองดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กอนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ 

วันเริ่มดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์  
)วันสมมติ(  

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
)๒๕๖๔ใหถือวาป  เปนปท่ีตองมีการประเมิน  

ผลสัมฤทธิ์( 
ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตั้งแต ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ตองประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จภายใน ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งท่ีสอง 

วันครบรอบระยะเวลา ๕ ปถัดไป ๑ มกราคม ๒๕๖๙ 

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

ตองประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ 
 

๑๐. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎเปนการเฉพาะ (มาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม)   

  กรณีหนวยงานของรัฐ ท่ีรับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นวากฎใดกอใหเกิดภาระ
แกประชาชนหรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตอง
ไดรับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบตอสถานะของ
บุคคลอยางรายแรง จะดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎนั้นเปนการเฉพาะก็ได  
  นอกจากนี้ หากคณะกรรมการพัฒนา

กฎหมายเห็นวากฎฉบับใดมีลักษณะขางตนอาจแจงใหหนวยงานของรัฐประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ
ดังกลาวเปนการเฉพาะ ภายในเวลาท่ีกําหนดก็ได  



๓๗ 
 

 
 
 

๑๑. ข้ันตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



๓๘ 
 

 
 
 

  เม่ือมีเหตุท่ีตองประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 1 0

๑๑  
ซ่ึงมีวิธีการโดยสรุป ดังตอไปนี้  
  (๑) รวบรวมขอมูลและสถิติสําคัญท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 
เชน ประโยชนท่ีไดรับจากกฎหมาย ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย สถิติการดําเนินคดี 
การลงโทษอาญา และการลงโทษทางปกครอง และตนทุนหร ือค าใช จ ายที ่หน วยงานใชใน 
การปฏิบัติการและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อที่จะนําไปใชในการรับฟงความคิดเห็น
และการจัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
  (๒) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใหไดขอมูลจากผู ซ่ึงมีสิทธิหรือหนา ท่ี 
หรือไดรับผลกระทบท่ีเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังจากหนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติตาม 
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย โดยใหรับฟงผานระบบกลาง และจะใชวิธีการอ่ืนท่ีหนวยงาน
เห็นวาเหมาะสมดวยก็ได เชน รับฟงผานเว็บไซตของหนวยงาน จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
สัมภาษณหรือเชิญใหเขารวมชี้แจง หรือสํารวจความคิดเห็น  
  (๓) ประกาศวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการรับฟง 
ความคิดเห็น วัตถุประสงคของการมีกฎหมาย มาตรการสําคัญของกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไข
ปญหา ประโยชนท่ีคาดวาประชาชนจะไดรับจากการมีกฎหมาย ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใช
กฎหมาย สถิติการดําเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย 
  (๔) ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายและกฎอยางรอบดานและเปนระบบวา 
ไดผลตรงตามวัตถุประสงคของการตรากฎหมายมากนอยเพียงใด คุมคากับภาระท่ีเกิดข้ึนแกรัฐ 
และประชาชนหรือไม หรือมีผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนหรือไม เพียงใด  
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตั้งแตวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับหรือวันท่ีมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งกอน
จนถึงวันท่ีมีเหตุตองประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนั้น ซ่ึงหากกฎหมายใดมีรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายจะตองนํารายงานนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย ในการนี้ หนวยงาน
จะตองจัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามแบบแนบทายแนวทางฯ  
   (๕) ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหแลวเสร็จภายในเวลาไมชากวาหนึ่งปนับแต 
มีเหตุท่ีตองประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  (๖) แจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไวในระบบกลาง  ท้ังนี้ ในระหวางท่ีระบบกลาง 
ยังไมอาจใชงานได ใหเผยแพรผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของหนวยงาน และแจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบดวย 
  (๗ )  ในกรณี ท่ีหน วยงาน มีปญหา อุปสรรคไม อาจปฏิบั ติ ต ามแนวทางฯ  
ไดอาจเสนอเรื่องตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพ่ือขอยกเวนหรือปฏิบัติเปนอยางอ่ืนได 
 
 
 
 

                                                           
๑๑แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖  

ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๓๙ 
 

 
 
 

๑๒. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ประกอบดวยอะไรบาง         
  สวนท่ี ๑ ขอมูลเบ้ืองตน เปนการรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับหนวยงานผูรับผิดชอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ หนวยงานผูบังคับใช กฎหมาย ผูรักษาการตามกฎหมาย เหตุแหง การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ชวงเวลาของการบังคับใชกฎหมายท่ีนํามาประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายชื่อกฎท่ีดําเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  สวนท่ี ๒ การวิเคราะหความจําเปนและผลกระทบของกฎหมาย เปนการรายงาน
ขอมูลท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของกฎหมาย มาตรการสําคัญท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย 
ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการมีกฎหมาย สถิติการดําเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย ปญหา
และอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย การวิเคราะหวากฎหมายยังมีความจําเปนและสอดคลอง 
กับสภาพการณ และการวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายตอประชาชน เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม หรือผลกระทบอ่ืนท่ีสําคัญ 
  สวนท่ี ๓ การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย เปนการรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับ 
การตรวจสอบความซํ้าซอนหรือขัดแยงของเนื้อหาของกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือกฎหมายฉบับอ่ืน ตลอดจน 
การตรวจสอบความเหมาะสมของการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลพินิจของเจาหนาท่ี 
และโทษอาญาในกฎหมายนั้น   
  สวนท่ี ๔ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เปนการรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับ 
การประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย ความคุมคาของกฎหมายเม่ือเทียบประโยชน ท่ีไดรับ 
กับภาระของประชาชนและทรัพยากรท่ีใชในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอสรุปเก่ียวกับ
การยกเลิก แกไข ปรับปรุงกฎหมาย รวมท้ังขอเสนอเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
  ในการจัดทํารายงานฯ หนวยงานจะตองใชภาษาท่ีเขาใจไดงายโดยนําเสนอขอมูล 
อยางกระชับ ครบถวน และตรงประเด็น ซ่ึงจะตองระบุขอมูลและขอเท็จจริงท่ีชัดเจนและตรวจสอบได 
ประกอบการใหเหตุผลในการประเมินไวดวย 
 

๑๓. การดําเนินการตามผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  (๑) กรณีการบังคับใชกฎหมายนั้นบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงคของการตรา
กฎหมายโดยไมมีประเด็นใดตองแกไขปรับปรุง ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายนั้นตอไป 
  (๒) กรณีกฎหมายนั้นมิไดกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค ไมคุมคากับภาระ 

ท่ีเกิดข้ึนแกรัฐหรือประชาชน หรือมีผลกระทบอ่ืนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน 
อยางรายแรง หนวยงานจะตองดําเนินการเพ่ือใหมีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
นั้นโดยทันที 
  (๓) กรณีมาตรการในกฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมายนั้นสมควรไดรับ 
การปรับปรุงใหเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ใหหนวยงานดําเนินการเพ่ือใหมีการปรับปรุง 
หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือเพ่ิมประสทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 
  



๔๐ 
 

 
 
 

 

๘. ระบบกลางและการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 
 

 
๑. ระบบกลาง คืออะไร มีไวเพ่ืออะไร 

ระบบกลาง คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงท่ีจัดทําข้ึน 
เปนระบบศูนยกลางทางดานกฎหมายของประเทศ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับ
กฎหมายและขอมูลการบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมท้ังขอมูลการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช
กฎหมายไดในเว็บไซตเดียว แทนท่ีจะตองสืบหาขอมูลจากเว็บไซตของแตละหนวยงานของรัฐ  ท้ังนี้ 
เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ท่ีตองการใหประชาชนสามารถเขาถึง
และเขาใจกฎหมายไดโดยงาย ตลอดจนใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา 
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใชกฎหมาย 
 
๒. ระบบกลางสามารถทําอะไรไดบาง (มาตรา ๑๑) 

 
ระบบกลางจะรองรับการดํา เนินการ 

ในเรื่องตาง ๆ ผานเว็บไซตของระบบกลาง ดังตอไปนี้ 
(๑) รับฟงความคิดเห็นของผู เ ก่ียวของ 

และประชาชนเพ่ือประกอบการจัดทํารางกฎหมาย 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย 
ของหนวยงานของรัฐ 

 
(๒) เผยแพรขอมูลท่ีจําเปนสําหรับประชาชนเพ่ือประกอบการรับฟงความคิดเห็น 

รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย  
รางกฎหมายท่ีหนวยงานของรัฐจัดทําข้ึน และรางกฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา 

(๓) รับจดแจงและรวบรวมรายชื่อผูเก่ียวของซ่ึงสมควรรับฟงความคิดเห็น รวมท้ัง
ขอมูลในการติดตอผูเก่ียวของ 

(๔) ประกาศรายชื่อกฎหมายท่ีตองมีการประเมินผลสัมฤทธิ์และหนวยงานของรัฐ 
ท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแตละฉบับ และเผยแพรผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ท่ีหนวยงานของรัฐจัดทําข้ึน 

(๕) รวบรวมและเผยแพรขอมูลกฎหมาย กฎเกณฑ และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวกับ 
การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(๖) รับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากองคกรท่ีเก่ียวของหรือประชาชน ในสวนท่ี
เก่ียวกับการยกเลิก ปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

(๗) ดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกําหนด 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 

๓. ระบบกลางมีประโยชนอยางไร 
โดยท่ีระบบกลางเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จึงทําใหเกิดความสะดวก

และงายตอการใชงาน ท้ังกับประชาชนท่ัวไปและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํา
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใชกฎหมาย ดังนี้ 

(๑) ประชาชนท่ีประสงคจะคนหากฎหมาย รวมถึงเอกสารหรือขอมูลท่ีเก่ียวกับ 
การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถเขาถึงขอมูลท้ังหมดไดท่ีเว็บไซตของระบบกลาง
เพียงแหงเดียว แทนท่ีจะตองไปคนหาตามเว็บไซตของหนวยงานของรัฐตาง ๆ 

(๒) ประชาชนท่ีประสงคจะมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดทํา 
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใชกฎหมาย สามารถรับรูขอมูลเก่ียวกับ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นในลักษณะท่ีเขาใจงาย เชน ขณะนี้มีรางกฎหมายและกฎหมายท่ีอยู
ระหวางการรับฟงความคิดเห็นจํานวนก่ีฉบับ กฎหมายแตละฉบับอยูระหวางการดําเนินการในข้ันตอนใด 
และประชาชนมีชองทางใดบางและมีเวลาเทาใดในกระบวนการมีสวนรวมผานการแสดงความคิดเห็น  
นอกจากนี้ ประชาชนและผูเก่ียวของท่ีไดจดแจงไวในระบบกลางจะไดรับการแจงขอมูลขาวสาร 
และไดรับการแจง เตือนเ ก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํารางกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(๓) เจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐจะปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เนื่องจากระบบเทคโนโลยีจะชวยแจงเตือนสิ่งท่ีจะตองดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา  
เชน แจงเตือนวาปดการรับฟงความคิดเห็นแลวเปนเวลาเทาใด เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดจัดทําสรุปผล 
การรับฟงความคิดเห็น แจงเตือนระยะเวลาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  นอกจากนี้  
ระบบจะยังชวยเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนและมีเครื่องมือท่ีชวยในการวิเคราะหขอมูลในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 
 
๔. ใครสามารถใชระบบกลางไดบาง (มาตรา ๑๑) 

ระบบกลางเปนบริการสาธารณะท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาไปใชบริการได  
ท้ังในสวนของขอมูลกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน และขอมูลเก่ียวกับรางกฎหมายท่ีอยูระหวาง 
การพิจารณาดําเนินการของหนวยงานของรัฐ  นอกจากนี้  ประชาชนยังสามารถมีสวนรวม 
ในกระบวนการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใชกฎหมายผานการแสดง
ความคิดเห็นในเว็บไซตของระบบกลาง  ท้ังนี้ สําหรับประชาชนท่ีไดจดแจงเปนสมาชิกในระบบกลาง 
รวมถึงผูเก่ียวของซ่ึงมีขอมูลท่ีติดตอไดในระบบกลาง จะไดรับการอํานวยความสะดวกในการแจง
ขอมูลเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การบังคับใชกฎหมายท่ีไดแสดงความสนใจไวดวย 

นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐยังสามารถใชระบบกลางเปนชองทางในการเผยแพร
ขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรางกฎหมายท่ีอยูระหวางการจัดทํา ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับประชาชนเพ่ือศึกษา
ทําความเขาใจกอนการแสดงความคิดเห็น รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น รายงานสรุปผล 
การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย กฎหมายท่ีจะประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช 
และสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมท้ังการเผยแพรบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจน
กฎเกณฑและเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 



๔๒ 
 

 
 
 

๕. ใครเปนผูดูแลรับผิดชอบระบบกลาง (มาตรา ๓๖) 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน) เปนหนวยงานท่ีรวมกันดูแลรับผิดชอบระบบกลาง โดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) จะรับผิดชอบในการจัดทํา บํารุงรักษา และพัฒนาระบบ  สวนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบ 
 
๖. ในระบบกลางประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลอะไรไดบาง (มาตรา ๓๖)  

ระบบกลางเปนระบบฐานขอมูลกลางท่ีเก่ียวกับกฎหมายของประเทศ จึงมีขอมูล 
ท่ีเก่ียวกับกฎหมายท้ังหมด ไดแก 

(๑) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ ท่ีมีการรวบรวมไวอยางครบถวนและมีการจัดทําขอมูล 
ใหเปนปจจุบัน และยังรวมถึงหนังสือเวียน หนังสือสั่งการ คําสั่ง คําพิพากษา คําวินิจฉัยของศาล 
หรือคณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบขอหารือ แนวปฏิบัติ และเอกสารหรือการสั่งการ 
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ในกรณีท่ีกฎเกณฑดังกลาวมีผลตอการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมายของ
หนวยงานของรฐัหรอืประชาชนเปนการท่ัวไป 

(๒) คําแปลของกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ 
(๓) คําอธิบายโดยสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ซ่ึงจัดทําข้ึนในลักษณะท่ีประชาชน

สามารถเขาใจได11

๑๒ 
(๔) ความมุงหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตการมีผลบังคับใชของกฎหมาย เพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 
นอกจากนี้  ระบบกลางยังมีการเผยแพรขอมูลท่ีเ ก่ียวกับกระบวนการจัดทํา 

รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใชกฎหมาย โดยจะเผยแพรขอมูลท่ีจําเปน 
ในการรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนรายงานผลการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น รวมถึงการวิเคราะห
ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใชกฎหมาย 
 
๗. รูปแบบขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเผยแพรในระบบกลาง12

๑๓ 
การเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑในระบบกลาง จะมีการจัดขอมูล 

เปนหมวดหมูเพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการสืบคนและใชงานของประชาชน  โดยขอมูลท่ีเผยแพร 
จะมีการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน และเผยแพรในรูปแบบของไฟลท่ีสรางจาก
โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) หรือไฟลท่ีเขียนโดยใชภาษาเอชทีเอ็มแอล (Hyper Text 
Markup Language - HTML) เพ่ือใหสามารถนําไฟลขอมูลไปใชประโยชนตอได รวมท้ังจัดทําเปน
ไฟลพีดีเอฟ (Portable Document Format - PDF) ท่ีแปลงมาจากไฟล ท่ีสรางจากโปรแกรม
ประมวลผลคําซ่ึงสะดวกตอการอานและสามารถสืบคนคําในเนื้อหาได 

                                                           
  ๑๒หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๑๓หลักเกณฑการจัดทําและเผยแพรขอมูลในระบบกลางเพ่ือประโยชนในการใหประชาชนเขาถึง
กฎหมายไดอยางท่ัวถึง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๔๓ 
 

 
 
 

สําหรับขอมูลกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
ประมวลกฎหมาย และพระราชกําหนด หากมีกรณีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย จะมีการเผยแพร 
ท้ังกฎหมายฉบับแรกและกฎหมายฉบับแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎหมายฉบับอัพเดทซ่ึงไดมีการนํา
บทบัญญัติท่ีแกไขเพ่ิมเติมใหมไปแทนท่ีบทบัญญัติเดิมดวยแลว 
 
๘. กฎเกณฑท่ีไดรับยกเวนไมตองเผยแพรในระบบกลาง13

๑๔ (มาตรา ๓๖) 
โดยท่ัวไป หากกฎเกณฑมีผลตอการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงาน

ของรัฐหรือประชาชนเปนการท่ัวไป จะตองมีการเผยแพรกฎเกณฑดังกลาวในระบบกลาง เพ่ือให
ประชาชนทราบและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง  อยางไรก็ดี หากกฎเกณฑดังกลาวมีกฎหมาย 
หามเปดเผยหรือคุมครองใหไมตองเปดเผย เชน กฎเกณฑซ่ึงเปนความลับของทางราชการ หรือ 
การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม  กฎเกณฑเหลานี้ไดรับการยกเวนไมตองเผยแพร 
ในระบบกลาง  นอกจากนี้ หากการเผยแพรกฎเกณฑใดอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนตัว   
บุคคลนั้นสามารถแจงตอหนวยงานของรัฐเพ่ือใหดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดไวได และสามารถ
รองเรียนผานทางระบบกลางไดดวยเชนกัน 

 

 
 
 
 
 
  

                                                           
  ๑๔กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการไมเผยแพรขอมูลในระบบกลาง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๑๓๒ ก ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  



๔๔ 
 

 
 
 

 

๙. กลไกการโตแยงหรือตรวจสอบบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ท่ีมีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับท่ีมีผลรายอ่ืน 

แกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เพ่ือใหศาลนํามาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี 
 

 
๑. กลไกการโตแยงหรือตรวจสอบบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีโทษอาญา โทษทางปกครอง  
   หรือสภาพบังคับท่ีเปนผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖  
    มีท่ีมาหรือความมุงหมายอยางไร 
  มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตราข้ึนโดยมีความมุงหมายดังนี้ 
  (๑) โดยท่ีมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหในการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมายตองมีกลไกในการดําเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ีใช บังคับอยูกอน 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗  ดังนั้น การกําหนดกลไกตามมาตรา ๖ ข้ึน 
ก็เพ่ือเปนการรองรับและเปนสวนหนึ่งของกลไกตามท่ีมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ  
บัญญัติไว 

  (๒) เนื่องจากมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. 
ด านกฎหมาย  (๑ )  ของรั ฐ ธ รรมนูญ  บัญญัติ ให 
รัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปน  
ไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 
โดยไมชักชา เพ่ือมิใหเปนภาระแกประชาชน แตในทาง
ขอเท็จจริงรัฐยังไมสามารถดําเนินการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามหลักการดังกลาวได
อยางครบถวน และในระหวางนั้นก็อาจเกิดกรณีท่ี

ประชาชนถูกบังคับใชกฎหมายซ่ึงมีลักษณะดังกลาวได  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดชองทางในการบรรเทา 
และเยียวยาผลรายจากการบังคับใชกฎหมายท่ีมีลักษณะดังกลาวซ่ึงอาจเกิดข้ึนกับประชาชน 
จึงสมควรกําหนดกลไกตามมาตรา ๖ ไว เพ่ือเปนการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน 
 
๒. การใชประโยชนจากกลไกตามมาตรา ๖ มีวิธีการดําเนินการอยางไร 
  ๒.๑ กรณีศาลยุติธรรมและศาลทหาร 

เง่ือนไขสําคัญ 
การนํามาตรา ๖ มาปรับใชในกรณีของศาลยุติธรรมและศาลทหารนั้นมีเง่ือนไข

สําคัญ ๔ ประการ ดังนี้ 
(๑) เปนกรณีท่ีศาลยุติธรรมหรือศาลทหารจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมี 

โทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับท่ีเปนผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบังคับ 
แกคดีใด 



๔๕ 
 

 
 
 

(๒) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๑) ศาลยุติธรรมหรือศาลทหารเห็นเอง หรือ  
๒) คูความโตแยงพรอมดวยเหตุผล และศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควรวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น 
ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง เนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่ง ไดแก 

(ก) บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นหมดความจําเปน 
(ข) บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นไมสอดคลองกับสภาพการณ 
(ค) บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการ

ประกอบอาชีพของประชาชน 
(ง) บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นเปนการสรางภาระแกประชาชนโดยไมจําเปน

หรือเกินสมควรแกเหตุ 
(๓) ตองไมใชกรณีท่ีบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

อันเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ หากคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา บทบัญญัติ 
แหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กรณีจะเปนไปตามมาตรา ๒๑๒ 14

๑๕ ของรัฐธรรมนูญ  
และอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะรับเรื่องไวพิจารณาตอไป 

(๔) ยังไมมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการ 
พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น 

ข้ันตอนและกระบวนพิจารณา 
เม่ือมีกรณีท่ีศาลตองปรับใชกลไกตามมาตรา ๖ จะมีข้ันตอนกระบวนพิจารณา 

ดังนี้ 
(๑) ใหศาลสงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกา

เพ่ือวินิจฉัย 
(๒) ในระหวางนั้น ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดี 

ไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 
(๓) ถาท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว 

ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ศาลจะไมลงโทษหรือลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือจะกําหนดสภาพบังคับท่ีเปนผลรายแตกตางจากท่ีกฎหมายกําหนดไว แลวแตกรณี ก็ได 

(๔) คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด 
ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ใหใชไดกับคดีท้ังปวงท่ีศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคด ี

                                                           
๑๕มาตรา ๒๑๒  ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเอง 

หรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันตองดวยมาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติน้ัน ใหศาลสงความเห็นเชนวาน้ันตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย  
ในระหวางน้ัน ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหน่ึง ไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีท้ังปวง แตไมกระทบตอคําพิพากษาของศาล 
อันถึงท่ีสุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาไมชอบดวยมาตรา ๕ น้ัน เปนผูไมเคยกระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูน้ันยังรับโทษอยู
ก็ใหปลอยตัวไป แตท้ังน้ีไมกอใหเกิดสิทธิท่ีจะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ 



๔๖ 
 

 
 
 

(๕) เม่ือท่ีประชุมใหญศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด 
ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ใหผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาวดําเนินการเพ่ือใหมีการแกไข
กฎหมายนั้นใหสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง โดยเร็วตอไป 

ท้ังนี้ การดําเนินการในเรื่องนี้ของศาลจะเปนไปตามระเบียบท่ีประชุมใหญ 
ศาลฎีกา หรือระเบียบท่ีประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด แลวแตกรณี 
  ๒.๒ กรณีศาลปกครอง 

มาตรา ๖  วรรคสอง บัญญัติใหศาลปกครองสามารถใชกลไกตามท่ีกําหนดไว 
ในมาตรานี้ไดกับกรณีท่ีบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีโทษปรับทางปกครองท่ีใชบังคับแกคดีใดนั้น 
ไมสอดคลองกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง โดยการดําเนินการของศาลปกครองในเรื่องนี้จะเปนไปตาม
ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
 
๓. กฎหมายท่ีอยูในบังคับมาตรา ๖ 
  กฎหมายท่ีศาลจะพิจารณาเพ่ือใชกลไกตามมาตรา ๖ นี้ ไดแก พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย และหมายความรวมถึงประกาศหรือคําสั่ง
บรรดาท่ีมีผลใชบังคับเชนเดียวกับกฎหมายดวย 
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๑๐. กลไกเรงรัดใหหนวยงานของรัฐตองออกกฎหรือดําเนินการอ่ืนใด 
เพ่ือใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดโดยเร็ว 

 

 
๑. การกําหนดกลไกเรงรัดใหหนวยงานของรัฐตองออกกฎหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหประชาชน 
    สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดโดยเร็วตามมาตรา ๒๒ มีท่ีมาหรือความมุงหมายอยางไร 
  โดยท่ีกฎหมายแมบทบางฉบับอาจมีบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเปนเพียงการวางหลักการ
กวาง ๆ ไวเทานั้น แตในสวนรายละเอียดของการดําเนินการหรือวิธีการในทางปฏิบัติ กฎหมายแมบท 
มักกําหนดใหหนวยงานของรัฐผูบังคับใชกฎหมายดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองออกมารองรับ 
ในภายหลัง เชน กรณีการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน “กฎ” ซ่ึงจะออกในภายหลังตอไป  แตครั้นกฎหมายแมบท
ไดผานกระบวนการตรากฎหมายและมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว หนวยงานของรัฐผูบังคับใช
กฎหมายกลับละเลยเพิกเฉยไมรีบดําเนินการออก “กฎ” เชนวานั้น เปนเหตุใหประชาชนไมสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได  ดังนั้น จึงไดบัญญัติมาตรา ๒๒ ข้ึน 
โดยมีความมุงหมาย ๓ ประการ ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีท่ีรัฐมิไดดําเนินการ 
ในการออกกฎตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว โดยหามมิใหใชบัญญัติดังกลาวในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคล
จนกวาเจาหนาท่ีของรัฐพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว 
  (๒) เพ่ือกําหนดกลไกการสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติแหงกฎหมาย ในกรณีท่ี 
มิไดออก “กฎ” หรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได 
  (๓) เพ่ือกําหนดกลไกการเรงรัดการจัดทํารางกฎใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยให
หนวยงานของรัฐสามารถเสนอรางกฎตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการกอนวันท่ีกฎหมายนั้น
จะมีผลใชบังคับได 
 
๒. การใชประโยชนจากกลไกตามมาตรา ๒๒ มีวิธีการดําเนินการอยางไร 
  การดําเนินการตามมาตรา ๒๒ นั้น แยกพิจารณาไดเปน ๓ กรณี ดังนี้ 
  ๒.๑ การหามมิใหใชบทบัญญัติแหงกฎหมายในทางท่ีเปนผลรายแกบุคคล 
(มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง) 

 กรณีนี้ เป นการคุ มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนตั้ งแต ในชั้ น 
การจัดทํารางกฎหมาย กลาวคือ ในการจัดทํารางกฎหมาย หากมีการกําหนดโทษอาญา  
โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับท่ีเปนผลรายอ่ืนแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติ 
ท่ีกําหนดใหการขออนุญาตหรืออนุญาตหรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ หรือเง่ือนไข ท่ีจะกําหนดไวในกฎซ่ึงจะออกในภายหลัง ใหรางกฎหมายนั้นตองมีบทบัญญัต ิ
ท่ีหามมิใหใชบทบัญญัติดังกลาวในทางท่ีเปนผลรายแก บุคคลจนกวาเจาหนา ท่ีของรัฐ 
พรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือจนกวาจะมีการออกกฎดังกลาวแลว 
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  ๒.๒ การส้ินผลบังคับของบทบัญญัติแหงกฎหมายในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิได
ออก “กฎ” หรือดําเนินการเพ่ือใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได (มาตรา ๒๒  
และมาตรา ๓๙ (๑)) 

(๑) กรณีพระราชบัญญัต ิ
 (ก) เง่ือนไขท่ีจะทําใหพระราชบัญญัติส้ินผลบังคับใชตามมาตรา ๒๒ 

วรรคสอง ตองเขาเง่ือนไข ๔ ประการดังนี้ 
      ๑) พระราชบัญญัติท่ีกําหนดใหตองออก “กฎ” เพ่ือท่ีประชาชน 

จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได หรือกําหนดใหรัฐตอง 
“ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับสิทธิ
ประโยชนจากกฎหมายนั้นได 

      ๒) “กฎ” หรือ “การดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” ท่ีจะอยูภายใต
บังคับมาตรา ๒๒ นี้ หมายถึง  

  - กฎตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรดา
เฉพาะท่ีมีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษหรือเสียสิทธิ 
หรือกระทบตอสถานะของบุคคล  

  - เปน “กฎ” ท่ีจําเปนตองออกเพ่ือใหประชาชนจะสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได 

  - เปน “การดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” ท่ีหนวยงานของรัฐ
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชนจาก
กฎหมายนั้นได 

      ๓) มิไดมีการออก “กฎ” หรือยังมิได “ดําเนินการ” ตาม ๑) ภายใน
เวลาดังตอไปนี้ 

  - ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ 
สําหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป หรือ  

  - ภายในระยะเวลา ๔ ป นับแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
สําหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับกอนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    

          ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายระยะเวลาขางตนออกไปอีกก็ได 
แตไมเกิน ๑ ป และตองมีมติกอนท่ีจะครบระยะเวลา ๒ ป หรือ ๔ ป ดังกลาว  

      ๔) บทบัญญัติในเรื่องนั้นกอภาระหรือเปนผลรายตอประชาชน 
    (ข) ข้ันตอนและกระบวนพิจารณา 

          ๑) เปนกรณีท่ีศาลยุ ติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายท่ีเขาเง่ือนไขตาม (ก) มาบังคับแกคดีใด 

       ๒) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๑) ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเห็นเอง 
หรือ ๒) คูความโตแยงพรอมดวยเหตุผล และศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควรวามีกรณีท่ีเขาเง่ือนไข 
ตาม (ก)   

       ๓) ใหศาลสงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญ 
ศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
แลวแตกรณี เพ่ือวินิจฉัย 
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       ๔) ศาลสามารถดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดี 
ไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด แลวแตกรณี 

       ๕ )  เ ม่ื อ ท่ี ป ระชุ ม ใหญ ศ าลฎี ก าหรื อ ท่ี ป ร ะชุ ม ใหญ ตุ ล า ก า ร 
ในศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดเขาลักษณะท่ีจะเปน 
อันสิ้นผลบังคับตามวรรคสอง ใหประกาศคําวินิจฉัยดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

       ๖) คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องใดสิ้นผลบังคับ 
ตามวรรคสี่ ไมกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซ่ึงเคย 
ถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีสิ้นผลบังคับดังกลาว เปนผูไมเคย
ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดดังกลาว หรือถาผูนั้นยังรับโทษอยู ก็ใหการลงโทษนั้น 
สิ้นสุดลง แตท้ังนี้ไมกอใหเกิดสิทธิท่ีจะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ 

       ๗) ข้ันตอนและกระบวนการพิจารณาตาม ๑) ถึง ๖) ของศาลยุติธรรม
หรือศาลปกครองจะเปนไปตามระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกา หรือระเบียบของท่ีประชุมใหญ 
ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี 

 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีศาลทหารจะใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติท่ีเขาเง่ือนไข
ตาม (ก) มาบังคับแกคดีใด ใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเรื่องตอประธานศาลฎีกา 
เพ่ือดําเนินการตอไปตาม (ข) โดยในสวนข้ันตอนและการดําเนินการในกรณีนี้จะเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด   

(๒) กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๒ วรรคหก) 
 (ก) เง่ือนไขท่ีจะนํากลไกตามมาตรา ๒๒ วรรคหก มาใชกับพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ ตองเขาเง่ือนไข ๔ ประการดังนี้ 
      ๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกําหนดใหตองออก “กฎ” 

เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได  
หรือกําหนดใหรัฐตอง “ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได 

      ๒) “กฎ” หรือ “การดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” ท่ีจะอยูภายใต
บังคับมาตรา ๒๒ นี้ หมายถึง  

  - กฎตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรดา
เฉพาะท่ีมีผลใหเกิดภาระแกประชาชน หรือการไมปฏิบัติตามจะมีผลใหตองไดรับโทษหรือเสียสิทธิ 
หรือกระทบตอสถานะของบุคคล  

  - เปน “กฎ” ท่ีจําเปนตองออกเพ่ือใหประชาชนจะสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได 

  - เปน “การดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” ท่ีหนวยงานของรัฐ
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิประโยชน 
จากกฎหมายนั้นได 

 
 



๕๐ 
 

 
 
 

       ๓) มิไดมีการออก “กฎ” หรือยังมิได “ดําเนินการ” ตาม ๑) ภายใน
เวลาดังตอไปนี้ 

  - ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ 
สําหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป หรือ  

  - ภายในระยะเวลา ๔ ป นับแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
สําหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับกอนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    

          ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายระยะเวลาขางตนออกไปอีกก็ได 
แตไมเกิน ๑ ป และตองมีมติกอนท่ีจะครบระยะเวลา ๒ ป หรือ ๔ ป ดังกลาว  

      ๔) บทบัญญัติในเรื่องนั้นกอภาระหรือเปนผลรายตอประชาชน 
    (ข) ข้ันตอนและกระบวนพิจารณา 

          ๑) เปนกรณีท่ีศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะใชบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเขาเง่ือนไขตาม (ก) มาบังคับแกคดีใด 

       ๒) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ๑) ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเห็นเอง 
หรือ ๒) คูความโตแยงพรอมดวยเหตุผล และศาลเห็นวาเปนเหตุผลอันสมควรวามีกรณีท่ีเขาเง่ือนไข 
ตาม (ก)   

       ๓) ใหศาลสงความเห็นตอประธานศาลฎีกาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญ 
ศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครองสูงสุดเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
แลวแตกรณี เพ่ือวินิจฉัย 

       ๔) ศาลสามารถดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดี 
ไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด แลวแตกรณี 

       ๕) เม่ือท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องใดเขาลักษณะ 
ท่ีจะเปนอันสิ้นผลบังคับตามวรรคสอง ศาลจะไมใชบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นก็ได และใหศาลแจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจในสวนท่ีเก่ียวกับการจงใจ
ปฏิบัติหนาท่ีขัดตอกฎหมายตอไป 

       ๖) ข้ันตอนและกระบวนการพิจารณาตาม ๑) ถึง ๕) ของศาลยุติธรรม
หรือศาลปกครองจะเปนไปตามระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกา หรือระเบียบของท่ีประชุมใหญ 
ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี 

 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีศาลทหารจะใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญท่ีเขาเง่ือนไขตาม (ก) มาบังคับแกคดีใด ใหหัวหนาสํานักตุลาการทหารเสนอเรื่อง 
ตอประธานศาลฎีกา เพ่ือดําเนินการตอไปตาม (ข) โดยในสวนข้ันตอนและการดําเนินการในกรณีนี ้
จะเปนไปตามระเบียบท่ีประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 
 
 
 



๕๑ 
 

 
 
 

 ๒.๓ การไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายกรณีหนวยงานของรัฐไมออก “กฎ” 
หรือ “ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด” เพ่ือใหประชาชนจะไดสิทธิประโยชนจากกฎหมายนั้นได 
(มาตรา ๒๒ วรรคสอง) 

       เง่ือนไขและผลท่ีจะเกิดข้ึนในกรณีนี้ คือ 
      (๑) กฎหมายนั้นกําหนดใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชนบางประการ แตการ

จะไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวตองเปนไปตามท่ีจะกําหนดใน “กฎ” หรือรัฐตอง “ดําเนินการ 
อยางหนึ่งอยางใด” เสียกอนท่ีประชาชนจะสามารถไดรับสิทธิประโยชนนั้นได  

       (๒) หนวยงานของรัฐไมออก “กฎ” หรือไม “ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด”  
ตาม (๑) ภายในเวลา ดังตอไปนี้ 

  - ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันท่ีกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ สําหรับ
กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เปนตนไป หรือ  

  - ภายในระยะเวลา ๔ ป นับแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สําหรับ
กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับกอนวันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒    

          ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายระยะเวลาขางตนออกไปอีกก็ไดแตไมเกิน  
๑ ป และตองมีมติกอนท่ีจะครบระยะเวลา ๒ ป หรือ ๔ ป ดังกลาว 

       (๓) ในกรณีท่ีไมมีการดําเนินการตาม (๒) ใหบทบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับได
โดยไมตองมีกฎหรือดําเนินการดังกลาว     
  ๒.๔ กรณีการเรงรัดเพ่ือใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทํารางกฎใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว (มาตรา ๒๒ วรรคแปด) 

ในกรณีท่ีกฎหมายใดมีบทบัญญัติใหมีผลใชบังคับภายหลังจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีระยะเวลาตามท่ีกําหนด เชน กรณีมีบทบัญญัติใหกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ
เม่ือพนกําหนดหกสิบวัน เกาสิบวัน หรือหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป กรณีดังกลาวใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายนั้นจัดทํา
รางกฎท้ังปวงใหแลวเสร็จโดยเร็ว และในกรณีท่ีตองเสนอกฎตอคณะรัฐมนตรีอาจเสนอคณะรัฐมนตรี
กอนวันท่ีกฎหมายนั้นจะมีผลใชบังคับได ในกรณีเชนนั้นใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติหลักการได
แมวากฎหมายนั้นยังไมมีผลใชบังคับก็ตาม  
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